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EDITAL DE PREGÃO  
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2014 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014. 

 

PREÂMBULO 

O Município de Queluzito, Estado de Minas Gerais, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, com a Prefeitura Municipal inscrita no CNPJ 

sob o nº 19.718, 19.718.410/0001-09, com sede na Rua do Rosário nº04 

– Centro , na cidade de Queluzito,por seu Prefeito Municipal, Sr. 

Nilton Rodrigues de Albuquerque, torna público que se acha aberta 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 

que será regida pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002 e 

Decreto Municipal nº 70/2010 de 16 de julho de 2010, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal no 

8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas aplicáveis à espécie, 

observado o contido neste Edital. 

 

Credenciamento e entrega dos envelopes de proposta e documentação até 

às 13h:00min do dia 14/10/2014. 

 

Local:Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizado na Rua do 

Rosário, nº 04 -  centro – Queluzito/MG. 

 

INÍCIO DOS TRABALHOS DE JULGAMENTO: 

Data: 14/10/2014     Horário: 13h30min. 

 

01– DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais 

odontológicos, de forma parcelada, para atender à Secretaria 

Municipal de Saúde deste Município – Setor de Odontologia, no 

decorrer do exercício de 2014, em conformidade com as especificações, 

quantidades mínimas e demais condições constantes do ANEXO I - Termo 

de Referência, deste Edital. 

1.2. Havendo divergências entre a descrição do objeto (item, lote, 

etc.) constante deste edital e a descrição constante na proposta, 

prevalecerá, sempre, a descrição constante neste edital. 

 

02 - DA PREVISÃO DA DESPESA 

2.1  A previsão da despesa com a aquisição dos materiais de que trata 

o objeto desta licitação é de R$ 45.184,47(quarenta e cinco mil, 

cento e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos),  conforme 

cotação de preços , média, constantes dos autos. 

 

03- DO PROCESSAMENTO 

2.1- O processamento deste Pregão será conduzido pela Pregoeira, com 

o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo. 

 

04- DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO 

4.1- Este Edital será publicado: 

4.1.2- Em síntese, no diário oficial do Estado de Minas e no Jornal 

Hoje em Dia. 

4.2- Qualquer modificação neste Edital será divulgada pela mesma 

forma que se deu o texto original. 
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4.3- As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em 

participar do certame obrigam-se a acompanhar as publicações 

referentes ao processo nas publicações no Diário Oficial de Minas 

Gerais, quando for o caso, com vistas a possíveis alterações e 

avisos. 

4.4- Os pedidos de esclarecimentos sobre este Edital poderão ser 

obtidos junto a Pregoeira e Equipe de Apoio na sede da Prefeitura 

Municipal de Queluzito, de segunda a sexta feira, exceto feriados, 

das 09:00 às 16:00h. 

4.5- Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por 

qualquer pessoa, protocolizadas junto a Pregoeira ou membro da Equipe 

de Apoio, na sede da Prefeitura Municipal de Queluzito, de segunda a 

sexta feira, exceto feriados, das 09:00  às 16:00 horas, a partir da 

publicação do aviso do edital até 2 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para abertura das propostas. 

4.6- A Prefeitura Municipal não se responsabiliza por impugnações 

endereçadas via postal ou por outras formas, entregues em locais 

diversos do mencionado. 

4.7- A decisão da Pregoeira será enviada ao impugnante via fac-

símile, e-mail ou qualquer outro meio idôneo. 

 

05 – DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

5.1- A Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação será 

entregue separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem 

abaixo, junto com os documentos de credenciamento. 

 

06- DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1- Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação 

serão recebidos no endereço indicado no preâmbulo, na sessão pública 

de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados 

que se apresentarem para participar do certame. 

6.2- As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e 

seus anexos, que dele fazem parte indissociável. 

 

07- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1- Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que 

explorem o ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam às 

condições de habilitação estabelecidas neste instrumento. 

7.2- Não poderão participar desta licitação empresa: 

a) Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com o Município de 

Queluzito; 

b) Declarada inidônea para licitar ou contratar com o Município de 

Queluzito; 

c) Em consórcio; d) Com falência decretada; 

e) Que explore ramo diverso do objeto licitado; 

f) Empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a 

mais de uma empresa licitante; 

7.3- A observância das vedações do subitem anterior é de 

responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á 

às penalidades cabíveis. 

7.4- A participação da licitante nesta licitação implica o 

conhecimento integral dos termos e condições inseridos neste Edital e 

nos seus anexos, bem como das normas legais que disciplinam a 

matéria. 
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7.5- Participarão da sessão do Pregão Presencial os representantes 

dos licitantes efetivamente credenciados. 

 

08- DO CREDENCIAMENTO 

8.1- No dia, hora e local designados no Edital, o interessado ou  seu 

representante legal deverá proceder ao respectivo credenciamento 

junto à Pregoeira. 

8.2- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

a) tratