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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022  

PROCESSO N° 63/2022 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 

 

Este procedimento licitatório será regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto 
Estadual n° 63.722/2018 e pelo regulamento anexo à Resolução CC-27, de 25 de maio de 
2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 
8.666/1993, do Decreto Estadual n° 47.297/2002, do regulamento anexo à Resolução 
CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie. 

 
OBJETO: Registro de preço objetivando a aquisição de materiais odontológicos (2º 
lote) para suprir a demanda do setor de saúde bucal do município, por fornecimento 
parcelado e a pedido, pelo período de 12 meses. 
 
 

 

 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br 
 

LOCAL: - www.bbmnetlicitacoes.com.br 
 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a 
Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 com suas alterações, a Lei Federal nº. 
10.520 de 17 de julho de 2002 que regulamenta a modalidade Pregão, Decreto Federal 
nº. 10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº. 1324/2003 e Decreto 
Municipal nº 1403/2003, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 com as 
alterações contidas na Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e, demais 
condições estabelecidas neste Edital e Anexos. 

DIA/HORÁRIOS: 
 
INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 10/08/2022 – Horas 09:00:00 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 22/08/2022 – Horas 12:59:00 

ABERTURA/ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 22/08/2022 – Horas 13:00:00 

Obs. Nesta fase será informado via chat o horário do início da fase de lances 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
 

PROCESSO Nº 63/2022 
 

Pregão nº 17/2022 

 
1. - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 

1.1 – A Prefeitura Municipal de Iracemápolis – SP, por intermédio da Senhora Nelita 
Cristina Michel Franceschini, RG nº 23.191.971-2 e CPF nº 139.342.698-00, usando a 
competência delegada, torna público que se acha aberta, nesta unidade, situada a Rua 
Antonio Joaquim Fagundes, 237 – Centro – Iracemápolis – SP – CEP 13495- 000, 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 

1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor desta Prefeitura, denominado Pregoeiro, 
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
"BBMNET Licitações", constante da página eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no 
endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br 

 

2. - DO OBJETO: 
 

2.1.1 - Registro de preço objetivando a aquisição de materiais odontológicos (2º lote) 
para suprir a demanda do setor de saúde bucal do município, por fornecimento parcelado 
e a pedido, pelo período de 12 meses. 

2.1.2 - Critério de julgamento: O objeto deste certame licitatório será dividido em itens, 
conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a 
participação em quantos itens forem de seu interesse. 
 

3. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da 
dotação orçamentária abaixo especificada: 
 

UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 

CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA 

PROJETO OU 

ATIVIDADE 

ELEMENTO DE 

DESPESA 

FONTE DE 

RECURSO 

     

     

     

     

     

 

4. - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 
 

4.1 – Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação 
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perante a Administração, o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder 
a data fixada para recebimento das propostas. 
 
5. – DA IMPUGNAÇÃO: 
 

5.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão 
Eletrônico, dirigindo a impugnação por escrito ao seguinte endereço: Rua Antonio Joaquim 
Fagundes, 237- Centro – Iracemápolis CEP: 13.495-000. 

 
5.2 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
Administração, o interessado que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a data 
fixada para recebimento das propostas. 
 
6. - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
 

6.1 A participação nesta licitação é restrita às Microempresas (ME), Empresas de Pequeno 
Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), legalmente autorizados a atuarem no 
ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste 
Edital e que apresentem a documentação solicitada no local, dia e horário informados no 
preâmbulo deste Edital. Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) aptos à participação no presente certame, 
aqueles que preenchem os requisitos do art. 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 
123/2006. 
6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste 
processo licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a 
seguir: 
6.2.1 - Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

6.2.2 - Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de 

licitar e de contratar; 

6.2.3 - Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

6.2.4 - Estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

6.2.5 - Isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto 

básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsáveis técnicos ou subcontratados; 

6.2.6 - Sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável 

pela licitação. 

 

7. - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 
 

7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as 
seguintes atribuições: 
7.1.1 - Coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 
7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
7.1.3 - abrir as propostas de preços; 
7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas; 
7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos; 
7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou 
do lance de menor preço; 
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7.1.7 - verificar a habilitação do proponente; 
7.1.8 - declarar o vencedor; 
7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para 
julgamento; 
7.1.10 - elaborar a ata da sessão; 
7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 
contratação. 
 

8. – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET: 
 

8.1 – Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso 
poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 

8.2 – As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão 
ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat 
ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

8.2.1 – Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET 
Licitações poderá ser esclarecida através dos canis de atendimento da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos 
canais informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 

9. – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES: 
 

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta 
de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br , opção 
"Login" opção “Licitação Pública” “Sala de  Negociação” 
9.1.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data 
e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital. 
9.2 - Caberá ao fornecedor 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. 
9.3 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do 
pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 
9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
do pregão será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação 
expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora 
para a continuidade da sessão. 
9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade 
de lotes, o pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 
9.5 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas 
e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal 
“www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de 
licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 
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10. - DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
 

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e 
atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
10.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição 
legal. 
10.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes 
condições: 
10.2.1.1 - Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações 
constantes deste Edital e Termo de Referência. 
10.2.1.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos 
no campo apropriado do sistema eletrônico com o VALOR UNITÁRIO DO PRODUTO. 
10.3 – Ao encaminhar a proposta de preços na forma prevista pelo sistema eletrônico, 
a licitante deverá preencher as informações de Marca e inserir Ficha Técnica, sempre que 
solicitadas pelo pregoeiro quando do cadastramento do edital na plataforma, sendo  vedada 
a identificação do licitante por qualquer meio. 
10.3.1 verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo 
próprio da plataforma BBMNET Licitações 
10.4 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no 
campo apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer 
despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes 
sobre o fornecimento do objeto licitado. 
 
11. - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES: 
 

11.1 - A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do Pregão 
Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no 
item 9.1, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 
11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar 
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o 
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 
11.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas 
eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances. 
11.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço 
registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor 
ofertado para o lote. 
11.3 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é 

permitido ao pregoeiro a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da 

mesma licitação. 

11.4. A fase de lances será no formato ABERTO: O tempo da etapa de lances será 

de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema informará 

“Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances 

(sessão pública), “Dou-lhe duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou- lhe três – 

Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de 

haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos 

últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará 
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automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro 

do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, 

assim, sucessivamente. 

11.4.1 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é 

automático, conforme explanado acima. 

11.4.2 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na 

sala de negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, 

no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é 

exibido; 

11.5. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, 

conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação 

automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no item 

14 deste Edital. 

11.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

 
12. - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 

12.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", 
podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que 
tenha apresentado o lance de menor valor por lote, para que seja obtido preço melhor, bem 
assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as 
especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais 
condições definidas neste edital. 
12.2 - Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta 
acima do valor de referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor. 
12.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o 
pregoeiro comprovará a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na 
forma da Lei 10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento 

das demais exigências para habilitação contidas nos itens 13 e 14 deste Edital. 

12.3.3 – No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante 

convocado deverá apresentar documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos 

itens 13 e 14, a contar da convocação pelo pregoeiro através do chat de mensagens. 
12.3.4 - A inobservância aos prazos elencados nos itens 13 e 14, ou ainda o envio 
dos documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o 
disposto neste edital ensejará a inabilitação do licitante e consequente desclassificação no 
certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro. 
12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao edital. 
12.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não 
atender as exigências fixadas neste Edital. 
12.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de 
preços do licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais 
ajustados de forma que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, 
inexequíveis ou superfaturados. 
12.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as 
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exigências de habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro. 
 
13. - DA HABILITAÇÃO: 
 

13.1. Os documentos relativos à habilitação dos licitantes, deverão ser encaminhados 
até a abertura da sessão pública (fim de recebimento das propostas), conforme previsto neste 
edital, contados da convocação do Pregoeiro, por meio eletrônico (upload), nos formatos 
(extensões) “pdf”, “doc”, “xls”,“png” ou “jpg”, observado o limite de 6 Mb para cada arquivo, 
conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
13.2. Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de trinta (30) minutos, 
será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso. 
13.3. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos 
estabelecidos, acarretará a desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as 
sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou 
a proposta ou o lance subsequente. 
13.4. Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos 
enviados na forma constante do item 13.1, deverão ser relacionados e apresentados  na 
Diretoria de Compras desta Prefeitura, localizada na Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 
– Centro – Iracemapolis-SP – CEP 13.495-000, das 09 h às 12 h e das 13 h às 16 h, em até 
3 (três) dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do 
respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis. 
13.4.1. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que 
acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da Prefeitura. 
13.4.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200- 2, de 
24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos 
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em 
papel. 
13.5. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela 
autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente. 
13.6 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os 
seguintes  documentos comprobatórios de habilitação e qualificação: 
 
13.6.1 - Para Habilitação Jurídica: 
13.6.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 
13.6.1.2 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente 
registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), 
e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da 
eleição dos atuais administradores; 
13.6.1.3 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
13.6.1.4 - declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art. 
27 da Lei nº 8.666/93. 
13.6.1.5 – Ao vencedor do certame licitatório deverá apresentar as licenças de 
funcionamento e operação da empresa. 
13.6.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira: 
13.6.2.1 - certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, 
expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante. 
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13.6.3 - Para Regularidade Fiscal: 

13.6.3.1 - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério 
da Fazenda; 
13.6.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
deste edital; 
13.6.3.3 - Certificados de regularidade de situação perante o FGTS (Certificado de 
Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei; 
13.6.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, 
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante. 
 
13.6.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista: 

13.6.4.1 – Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 
de julho de 2011 e nos moldes do art. 43 da Lei Complementar 123/2006. 
 
13.7.5 - Para Qualificação Técnica: 

13.7.5.1 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de 
atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão 
para o fornecimento. 
13.8 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada, ou ainda por meio de cópia simples, a 
ser autenticada por servidor habilitado da Diretoria de Compras, mediante conferência com 
os originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 
13.8.1 - Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente, não havendo 
prazo nos documentos eles serão considerados válidos se emitidos em até 180 dias. 
13.9 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no 
curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando- lhe 
prazo para atendimento. 
13.10 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação 
da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação 
exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro. 
 
14. – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS: 
 

14.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às 
microempresas e às cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento 
descrito a seguir: 
14.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do 
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa. 
14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas 
perderá o direito ao tratamento diferenciado. 
14.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará 
automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei 
Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 
14.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam 
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iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando 
esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno 
porte ou cooperativa. 
14.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada 
possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse 
caso, o pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na 
forma dos itens 12.3.1 e 13.0 deste edital. 
14.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro 
convocará o representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da 
cooperativa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a 
ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos. 
14.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor 
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte 
ou cooperativas que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 
14.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à 
menor proposta. 
14.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que apresentar 
o melhor lance, inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa, será considerada 
arrematante pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual. 
14.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante 
produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento 
inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados 
inválidos. 
14.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não 
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja 

desclassificada pelo pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais 
considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula. 
14.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item 
anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item 
14.1.2.2. 
14.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do 
“chat de mensagens”. 
14.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, poderá oferecer proposta inferior à então mais 
bem classificada, através do “chat de mensagens”, dentro do prazo definido pelo pregoeiro, 
sob pena de preclusão de seu direito. 
14.1.4 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte 
e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as 
particularidades de cada pessoa jurídica. 
14.1.5 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo 
adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir 
da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser 
prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do 
término do prazo inicial. 

 
15 – DOS RECURSOS 
15.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, 
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por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e 
motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio 
disponibilizado no sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
15.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por 
meio eletrônico, no sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, e a 
apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada 
mediante protocolo, na Diretoria de Compras, localizada na Rua Antonio Joaquim 
Fagundes, 237 - Centro, das 09 h às 12 h e das 13 h às 16 h, aos cuidados do Pregoeiro 
responsável pelo certame, observados os prazos estabelecidos. 
15.3. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso 
e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à 
autoridade competente a homologação do procedimento licitatório. 
15.4. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos 
devidamente fundamentado à autoridade competente. 
15.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
15.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse 
público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento 
licitatório. 
15.7. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos 
licitantes 
15.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
 

16. - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
 

16.1 - Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto 
ao  licitante declarado vencedor. 
16.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação dos itens ao(s) licitante(s) 
vencedor(es). 
16.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura 
do procedimento. 

 
17. - DA CONTRATAÇÃO: 
 

17.1 - A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura da Ata de 
Registro. 
17.1.1 - decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado oficial 
para assinatura da Ata de Registro, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao 
chamamento, perderá o direito à contratação e estará sujeita às penalidades previstas no 
item 23.0 deste edital. 
17.2 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para 
assinatura do contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de 
perda dos requisitos de manutenção da habilitação, será aplicado o disposto no, do artigo 
48, parágrafo 2º, do Decreto Federal nº 10.024/2019. 

17.2.1 - O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva 
celebração do Contrato com o Contratante, observadas as ofertas anteriormente 
apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao 
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licitante que não cumprir os compromissos assumidos no certame. 
17.3 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será 
formalizado por escrito e integrará o Contrato. 
 
18. - DO REAJUSTE: 
 

18.1 – O preço será irreajustável 

 
19. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

19.1 - Compete à Contratante: 
19.1.1 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 
19.1.2 - Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos produtos. 
 
20. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

20.1 - Compete à Contratada: 
20.1.1 - Efetuar a entrega dos produtos, de acordo com as condições e prazos 
propostos, e demais especificações do Anexo I deste edital. 
20.1.2 - Substituir, obrigatoriamente, o produto que não atender as exigências 
de qualidade para utilização. 
20.1.3 - Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação até cumprimento total do 
contrato. 
 
21. - ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO: 
 

21.1 - Os objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de até 07 (sete) dias 
úteis, contados a partir da data da solicitação feita pela Secretaria Municipal de Saúde, nas 
condições estipuladas neste edital e seus anexos. 
21.1.1 – A entrega do produto será parcelada, de acordo com a solicitação da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
21.2 - O recebimento dos produtos será efetuado pelos responsáveis do almoxarifado 
da Saúde, responsável, que poderão solicitar junto ao fornecedor a correção de                        eventuais 
falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos mesmos, ou até mesmo 
substituí-los por outros novos, no prazo máximo definido no item 21.1, contados a partir do 
recebimento daqueles que forem devolvidos. 
21.3 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a 
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do 
contrato. 
21.4 – A entrega do produto deverá ser feita no Almoxarifado da Saúde (Pronto 
Socorro Municipal), Rua Pedro Alexandrino, 215, Jd. Antonio Joaquim Fagundes, em dias 
úteis, entre 8h e 16h. Após esse horário, o responsável pela unidade recebedora deverá 
ser consultado para autorizar o recebimento ou não. 
 
22. - DO PAGAMENTO: 
 

22.1 - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito 
em conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor (es), no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos contados da apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo 
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Setor responsável pelo recebimento do(a) Sigla do Órgão. A contratante somente pagará a 
contratada pelos produtos que realmente forem pedidos e entregues. 
22.2 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o 
documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, perante o FGTS – CRF e ICMS da Fazenda Estadual do domicílio do 
contratado. 
22.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de 
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
22.4 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por 
culpa do contratado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-á a contar da data da 
respectiva reapresentação. 
22.5 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
22.6 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor, o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE. 

 
23. - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

23.1 Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 
o certame, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, poderão ser aplicadas as seguintes sanções, garantidos o contraditório e a prévia 
defesa, de acordo com as disposições do artigo 49 do Decreto Federal nº 10.024/2019. 
23.1.1 - advertência; 
23.1.2 – multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre 
o valor do fornecimento ou serviço não realizado; 
b) multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não 
cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento 
equivalente; 
23.1.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a entidade sancionadora por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

§ 1º O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos 

pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida 

monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do 

efetivo recolhimento. 

§ 2º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do 

primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da 

obrigação. 
 

24. - DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

24.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 
autoridade competente, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 
derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 
conhecimento dos participantes da licitação. 
24.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a autoridade competente, não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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24.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de 
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará 
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 
vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. 
24.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
24.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seu Anexo, excluir-se-á 
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expedientes nesta Prefeitura, com exceção ao tópico 15.1 deste Edital, de forma que, caso o 
término do prazo expire num sábado ou feriado, ainda assim, contará para os fins legais. 

24.6 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
24.7 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta. 
24.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
24.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado, ou no site da própria Prefeitura 
(www.iracemapolis.sp.gov.br). 
24.10 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os 
termos deste edital. 
24.11 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, 
comunicando devidamente aos licitantes do pregão eletrônico. 
24.12 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as 
disposições constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital. 
24.13 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 
deste edital será o da Comarca de Limeira. 
24.14 - Constitui parte integrante deste edital: 

24.14.1 - Anexo I - Termo de Referência; 
24.14.2 – Anexo II – Modelo de declaração 

24.14.3 – Anexo III – Declaração de Conhecimento e Atendimento às 
Condições do Edital 
24.14.4 – Anexo IV – Modelo de Carta de Apresentação de Proposta 
Final para Prestação dos Serviços/Fornecimento 
24.14.5 – Anexo V – Modelo de Declaração de Responsabilidade 
24.14.6 – Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento em 
Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na 
hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

24.14.7 – Anexo VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo 
Familiar 

24.14.8 – Anexo VIII – Ficha técnica descritiva do objeto 
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Iracemápolis, 09 de junho de 2022. 

 
 
 
 
 
 

Nelita Cristina Michel Franceschini 

Prefeita Municipal 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 
1. DO OBJETO: 
Registro de preço para aquisição de material odontológico (2º lote) para atender a demanda 
da saúde bucal no município, por fornecimento parcelado, por um período de 12 meses. 
 

Item Quantidade Unidade Código Cecam Discriminação do Objeto 

01 10 cx 12.0024 

Selante fotopolimerizável contendo 50% em peso de 
cargas inorgânicas com liberador de flúor, data de validade 
e registro no Ministério da Saúde 
- BIS-GMA uretano modificado; 
- Trietileno glicol di-metacrilato; 
- borosilicato de alumínio e bário; 
- Ester tetracrílico ácido fosfórico; 
- fluoreto de sódio; 
- N-metil dietanolamina; 
- canforoquinona 
Constando externamente marca comercial e procedência 
de fabricação, recomendações para armazenamento, com 
validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega 

02 26 frc 12.0025 

Flúor fosfato acidulado em gel c/ 200 ml,1,23% e 
tixotrópico, constando externamente marca comercial e 
procedência de fabricação, recomendações para 
armazenamento, com validade mínima de 01 ano a partir 
da data de entrega, data de validade e registro no 
Ministério da Saúde 

03 24 frc 12.0027 

Líquido DAKIN (hipoclorito de sódio 0,5% 1000 ml), 
constando externamente marca comercial e procedência 
de fabricação, recomendações para armazenamento, com 
validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega, 
data de validade e registro no Ministério da Saúde. 

04 50 frc 12.0028 

Revelador dental (solução pronta para uso em processo 
manual) 475ml/água 85 – 90%, meta-bissulfito de sadio  5 
-10%, hidroquinona 2%, constando externamente marca 
comercial e procedência de fabricação, recomendações 
para armazenamento, com validade mínima de 01 ano a 
partir da data de entrega, data de validade e registro no 
Ministério da Saúde 

05 10 un 12.0029 

Formocresol 10 ml, constando externamente marca 
comercial e procedência de fabricação, recomendações 
para armazenamento, com validade mínima de 01 ano a 
partir da data de entrega, data de validade e registro no 
Ministério da Saúde 

06 15 cx 12.0030 
Moldeira dupla descartável p/ aplicação de flúor gel cx c/ 
20 unid 

07 12 cx 12.0031 Tira de poliester 10 x 100 x 0,05 mm c/ 50 unid 

08 8 un 12.0032 

Pasta de 90g de profilática neutra com clorexidina, sem 
óleo. Composição: pedra pomes, carbonato de cálcio, lauril 
sulfato de sódio, sacarina sódico, veículo, umectante e 
conservante, com validade mínima de 01 ano a partir da 
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data de entrega 

09 6 cx 12.0037 Tira de lixa de aço 4mm com 12 unidades 

10 2 un 12.0095 Porta amalgama de plástico 

11 6 un 12.0096 Placa de vidro 16x8x1 

12 04 jg 120484 
Alavanca bandeira nº 1 R de aço inoxidável com número de 
lote gravado 

13 04 jg 120485 
Alavanca bandeira nº 1 L de aço inoxidável com número de 
lote gravado 

14 40 frc 12.0115 

Fixador dental (solução pronta para uso em processo 
manual) 475ml/água 85-90%, tio-sulfato de amônio 5-10%, 
tio-cianato de amônio 5-10%, constando externamente 
marca comercial e procedência de fabricação, 
recomendações para armazenamento, com validade 
mínima de 01 anos a partir da data de entrega, data de 
validade e registro no M.da Saúde 

15 8 cx 12.0121 

Disco de lixa papel para polimento e acabamento dental, 
sendo; 8 discos grossos, 14 médios, 14 finos e 14 
superfinos Composição: dorso de poliuretano e abrasivo 
óxido de alumínio, cx com 50 discos, adapta em mandril de 
parafuso, série azulcom validade mínima de 01 ano a partir 
da data de entrega, data de validade e registro no 
Ministério da Saúde 

16 10 un 12.0127 Escova para polimento tipo pincel de Robson 

17 15 un 12.0143 Broca Shofu Cônica A.R. diamantada, com ISO, estéril 

18 15 un 12.0144 
Broca Shofu chama de vela A.R. diamantada, com ISO, 
estéril 

19 4 un 12.0185 Broca de A.R. pescoço longo, carbide nº 5 

20 4 un 12.0186 Broca de A.R. pescoço longo, carbide nº 3 

21 3 pt 12.0188 

Liga amalgama composta de 56% de prata, 27,9% de 
estanho, 15,4% de cobre, 0.5% de índio e 0.2 de zinco. Não 
gama II, composta para mistura de partículas esféricas e 
em forma de limalha. Tempo cristalização lenta, com 
aprox. 4.5 minutos manipulação e 5.5 minutos tempo 
escultura e brunimento. Dose dupla. Embalagem em pote 
com 50 cápsulas de 02 porções de presa regular, com 
validade mínima de 01 ano a partir da data de entrega, 
data de validade e registro no Ministério da Saúde 

22 2 un 12.0197 Escova de aço para limpar brocas 

23 10 un 12.0211 
Colgaduras de metal individuais para revelação de 
radiografias periapicais odontológicas 

24 2 un 12.0265 Lamparina à álcool metálica 

25 30 lt 12.0303  Solução bucal gliconato de clorhexidina à 0,12%, frasco 
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com 2 litros, com validade mínima de 02 anos a partir da 
data de entrega, data de validade e registro no Ministério 
da Saúde 

26 30 cx 12.0324 
Cone de papel absorvente 1ª série,estéril,com 120 
um.,com validade mínima de 02 anos a partir da data de 
entrega, data de validade e registro no Ministério da Saúde 

27 4 cx 12.0326 
Cone de gutapercha principal para endo 1ª serie, com 
validade mínima de 02 anos a partir da data de entrega, 
data de validade e registro da ANVISA 

28 08 un 12.0330 
 Instrumental periodontal, sonda exploradora periodontal 
17, aço inox com número de lote gravado aço AISI 420, 
registrada na ANVISA 

29 20 cx 12.0338 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 
quadrangular, parte ativa em aço inoxidável, cabo 
anatômico, comprimento 21 mm, 1ª série, embaladas em 
caixa com 6 unidades, constando externamente marca 
comercial e procedência 

30 2 cx 12.0339 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 
quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 
anatômicor, comprimento 31 mm, 1ª série, embaladas em 
caixa com 6 unidades, constando externamente marca 
comercial e procedência 

31 08 cx 12.0342 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 
quadrangular, parte ativa em aço inoxidável, cabo 
anatômico, comprimento 25 mm,número 10, embaladas 
em caixa com 6 unidades, constando externamente marca 
comercial e procedência 

32 20 cx 12.0343 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 
quadrangular, parte ativa em aço inoxidável, cabo 
anatômico, comprimento 21 mm, número 10, embaladas 
em caixa com 6 unidades, constando externamente marca 
comercial e procedência 

33 02 cx 12.0344 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 
quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 
anatômicor, comprimento 21 mm, número 08, embaladas 
em caixa com 6 unidades, constando externamente marca 
comercial e procedência 

34 14 cx 12.0374 

Godiva em bastão de baixa fusão ( 50 C a 60 C ), elática, alta 
plasticidade, endurecimento ideal no meio bucal e massa 
micro textura. Composição: resina vegetal, óleo vegetal. 
Talco óxido de ferro e corante validade mínima 04 anos a 
partir da data de entrega 

35 2  un 12.0375 Pedra montada branca para peça reta 

36 15 cx 12.0356 
Sugador cirúrgico estéril, descartável, atóxico, caixa com 
20 unidades 

37 40 un 12.0389 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 
quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 
anatômicor, comprimento 21 mm, número 15, embaladas 
em caixa com 6 unidades, constando externamente marca 
comercial e procedência 

38 25 cx 12.0390 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 
quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 
anatômicor, comprimento 21 mm, número 20, embaladas 
em caixa com 6 unidades, constando externamente marca 
comercial e procedência 

39 15 Cx 12.0391 Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 
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quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 
anatômicor, comprimento 21 mm, número 25, embaladas 
em caixa com 6 unidades, constando externamente marca 
comercial e procedência 

40 10 Cx 12.0392 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 
quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 
anatômicor, comprimento 25 mm, número 15, embaladas 
em caixa com 6 unidades, constando externamente marca 
comercial e procedência 
 

41 10 Cx 12.0393 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 
quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 
anatômicor, comprimento 25 mm, número 20, embaladas 
em caixa com 6 unidades, constando externamente marca 
comercial e procedência 
 

42 08 Cx 12.0394 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 
quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 
anatômicor, comprimento 25 mm, número 25, embaladas 
em caixa com 6 unidades, constando externamente marca 
comercial e procedência 

43 15 pcts 120455 
Babador odonto impermeável, tnt,descartável, colorido , 
com 100 unidades ( 33X 47), pacote com 100 unidades 

44 15 un 120457 

Ionomero de vidro radiopaco quimicamente ativado ( 
autopolimerizável). Indicado para restauração tradicional, 
técnica de ART ( tratamento restaurador atraumático) e 
selante de fóssulas e fissuras ionômero. O cimento deve 
possuir alta viscosidade, ser condensável, com boa 
resistência a flexão e  retenção na cavidade. Deverá 
suportar forças mastigatórias e resistir a dissolução no 
meio bucal. O produto deverá ser em kit contendo pó e 
líquido sendo o pó :12,5 g de grânulos com partículas 
menores que 14 micrometros, composto de vidro 
fluorsilicato de alumínio, lantânio, cálcio e pigmentos. O 
líquido : 8,5 ml, composto de água, copolímero de ácido 
acrílico e ácido maleico, ácido tartarico e ácido 
benzoico.Acompanhar colher dosadora, bloco de 
espatulação e instrução de uso. 

45 02 Cx 120459 Cariostático , Diamino fluoreto de prata a 38%  

46 4 Bis 120460  Vaselina sólida em bisnaga de 30 g 

47 04 Un 120461 
Verniz fluoretado – 5% de fluoreto de sódio, conteúdo : 1 
frasco de 10 ml de flúorniz e 1 frasco de 10 ml de solvente 

48 10      un 120486 Moldeira de metal lisa para dentado S2 

49 10      un 120487 Moldeira de metal lisa para dentado I2 

50 3      jogo 12.0291 Jogo de moldeira para desdentado 

51 02     un 12.0310 Mini – incubadora biológica, voltagem 90 – 253V, 50/60 Hz 

52 30     un 12.0195 Tofflemire nº 1 

53 10     un 12.0196 Tofflemire nº 2 

54 10     un 12.0311 Posicionador de RX 

55 4     un 12.0441 

Resinas Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida; para 
Restauração de Anteriores e Posteriores; Resina Em 
Seringa de 4g; Composição: parte inorgânica: 
nanopartículas de sílica; parte orgânica: contendo BIS – 
GMA, BIS – EMA, UDMA, TEG – DMA e PEGDMA.Cor A1, 

mailto:licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
Coordenadoria de Compras Públicas 

19 

Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 Centro, Iracemápolis – SP CEP: 13.495-000 
Fone: (19) 3456-9226 Fax: (19) 3456-9248 

licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br 

 

 

Escala Vita; Embalada Em Caixa; Constando Externamente 
Marca Comercial Proced. de Fabricacao, Recomendacões 
para Armazenamento. 

56 14      un 12.0224 

Resinas Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida; para 
Restauração de Anteriores e Posteriores; Resina Em 
Seringa de 4g; Composição: parte inorgânica: 
nanopartículas de sílica; parte orgânica: contendo BIS – 
GMA, BIS – EMA, UDMA, TEG – DMA e PEGDMA.Cor A2, 
Escala Vita; Embalada Em Caixa; Constando Externamente 
Marca Comercial Proced. de Fabricacao, Recomendacoes 
para Armazenamento. 

57 30     un 12.0225 

Resinas Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida; para 
Restauração de Anteriores e Posteriores; Resina Em 
Seringa de 4g; Composição: parte inorgânica: 
nanopartículas de sílica; parte orgânica: contendo BIS – 
GMA, BIS – EMA, UDMA, TEG – DMA e PEGDMA. Cor A3, 
Escala Vita; Embalada Em Caixa; Constando Externamente 
Marca Comercial Proced. de Fabricacao, Recomendacoes 
para Armazenamento. 

58 18      un 12.0226 

Resinas Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida; para 
Restauração de Anteriores e Posteriores; Resina Em 
Seringa de 4g; Composição: parte inorgânica: 
nanopartículas de sílica; parte orgânica: contendo BIS – 
GMA, BIS – EMA, UDMA, TEG – DMA e PEGDMA.Cor A3,5, 
Escala Vita; Embalada Em Caixa; Constando Externamente 
Marca Comercial Proced. de Fabricacao, Recomendacoes 
para Armazenamento. 

59 20       un 12.0205 

Sistema Adesivo de Uso Odontologico; Fotopolimerizavel; 
Frasco C/6ml, Composto Basicamente Por Bis-gma, Hema, 
Diuretano Dimetacrilato, Copolimeros, Canforoquinona, 
Carga 10%silica Coloidal; Embalado Envelope Rigido 
Plastico; Constando Externamente Marca Comercial, 
Procedencia, Recomendacoes de Uso e Armazenamento. 

 
OBS: O prazo de validade dos itens solicitados, quando cabíveis, deverá ser de no mínimo 
12 (doze) meses. 

 

TOTAL GLOBAL ESTIMADO: R$ 56.425,00 
 

2. JUSTIFICATIVA 
Justifico o quantitativo de instrumentais e matérias na solicitação de materiais para 

realização do nova  licitação, e confirmo que foi baseado no histórico de consumo ocorridos 
durante os 12 meses dos 3 pregões presenciais : pregão presencial n 26/2016 (  julho/ 
2016), pregão presencial n° 45/2017 (novembro /2018) e pregão presencial  n° 04/2021 (em 
março de 2022)  e no planejamento para a área de saúde bucal que temos para esse ano. 

Informo que esses materiais serão usados para tratamento odontológico nas 3 
unidades de saúde da  família, nos 2 consultórios odontológicos do Cesmi, nos alunos das 
4 escolas municipais, 3 escolas estaduais, além das creches e também foi previsto iniciar 
o atendimento odontológico na UBS Noé Franco de Campos 

Planejamento Saúde Bucal: 
Na prótese:  devido a grande demanda na lista de espera está sendo planejado 

aumento mensal na confecção de próteses.   
Na endodontia:  houve aumento da carga horaria do profissional endodontista, no 
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CESMI, para o tratamento de canal, portanto haverá mais gasto de material. 
Ações preventivas: cabe ressaltar que, com a contratação das auxiliares de saúde 

bucal e retorno dos escolares já iniciaram as ações preventivas na saúde bucal. 
Portanto, ratifico a necessidade da abertura da licitação e o quantitativo solicitado 

para os     materiais e instrumentais odontológicos. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA: 
a. Os bens deverão ser entregues devidamente acondicionados em embalagem 
apropriada e em condições adequadas de acordo com as normas vigentes aplicáveis, 
devendo ocorrer de forma imediata nos casos onde a Administração comunicar a 
contratada a necessidade de atendimento urgente a demanda e em até 10 (dez) dias 
úteis, nos demais casos, sempre contando do envio por correio eletrônico da nota de 
empenho. 
b. O prazo de validade dos itens deverá ser o mínimo de 12 meses a partir da data 
da compra. 

 
4. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA: 
a. Efetuar a entrega dos instrumentais e medicamentos, de acordo com o 

solicitado. 
b. Em nenhuma hipótese a empresa contratada poderá veicular qualquer tipo de 
publicidade na execução do objeto a que se refere este Termo de Referência. 
c. As despesas decorrentes da entrega dos instrumentais e medicamentos à Central de 
Medicamentos e Materiais e sua posterior devolução, caso seja necessária, serão de inteira 
e exclusiva responsabilidade da empresa contratada. 
d. A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade 
com as obrigações assumidas, bem como as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
e. A Contratada ficará sujeita a prorrogações, acréscimos e supressões nos termos da 
lei. 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
a. Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de 
Referência, que venham a ser solicitadas pelas licitantes. 
b. Impedir que a empresa contratada, sem autorização, forneça os itens solicitados. 
c. Supervisionar o fornecimento dos itens, por meio da verificação da qualidade, 
quantidade, especificação, levando-se em consideração as datas de fabricação, prazo de 
validade e vencimento. 
d. Devolver todo e qualquer produto que estiver fora da especificação supracitada e 
solicitar expressamente sua substituição. 
 
6. CRONOGRAMA DE ENTREGAS 
6.1. Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos 
limites legais, a critério do contratante, estima-se em 12 (doze) meses contados da data da 
assinatura do contrato, o prazo para entrega total do objeto licitado. 
  
7. LOCAL, HORÁRIO DE ENTREGA: 
Central de Materiais e Medicamentos 
Atendimento administrativo: 08h às 16h 
Rua Pedro Alexandrino, 215 – Jd. Antonio Joaquim Fagundes – Iracemápolis – SP. 
E-mail: ps.milene@saude.iracemapolis.sp.gov.br 
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             compras@saude.iracemapolis.sp.gov.br 
 
 
8. EXECUÇÃO CONTRATUAL  
Fica a Central de Medicamentos e Materiais responsável pelo recebimento, conferência e 
distribuição de tais itens para as Unidades Básicas de Saúde e Cesmi, conforme 
solicitações das mesmas. A mesma é composta por: 
Milene de Godoy Serrati (Farmacêutica Responsável) 
Sérgio Augusto Cicolin (Almoxarife) 
 
9. AGENTE FISCALIZADOR 
Fica designada como fiscalizadora do contrato a dentista Responsável pela Saúde Bucal 
Zuleica Maria de Almeida Pedroso. 
 
10. GESTOR DO CONTRATO 
Fica designado como responsável pela gestão deste contrato o Coordenador Municipal de 
Saúde Juvenal Baptistella Chiocheti. 

 
 
 
 
 

Iracemápolis, 01 de junho de 2022. 
 
 
 

 

 

Zuleica de Almeida Pedroso 
Coordenadora da Saúde Bucal 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 

 

ANEXO II – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

FINAL                          PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO/FORNECIMENTO 

 
 

Objeto: Registro de preço para aquisição de material odontológico (2º lote) para atender a 
demanda da saúde bucal no município, por fornecimento parcelado, por um período de 12 
meses. 
 

 
Razão Social:    

Endereço Completo:    

Telefone: ( ) E-mail:    

CNPJ (MF): Inscrição Estadual:    

Condições de pagamento: em 30 (trinta) dias corridos, após cada entrega; 
Validade desta proposta: ( ) dias corridos (mínimo 60 
dias); 

 
Prazo de entrega: até 10 (dez) dias úteis contados da data do recebimento do pedido                

escrito. 
 

ITEM 
QTDE 

UN 
CÓD 

CECAM 
DESCRIÇÃO 

VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 10 cx 12.0024 

Selante fotopolimerizável contendo 50% em peso de 
cargas inorgânicas com liberador de flúor, data de 
validade e registro no Ministério da Saúde 
- BIS-GMA uretano modificado; 
- Trietileno glicol di-metacrilato; 
- borosilicato de alumínio e bário; 
- Ester tetracrílico ácido fosfórico; 
- fluoreto de sódio; 
- N-metil dietanolamina; 
- canforoquinona 
Constando externamente marca comercial e 

procedência de fabricação, recomendações para 

armazenamento, com validade mínima de 01 ano a 

partir da data de entrega 

  

2 26 frc 12.0025 

Flúor fosfato acidulado em gel c/ 200 ml,1,23% e 

tixotrópico, constando externamente marca comercial e 

procedência de fabricação, recomendações para 

armazenamento, com validade mínima de 01 ano a 

partir da data de entrega, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde 

  

3 24 frc 12.0027 

Líquido DAKIN (hipoclorito de sódio 0,5% 1000 ml), 

constando externamente marca comercial e 

procedência de fabricação, recomendações para 

armazenamento, com validade mínima de 01 ano a 

  

EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP 
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partir da data de entrega, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

4 50 frc 12.0028 

Revelador dental (solução pronta para uso em processo 

manual) 475ml/água 85 – 90%, meta-bissulfito de sadio  

5 -10%, hidroquinona 2%, constando externamente 

marca comercial e procedência de fabricação, 

recomendações para armazenamento, com validade 

mínima de 01 ano a partir da data de entrega, data de 

validade e registro no Ministério da Saúde 

  

5 10 un 12.0029 

Formocresol 10 ml, constando externamente marca 

comercial e procedência de fabricação, recomendações 

para armazenamento, com validade mínima de 01 ano 

a partir da data de entrega, data de validade e registro 

no Ministério da Saúde 

  

6 15 cx 12.0030 
Moldeira dupla descartável p/ aplicação de flúor gel cx 

c/ 20 unid 
  

7 12 cx 12.0031 Tira de poliester 10 x 100 x 0,05 mm c/ 50 unid   

8 8 un 12.0032 

Pasta de 90g de profilática neutra com clorexidina, sem 

óleo. Composição: pedra pomes, carbonato de cálcio, 

lauril sulfato de sódio, sacarina sódico, veículo, 

umectante e conservante, com validade mínima de 01 

ano a partir da data de entrega 

  

9 6 cx 12.0037 Tira de lixa de aço 4mm com 12 unidades   

10 2 un 12.0095 Porta amalgama de plástico   

11 6 un 12.0096 Placa de vidro 16x8x1   

12 04 jg 120484 
Alavanca bandeira nº 1 R de aço inoxidável com número 

de lote gravado 
  

13 04 jg 120485 
Alavanca bandeira nº 1 L de aço inoxidável com número 

de lote gravado 
  

14 40 frc 12.0115 

Fixador dental (solução pronta para uso em processo 

manual) 475ml/água 85-90%, tio-sulfato de amônio 5-

10%, tio-cianato de amônio 5-10%, constando 

externamente marca comercial e procedência de 

fabricação, recomendações para armazenamento, com 

validade mínima de 01 anos a partir da data de entrega, 

data de validade e registro no M.da Saúde 

  

15 8 cx 12.0121 

Disco de lixa papel para polimento e acabamento 

dental, sendo; 8 discos grossos, 14 médios, 14 finos e 14 

superfinos Composição: dorso de poliuretano e abrasivo 

óxido de alumínio, cx com 50 discos, adapta em mandril 

de parafuso, série azulcom validade mínima de 01 ano a 

partir da data de entrega, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde 

  

16 10 un 12.0127 Escova para polimento tipo pincel de Robson   

17 15 un 12.0143 Broca Shofu Cônica A.R. diamantada, com ISO, estéril   

18 15 un 12.0144 
Broca Shofu chama de vela A.R. diamantada, com ISO, 

estéril 
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19 4 un 12.0185 Broca de A.R. pescoço longo, carbide nº 5   

20 4 un 12.0186 Broca de A.R. pescoço longo, carbide nº 3   

21 3 pt 12.0188 

Liga amalgama composta de 56% de prata, 27,9% de 

estanho, 15,4% de cobre, 0.5% de índio e 0.2 de zinco. 

Não gama II, composta para mistura de partículas 

esféricas e em forma de limalha. Tempo cristalização 

lenta, com aprox. 4.5 minutos manipulação e 5.5 

minutos tempo escultura e brunimento. Dose dupla. 

Embalagem em pote com 50 cápsulas de 02 porções de 

presa regular, com validade mínima de 01 ano a partir 

da data de entrega, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde 

  

22 2 un 12.0197 Escova de aço para limpar brocas   

23 10 un 12.0211 
Colgaduras de metal individuais para revelação de 

radiografias periapicais odontológicas 
  

24 2 un 12.0265 Lamparina à álcool metálica   

25 30 lt 12.0303  

Solução bucal gliconato de clorhexidina à 0,12%, frasco 

com 2 litros, com validade mínima de 02 anos a partir da 

data de entrega, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde 

  

26 30 cx 12.0324 

Cone de papel absorvente 1ª série,estéril,com 120 

um.,com validade mínima de 02 anos a partir da data de 

entrega, data de validade e registro no Ministério da 

Saúde 

  

27 4 cx 12.0326 

Cone de gutapercha principal para endo 1ª serie, com 

validade mínima de 02 anos a partir da data de entrega, 

data de validade e registro da ANVISA 

  

28 08 un 12.0330 

 Instrumental periodontal, sonda exploradora 

periodontal 17, aço inox com número de lote gravado 

aço AISI 420, registrada na ANVISA 

  

29 20 cx 12.0338 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 

quadrangular, parte ativa em aço inoxidável, cabo 

anatômico, comprimento 21 mm, 1ª série, embaladas 

em caixa com 6 unidades, constando externamente 

marca comercial e procedência 

  

30 2 cx 12.0339 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 

quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 

anatômicor, comprimento 31 mm, 1ª série, embaladas 

em caixa com 6 unidades, constando externamente 

marca comercial e procedência 

  

31 08 cx 12.0342 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 

quadrangular, parte ativa em aço inoxidável, cabo 

anatômico, comprimento 25 mm,número 10, 

embaladas em caixa com 6 unidades, constando 

externamente marca comercial e procedência 

  

32 20 cx 12.0343 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 

quadrangular, parte ativa em aço inoxidável, cabo 

anatômico, comprimento 21 mm, número 10, 

embaladas em caixa com 6 unidades, constando 

externamente marca comercial e procedência 
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33 02 cx 12.0344 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 

quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 

anatômicor, comprimento 21 mm, número 08, 

embaladas em caixa com 6 unidades, constando 

externamente marca comercial e procedência 

  

34 14 cx 12.0374 

Godiva em bastão de baixa fusão ( 50 C a 60 C ), elática, 

alta plasticidade, endurecimento ideal no meio bucal e 

massa micro textura. Composição: resina vegetal, óleo 

vegetal. Talco óxido de ferro e corante validade mínima 

04 anos a partir da data de entrega 

  

35 2  un 12.0375 Pedra montada branca para peça reta   

36 15 cx 12.0356 
Sugador cirúrgico estéril, descartável, atóxico, caixa 

com 20 unidades 
  

37 40 un 12.0389 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 

quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 

anatômicor, comprimento 21 mm, número 15, 

embaladas em caixa com 6 unidades, constando 

externamente marca comercial e procedência 

  

38 25 cx 12.0390 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 

quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 

anatômicor, comprimento 21 mm, número 20, 

embaladas em caixa com 6 unidades, constando 

externamente marca comercial e procedência 

  

39 15 Cx 12.0391 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 

quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 

anatômicor, comprimento 21 mm, número 25, 

embaladas em caixa com 6 unidades, constando 

externamente marca comercial e procedência 

  

40 10 Cx 12.0392 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 
quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 
anatômicor, comprimento 25 mm, número 15, 
embaladas em caixa com 6 unidades, constando 
externamente marca comercial e procedência 

  

41 10 Cx 12.0393 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 
quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 
anatômicor, comprimento 25 mm, número 20, 
embaladas em caixa com 6 unidades, constando 
externamente marca comercial e procedência 

  

42 08 Cx 12.0394 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 

quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 

anatômicor, comprimento 25 mm, número 25, 

embaladas em caixa com 6 unidades, constando 

externamente marca comercial e procedência 

  

43 15 pcts 120455 
Babador odonto impermeável, tnt,descartável, colorido 

, com 100 unidades ( 33X 47), pacote com 100 unidades 
  

44 15 un 120457 

Ionomero de vidro radiopaco quimicamente ativado ( 

autopolimerizável). Indicado para restauração 

tradicional, técnica de ART ( tratamento restaurador 

atraumático) e selante de fóssulas e fissuras ionômero. 

O cimento deve possuir alta viscosidade, ser 

condensável, com boa resistência a flexão e  retenção 

na cavidade. Deverá suportar forças mastigatórias e 
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resistir a dissolução no meio bucal. O produto deverá 

ser em kit contendo pó e líquido sendo o pó :12,5 g de 

grânulos com partículas menores que 14 micrometros, 

composto de vidro fluorsilicato de alumínio, lantânio, 

cálcio e pigmentos. O líquido : 8,5 ml, composto de 

água, copolímero de ácido acrílico e ácido maleico, 

ácido tartarico e ácido benzoico.Acompanhar colher 

dosadora, bloco de espatulação e instrução de uso. 

45 02 Cx 120459 Cariostático , Diamino fluoreto de prata a 38%    

46 4 Bis 120460  Vaselina sólida em bisnaga de 30 g   

47 04 Un 120461 

Verniz fluoretado – 5% de fluoreto de sódio, conteúdo : 

1 frasco de 10 ml de flúorniz e 1 frasco de 10 ml de 

solvente 

  

48 10      un 120486 Moldeira de metal lisa para dentado S2   

49 10      un 120487 Moldeira de metal lisa para dentado I2   

50 3      jogo 12.0291 Jogo de moldeira para desdentado   

51 02     un 12.0310 
Mini – incubadora biológica, voltagem 90 – 253V, 50/60 

Hz 
  

52 30     un 12.0195 Tofflemire nº 1   

53 10     un 12.0196 Tofflemire nº 2   

54 10     un 12.0311 Posicionador de RX   

55 4     un 12.0441 

Resinas Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida; 

para Restauração de Anteriores e Posteriores; Resina 

Em Seringa de 4g; Composição: parte inorgânica: 

nanopartículas de sílica; parte orgânica: contendo BIS – 

GMA, BIS – EMA, UDMA, TEG – DMA e PEGDMA.Cor A1, 

Escala Vita; Embalada Em Caixa; Constando 

Externamente Marca Comercial Proced. de Fabricacao, 

Recomendacões para Armazenamento. 

  

56 14      un 12.0224 

Resinas Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida; 

para Restauração de Anteriores e Posteriores; Resina Em 

Seringa de 4g; Composição: parte inorgânica: 

nanopartículas de sílica; parte orgânica: contendo BIS – 

GMA, BIS – EMA, UDMA, TEG – DMA e PEGDMA.Cor A2, 

Escala Vita; Embalada Em Caixa; Constando 

Externamente Marca Comercial Proced. de Fabricacao, 

Recomendacoes para Armazenamento. 

  

57 30     un 12.0225 

Resinas Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida; 

para Restauração de Anteriores e Posteriores; Resina 

Em Seringa de 4g; Composição: parte inorgânica: 

nanopartículas de sílica; parte orgânica: contendo BIS – 

GMA, BIS – EMA, UDMA, TEG – DMA e PEGDMA. Cor A3, 

Escala Vita; Embalada Em Caixa; Constando 

Externamente Marca Comercial Proced. de Fabricacao, 

Recomendacoes para Armazenamento. 

  

58 18      un 12.0226 

Resinas Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida; 

para Restauração de Anteriores e Posteriores; Resina 

Em Seringa de 4g; Composição: parte inorgânica: 
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nanopartículas de sílica; parte orgânica: contendo BIS – 

GMA, BIS – EMA, UDMA, TEG – DMA e PEGDMA.Cor 

A3,5, Escala Vita; Embalada Em Caixa; Constando 

Externamente Marca Comercial Proced. de Fabricacao, 

Recomendacoes para Armazenamento. 

59 20       un 12.0205 

Sistema Adesivo de Uso Odontologico; 

Fotopolimerizavel; Frasco C/6ml, Composto 

Basicamente Por Bis-gma, Hema, Diuretano 

Dimetacrilato, Copolimeros, Canforoquinona, Carga 

10%silica Coloidal; Embalado Envelope Rigido Plastico; 

Constando Externamente Marca Comercial, 

Procedencia, Recomendacoes de Uso e 

Armazenamento. 

  

 

 

Esta proposta financeira contém preços completos, computando todos os custos 

necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, 

mão de obra, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e quaisquer 

outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. 

 
Declaramos expressamente e sob as penas da Lei que os serviços ofertados por nossa 

empresa atendem rigorosamente as características necessárias descritas no termo de 

referência que especificou o objeto desta licitação. 

 
 
 
 

________________________, _____ de ______________ de 2022. 
 
 
 
 
 

_____________________________ 

Nome da empresa + Carimbo  

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável  

CPF do responsável 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

mailto:licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
Diretoria de Compras e Licitações 

28 

Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro, Iracemápolis – SP CEP: 13.495-000 
Fone: (19) 3456-9226 Fax: (19) 3456-9248 licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br 

 

 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)  

DECLARAÇÃO 

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão 

Eletrônico nº 12/2021 – Processo nº 54/2021, instaurada pelo 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que a empresa: 

 

1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso 

V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o 

caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo 

ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, 

de 27 de outubro de 2002; 

 

2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública; 3 - Não foi 

declarada inidônea por ato do Poder Público; 

4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93. 5 - Que inexistem fatos 

impeditivos a sua habilitação. 

 
 
 

________________________, _____ de ______________ de 2022. 
 

 

 

_____________________________ 

Nome da empresa + Carimbo  

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável  

CPF do responsável 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES 

DO EDITAL 

 
 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 
 
 

 
Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos 

constantes no Edital Pregão Eletrônico nº XX/2022 – Processo nº XX/2022 e seu(s) 

ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências 

ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação. 

 
 
 
 
 
 

________________________, _____ de ______________ de 2022. 
 
 

 
 

_____________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 
 
 

 
Ao (a) Pregoeiro do Município  

 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 

procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº XX/2022 – 

Processo nº XX/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que: 

 
 Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam 

necessárias; 

 Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de 

preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento 

do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a 

vigência do Contrato; 

 Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do 

Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº XX/2022 – Processo 

nº XX/2022, realizado pela Prefeitura de xxxxxxxxxxxxx – SP. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
 

________________________, _____ de ______________ de 2022. 
 
 

 

 
_____________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO 

LICITANTE SER UMA ME OU EPP). 

 
 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 
 
 
( ) MICROEMPRESA 
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

________________________________________ (Razão Social da Empresa, inscrita no 

CNPJ nº 

___________________________, Endereço: 

_________________________________________,  

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa , inscrita no 
CNPJ nº __________________________ cumpre os requisitos legais para a qualificação 
como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar 
nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o 
tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a 
empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização 
de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de 
regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. 
 
Sou optante do Sistema Simples Nacional? ( ) SIM ( )NÃO 

 

 
 

 
________________________, _____ de ______________ de 2022. 

 
 

 
 

_____________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR 

(papel timbrado da empresa) 
 
 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 
 
 
(nome empresarial da licitante) , inscrita no CNPJ 

nº: ,   com   sede   na (endereço completo )  , 
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)  , 
infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº __ e do 
CPF/MF nº , para fins do presente processo licitatório, DECLARA não 
possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou 
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa 
na Prefeitura xxxxxxxxxxxxxxxxxxx que impossibilite a participação no referido Pregão 
Eletrônico nº 17/2022. 
 
 
 

 
________________________, _____ de ______________ de 2022. 

 
 

 
 

_____________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável
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ANEXO VIII – Ficha técnica descritiva do objeto 
 

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital: 

Órgão comprador: 

 

Item 

 

DESCRIÇÃO 

 

QUANT 

MARCA 

e MODELO 

 
VAL UNIT. 

 
VAL. TOTAL 

      

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

Preço para o lote único (em R$): 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório (edital). 

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 

14 de dezembro de 2006. 

(Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

(ME/EPP). 

Data: 

 

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. 
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ANEXO IV - Registro de preço para aquisição de material odontológico (2º lote) para atender 
a demanda da saúde bucal no município, por fornecimento parcelado, por um período de 
12 meses. 
 
 

DATA: de de 2022. 
 

PRAZO: até 12 (doze) meses corridos e consecutivos. 
 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 17/2022. 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:      /2021. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 63/2022. 
 

Cláusula 1ª - DAS PARTES 

 

1.1. O Município de Iracemápolis, inscrito com CNPJ 45.786.159/0001-11, com Paço 
Municipal à Rua  Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-000, 
Telefone (19) 3456-9226, representada neste ato pela Prefeita Municipal, Nelita Cristina Michel 
Franceschini, brasileira, casada, portadora do CPF 139.342.698-00 e do RG 23.191.971-2, adiante 
designado simplesmente MUNICÍPIO, e; 

1.2. A empresa , inscrita com CNPJ , com sede à Rua/Avenida _________, nº   , 

Bairro, / , CEP: , Telefone __________, adiante designada simplesmente DETENTORA, por 

seu representante legal, , nacionalidade, estado civil, portador do CPF _  e do RG , 

residente e domiciliado a Rua/Avenida , , Bairro, / ,  CEP: , 

ajustam o seguinte: 

 
Cláusula 2ª - DO OBJETO 

 

2.1. A DETENTORA tem seus preços registrados com o intuito de fornecer materiais 

odontológicos diretamente ao MUNICÍPIO, de forma parcelada e a pedido, para atender a 

demanda do setor de saúde bucal no município, nos moldes do descrito no “Anexo I – Termo de 

Referência” ao Edital do Pregão Eletrônico xx/2022, que fica fazendo parte integrante e 

indissociável do presente instrumento. 

 
Cláusula 3ª – DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

3.1. Pelo fornecimento dos medicamentos referidos na cláusula 2ª, o MUNICÍPIO pagará à 

DETENTORA os preços registrados e descritos na tabela abaixo, na qual se incluem, além do lucro, 

as despesas que estejam, direta ou indiretamente, relacionadas com o objeto desta Ata de Registro 

de Preços: 
 

ITEM 
QTDE 

UN 
CÓD 

CECAM 
DESCRIÇÃO 

VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 10 cx 12.0024 

Selante fotopolimerizável contendo 50% em peso de 
cargas inorgânicas com liberador de flúor, data de 
validade e registro no Ministério da Saúde 
- BIS-GMA uretano modificado; 
- Trietileno glicol di-metacrilato; 

  

EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP 
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- borosilicato de alumínio e bário; 
- Ester tetracrílico ácido fosfórico; 
- fluoreto de sódio; 
- N-metil dietanolamina; 
- canforoquinona 
Constando externamente marca comercial e 

procedência de fabricação, recomendações para 

armazenamento, com validade mínima de 01 ano a 

partir da data de entrega 

2 26 frc 12.0025 

Flúor fosfato acidulado em gel c/ 200 ml,1,23% e 

tixotrópico, constando externamente marca comercial e 

procedência de fabricação, recomendações para 

armazenamento, com validade mínima de 01 ano a 

partir da data de entrega, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde 

  

3 24 frc 12.0027 

Líquido DAKIN (hipoclorito de sódio 0,5% 1000 ml), 

constando externamente marca comercial e 

procedência de fabricação, recomendações para 

armazenamento, com validade mínima de 01 ano a 

partir da data de entrega, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

  

4 50 frc 12.0028 

Revelador dental (solução pronta para uso em processo 

manual) 475ml/água 85 – 90%, meta-bissulfito de sadio  

5 -10%, hidroquinona 2%, constando externamente 

marca comercial e procedência de fabricação, 

recomendações para armazenamento, com validade 

mínima de 01 ano a partir da data de entrega, data de 

validade e registro no Ministério da Saúde 

  

5 10 un 12.0029 

Formocresol 10 ml, constando externamente marca 

comercial e procedência de fabricação, recomendações 

para armazenamento, com validade mínima de 01 ano 

a partir da data de entrega, data de validade e registro 

no Ministério da Saúde 

  

6 15 cx 12.0030 
Moldeira dupla descartável p/ aplicação de flúor gel cx 

c/ 20 unid 
  

7 12 cx 12.0031 Tira de poliester 10 x 100 x 0,05 mm c/ 50 unid   

8 8 un 12.0032 

Pasta de 90g de profilática neutra com clorexidina, sem 

óleo. Composição: pedra pomes, carbonato de cálcio, 

lauril sulfato de sódio, sacarina sódico, veículo, 

umectante e conservante, com validade mínima de 01 

ano a partir da data de entrega 

  

9 6 cx 12.0037 Tira de lixa de aço 4mm com 12 unidades   

10 2 un 12.0095 Porta amalgama de plástico   

11 6 un 12.0096 Placa de vidro 16x8x1   

12 04 jg 120484 
Alavanca bandeira nº 1 R de aço inoxidável com número 

de lote gravado 
  

13 04 jg 120485 
Alavanca bandeira nº 1 L de aço inoxidável com número 

de lote gravado 
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14 40 frc 12.0115 

Fixador dental (solução pronta para uso em processo 

manual) 475ml/água 85-90%, tio-sulfato de amônio 5-

10%, tio-cianato de amônio 5-10%, constando 

externamente marca comercial e procedência de 

fabricação, recomendações para armazenamento, com 

validade mínima de 01 anos a partir da data de entrega, 

data de validade e registro no M.da Saúde 

  

15 8 cx 12.0121 

Disco de lixa papel para polimento e acabamento 

dental, sendo; 8 discos grossos, 14 médios, 14 finos e 14 

superfinos Composição: dorso de poliuretano e abrasivo 

óxido de alumínio, cx com 50 discos, adapta em mandril 

de parafuso, série azulcom validade mínima de 01 ano a 

partir da data de entrega, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde 

  

16 10 un 12.0127 Escova para polimento tipo pincel de Robson   

17 15 un 12.0143 Broca Shofu Cônica A.R. diamantada, com ISO, estéril   

18 15 un 12.0144 
Broca Shofu chama de vela A.R. diamantada, com ISO, 

estéril 
  

19 4 un 12.0185 Broca de A.R. pescoço longo, carbide nº 5   

20 4 un 12.0186 Broca de A.R. pescoço longo, carbide nº 3   

21 3 pt 12.0188 

Liga amalgama composta de 56% de prata, 27,9% de 

estanho, 15,4% de cobre, 0.5% de índio e 0.2 de zinco. 

Não gama II, composta para mistura de partículas 

esféricas e em forma de limalha. Tempo cristalização 

lenta, com aprox. 4.5 minutos manipulação e 5.5 

minutos tempo escultura e brunimento. Dose dupla. 

Embalagem em pote com 50 cápsulas de 02 porções de 

presa regular, com validade mínima de 01 ano a partir 

da data de entrega, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde 

  

22 2 un 12.0197 Escova de aço para limpar brocas   

23 10 un 12.0211 
Colgaduras de metal individuais para revelação de 

radiografias periapicais odontológicas 
  

24 2 un 12.0265 Lamparina à álcool metálica   

25 30 lt 12.0303  

Solução bucal gliconato de clorhexidina à 0,12%, frasco 

com 2 litros, com validade mínima de 02 anos a partir da 

data de entrega, data de validade e registro no 

Ministério da Saúde 

  

26 30 cx 12.0324 

Cone de papel absorvente 1ª série,estéril,com 120 

um.,com validade mínima de 02 anos a partir da data de 

entrega, data de validade e registro no Ministério da 

Saúde 

  

27 4 cx 12.0326 

Cone de gutapercha principal para endo 1ª serie, com 

validade mínima de 02 anos a partir da data de entrega, 

data de validade e registro da ANVISA 

  

28 08 un 12.0330 

 Instrumental periodontal, sonda exploradora 

periodontal 17, aço inox com número de lote gravado 

aço AISI 420, registrada na ANVISA 
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29 20 cx 12.0338 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 

quadrangular, parte ativa em aço inoxidável, cabo 

anatômico, comprimento 21 mm, 1ª série, embaladas 

em caixa com 6 unidades, constando externamente 

marca comercial e procedência 

  

30 2 cx 12.0339 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 

quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 

anatômicor, comprimento 31 mm, 1ª série, embaladas 

em caixa com 6 unidades, constando externamente 

marca comercial e procedência 

  

31 08 cx 12.0342 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 

quadrangular, parte ativa em aço inoxidável, cabo 

anatômico, comprimento 25 mm,número 10, 

embaladas em caixa com 6 unidades, constando 

externamente marca comercial e procedência 

  

32 20 cx 12.0343 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 

quadrangular, parte ativa em aço inoxidável, cabo 

anatômico, comprimento 21 mm, número 10, 

embaladas em caixa com 6 unidades, constando 

externamente marca comercial e procedência 

  

33 02 cx 12.0344 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 

quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 

anatômicor, comprimento 21 mm, número 08, 

embaladas em caixa com 6 unidades, constando 

externamente marca comercial e procedência 

  

34 14 cx 12.0374 

Godiva em bastão de baixa fusão ( 50 C a 60 C ), elática, 

alta plasticidade, endurecimento ideal no meio bucal e 

massa micro textura. Composição: resina vegetal, óleo 

vegetal. Talco óxido de ferro e corante validade mínima 

04 anos a partir da data de entrega 

  

35 2  un 12.0375 Pedra montada branca para peça reta   

36 15 cx 12.0356 
Sugador cirúrgico estéril, descartável, atóxico, caixa 

com 20 unidades 
  

37 40 un 12.0389 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 

quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 

anatômicor, comprimento 21 mm, número 15, 

embaladas em caixa com 6 unidades, constando 

externamente marca comercial e procedência 

  

38 25 cx 12.0390 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 

quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 

anatômicor, comprimento 21 mm, número 20, 

embaladas em caixa com 6 unidades, constando 

externamente marca comercial e procedência 

  

39 15 Cx 12.0391 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 

quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 

anatômicor, comprimento 21 mm, número 25, 

embaladas em caixa com 6 unidades, constando 

externamente marca comercial e procedência 

  

40 10 Cx 12.0392 
Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 
quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 
anatômicor, comprimento 25 mm, número 15, 
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embaladas em caixa com 6 unidades, constando 
externamente marca comercial e procedência 

41 10 Cx 12.0393 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 
quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 
anatômicor, comprimento 25 mm, número 20, 
embaladas em caixa com 6 unidades, constando 
externamente marca comercial e procedência 

  

42 08 Cx 12.0394 

Lima endodôntica K-file, de aço inox,secção transversal 

quadrangular, parte artiva em aço inoxidável, cabo 

anatômicor, comprimento 25 mm, número 25, 

embaladas em caixa com 6 unidades, constando 

externamente marca comercial e procedência 

  

43 15 pcts 120455 
Babador odonto impermeável, tnt,descartável, colorido 

, com 100 unidades ( 33X 47), pacote com 100 unidades 
  

44 15 un 120457 

Ionomero de vidro radiopaco quimicamente ativado ( 

autopolimerizável). Indicado para restauração 

tradicional, técnica de ART ( tratamento restaurador 

atraumático) e selante de fóssulas e fissuras ionômero. 

O cimento deve possuir alta viscosidade, ser 

condensável, com boa resistência a flexão e  retenção 

na cavidade. Deverá suportar forças mastigatórias e 

resistir a dissolução no meio bucal. O produto deverá 

ser em kit contendo pó e líquido sendo o pó :12,5 g de 

grânulos com partículas menores que 14 micrometros, 

composto de vidro fluorsilicato de alumínio, lantânio, 

cálcio e pigmentos. O líquido : 8,5 ml, composto de 

água, copolímero de ácido acrílico e ácido maleico, 

ácido tartarico e ácido benzoico.Acompanhar colher 

dosadora, bloco de espatulação e instrução de uso. 

  

45 02 Cx 120459 Cariostático , Diamino fluoreto de prata a 38%    

46 4 Bis 120460  Vaselina sólida em bisnaga de 30 g   

47 04 Un 120461 

Verniz fluoretado – 5% de fluoreto de sódio, conteúdo : 

1 frasco de 10 ml de flúorniz e 1 frasco de 10 ml de 

solvente 

  

48 10      un 120486 Moldeira de metal lisa para dentado S2   

49 10      un 120487 Moldeira de metal lisa para dentado I2   

50 3      jogo 12.0291 Jogo de moldeira para desdentado   

51 02     un 12.0310 
Mini – incubadora biológica, voltagem 90 – 253V, 50/60 

Hz 
  

52 30     un 12.0195 Tofflemire nº 1   

53 10     un 12.0196 Tofflemire nº 2   

54 10     un 12.0311 Posicionador de RX   

55 4     un 12.0441 

Resinas Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida; 

para Restauração de Anteriores e Posteriores; Resina 

Em Seringa de 4g; Composição: parte inorgânica: 

nanopartículas de sílica; parte orgânica: contendo BIS – 

GMA, BIS – EMA, UDMA, TEG – DMA e PEGDMA.Cor A1, 

Escala Vita; Embalada Em Caixa; Constando 
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Externamente Marca Comercial Proced. de Fabricacao, 

Recomendacões para Armazenamento. 

56 14      un 12.0224 

Resinas Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida; 

para Restauração de Anteriores e Posteriores; Resina Em 

Seringa de 4g; Composição: parte inorgânica: 

nanopartículas de sílica; parte orgânica: contendo BIS – 

GMA, BIS – EMA, UDMA, TEG – DMA e PEGDMA.Cor A2, 

Escala Vita; Embalada Em Caixa; Constando 

Externamente Marca Comercial Proced. de Fabricacao, 

Recomendacoes para Armazenamento. 

  

57 30     un 12.0225 

Resinas Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida; 

para Restauração de Anteriores e Posteriores; Resina 

Em Seringa de 4g; Composição: parte inorgânica: 

nanopartículas de sílica; parte orgânica: contendo BIS – 

GMA, BIS – EMA, UDMA, TEG – DMA e PEGDMA. Cor A3, 

Escala Vita; Embalada Em Caixa; Constando 

Externamente Marca Comercial Proced. de Fabricacao, 

Recomendacoes para Armazenamento. 

  

58 18      un 12.0226 

Resinas Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida; 

para Restauração de Anteriores e Posteriores; Resina 

Em Seringa de 4g; Composição: parte inorgânica: 

nanopartículas de sílica; parte orgânica: contendo BIS – 

GMA, BIS – EMA, UDMA, TEG – DMA e PEGDMA.Cor 

A3,5, Escala Vita; Embalada Em Caixa; Constando 

Externamente Marca Comercial Proced. de Fabricacao, 

Recomendacoes para Armazenamento. 

  

59 20       un 12.0205 

Sistema Adesivo de Uso Odontologico; 

Fotopolimerizavel; Frasco C/6ml, Composto 

Basicamente Por Bis-gma, Hema, Diuretano 

Dimetacrilato, Copolimeros, Canforoquinona, Carga 

10%silica Coloidal; Embalado Envelope Rigido Plastico; 

Constando Externamente Marca Comercial, 

Procedencia, Recomendacoes de Uso e 

Armazenamento. 

  

 

 
Cláusula 4ª - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1. Os pagamentos serão efetuados pelo MUNICÍPIO diretamente a DETENTORA, em 30 

(trinta) dias corridos após cada entrega, pelo valor da nota fiscal eletrônica devidamente extraída 

pela DETENTORA, depois de processadas pela contabilidade. 

4.2. Todas as notas fiscais eletrônicas precisam ser atestadas para que a tesouraria 

possa efetuar os respectivos pagamentos. 

4.3. O MUNICÍPIO, através da tesouraria, fará as retenções dos valores correspondentes às 

obrigações previdenciárias, tributárias e fiscais, conforme o caso, de acordo com a legislação que 

disciplina a matéria, sendo que, as guias dos valores retidos serão devidamente recolhidas e 

encaminhadas suas cópias reprográficas a DETENTORA. 

4.4. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos 

facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente, sem qualquer incidência de 

correção monetária ou reajuste. 

 
Cláusula 5ª - DO PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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5.1. Esta Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses corridos e 

consecutivos, contados da data da sua celebração. 

 
Cláusula 6ª - DAS RESPONSABILIDADES DA DETENTORA 

 

6.1. A DETENTORA se responsabiliza por quaisquer prejuízos que possa causar ao 

MUNICÍPIO em decorrência de erro ou omissão quanto ao cumprimento de suas obrigações 

contratuais, correndo às 

suas expensas, sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO, o ressarcimento de tais prejuízos, nos 

termos do Código Civil Brasileiro e legislação pertinente. 

6.2. O MUNICÍPIO poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização dos 

produtos, reservando-se o direito de rejeitá-los a seu critério, quando não forem considerados 

satisfatórios, devendo a DETENTORA refazê-los às suas expensas. 

 
Cláusula 7ª - DAS PENALIDADES 

 

7.1. O atraso injustificado na execução do objeto desta Ata de Registro de Preços, sem 

prejuízo do disposto no § 1º, do artigo 86, da Lei Federal Nº: 8666/93 e alterações sujeitará a 

DETENTORA à multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte 

proporção: 

7.1.1. Atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor 

global da Ata de Registro de Preços; 

7.1.2. Atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre 

o valor global da Ata de Registro de Preços. 

7.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços, poderão ser 

aplicadas a DETENTORA as seguintes penalidades: 

7.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; 

7.2.2. Aplicação de suspensão temporária para licitar e/ou contratar com a municipalidade 

e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto no artigo 87 da Lei Federal Nº: 8666/93 e 

alterações. 

7.3. A penalidade aqui prevista é autônoma e sua aplicação cumulativa é regida pelo artigo 

87, §s 2º e 3º, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações. 

7.4. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pelo IGPM/FGV/SP – Índice 

Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo/SP, ou outro índice que 

vier a substituí- lo a critério do MUNICÍPIO, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido aos 

cofres do MUNICÍPIO, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de 

recolhimento oficial. 

 
Cláusula 8ª – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

8.1. Esta Ata de Registro de Preços será cancelada total ou parcialmente pelo MUNICÍPIO, 

de pleno direito, em qualquer tempo, isento de qualquer ônus ou responsabilidade, 

independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial, sem que à DETENTORA, assista 

o direito a qualquer indenização, se esta: 

8.1.1. Falir, entrar em concordata, tiver a sua empresa dissolvida ou deixar de existir; 

8.1.2. Transferir, no todo ou em parte, as obrigações sem prévia autorização do MUNICÍPIO; 

8.1.3. Sem justa causa, suspender as entregas; 

8.1.4. Agir com dolo ou culpa ou mediante simulação ou fraude na execução da Ata de 

Registro de Preços. 

8.2. A DETENTORA reconhece os direitos do MUNICÍPIO, em caso de rescisão 

administrativa, de acordo com o disposto no artigo 80, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações. 
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Cláusula 9ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

9.1. As despesas decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços correrão por conta 

das dotações orçamentárias próprias, elementos econômicos _____________________________, 

constante do orçamento-programa para o exercício econômico e financeiro de 2022. 

 

Cláusula 10ª – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

10.1. Os preços registrados são irreajustáveis. 

 
Cláusula 11ª - DO SUPORTE LEGAL 

 

11.1. Esta Ata de Registro de Preços é regulamentada pelos seguintes dispositivos legais: 

11.1.1. Constituição Federal; 

11.1.2. Lei Orgânica Municipal; 

11.1.3. Lei Federal Nº: 8.666/93 e posteriores alterações; 

11.1.4. Lei Federal Nº: 10.520/2002; 

11.1.5. Demais disposições legais passíveis de aplicação, inclusive subsidiariamente, os princípios 

gerais de Direito. 

 
Cláusula 12ª - DO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇCOS 

 

12.1. A presente Ata de Registro de Preços será fiscalizada pela senhora Milene de Godoy 

Serrati, Farmacêutica, CRF/SP 24.552, a qual competirá acompanhar a sua aplicação, em 

conformidade com o previsto no edital e na proposta da DETENTORA. 

12.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução, o 

fiscal da Ata de Registro de Preços dará ciência ao MUNICÍPIO do sucedido, fazendo-o por escrito, 

bem como das providências exigidas da DETENTORA para sanar a falha ou defeito apontado. 

12.3. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total desta Ata de Registro 

de Preços, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da 

DETENTORA, garantida a ampla defesa e o contraditório. 

12.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da 

DETENTORA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na 

execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício 

redibitório, como tal definido pela Lei Civil. 

12.5. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto registrado, 

caso os mesmos afastem-se das especificações do edital, seus anexos e da proposta da 

DETENTORA. 

 
Cláusula 13ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

13.1. Não será permitida a entrega sem que o MUNICÍPIO emita, previamente, a respectiva 

autorização. 

13.2. Aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 79, da Lei Federal Nº: 8.666/93, bem 

como outros dispositivos legais previstos na aludida Lei. 

13.3. Para os casos omissos nesta Ata de Registro de Preços prevalecerão as condições e 

exigências da respectiva licitação e demais disposições em vigor. 

13.4. A DETENTORA assume a exclusiva responsabilidade pelo pagamento dos salários, 

encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais advindos da legislação vigente, sendo que ao 

pessoal por ela designado para trabalhar na execução do objeto desta Ata de Registro de Preços, 

não tem vínculo empregatício algum com o MUNICÍPIO. 
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13.5. A DETENTORA assume total responsabilidade pela execução integral desta Ata de 

Registro de Preços, sem direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não 

previstos em sua proposta quer decorrentes de erro ou omissão de sua parte. 

13.6. As dúvidas surgidas na aplicação desta Ata de Registro de Preços, bem como os casos 

omissos serão solucionadas pelo MUNICÍPIO, ouvidos os órgãos técnicos especializados, ou 

profissionais que se fizerem necessários. 

13.7. Prevalecerá a presente Ata de Registro de Preços no caso de haver divergências entre 

ele e os documentos eventualmente anexados. 

13.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Limeira/SP para solução em primeira instância, de 

quaisquer questões suscitadas na execução desta Ata de Registro de Preços não resolvidas 

administrativamente. 

13.9. Lido e achado conforme assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, as partes e as testemunhas. 

 

 

 
 

 

Nelita Cristina Michel Franceschini 

 Prefeita Municipal 

 
 
 
 

Contratada 

 

 

Testemunhas: 

 
 

 
 
 

Antônio Carlos Pizzinatto RG: 14.419.464-8 

 
 
 

Matheus Tusikas Schutz RG: 43.944.671-5 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
EVENTUAL CONTRATANTE: Município de Iracemápolis/SP; DETENTORA: ; 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:     /2022; LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 17/2022; PROCESSO: 
63/2022; 

OBJETO: Registro de preço para aquisição de material odontológico (2º lote) para atender a 
demanda da saúde bucal no município, por fornecimento parcelado, por um período de 12 
meses. 
 
 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)   
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 
90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem 
dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) o acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
Iracemápolis/SP, _____ de ______________________________ de 2022. 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Nelita Cristina Michel Franceschini; Cargo: Prefeita Municipal; CPF: 139.342.698-00; RG: 
23.191.971-2; Data de Nascimento: 06/05/1973; Telefone: (19) 3456-9205; 
Endereço residencial: Rua Rosa Marrafon Lucas, nº 8, Bairro Jardim Iracema, Iracemápolis/SP, CEP: 
13.495-000; E-mail institucional prefeito@iracemapolis.sp.gov.br; 
 
Assinatura:    
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
Pelo MUNICÍPIO: 
Nome: Nelita Cristina Michel Franceschini; Cargo: Prefeita Municipal; CPF: 139.342.698-00; RG: 
23.191.971-2; Data de Nascimento: 06/05/1973; Telefone: (19) 3456-9205; 
Endereço residencial: Rua Rosa Marrafon Lucas, nº 8, Bairro Jardim Iracema, Iracemápolis/SP, CEP: 
13.495-000; E-mail institucional prefeito@iracemapolis.sp.gov.br; 
 
Assinatura:    
 
Pela DETENTORA: 
Nome:  ; Cargo:  ; Telefone       
CPF: ; RG:  ; Data de Nascimento:     / / ; 
Endereço   residencial   completo:   ;  
E-mail  institucional: ; E-mail pessoal: ; 
 
Assinatura:    

mailto:licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br

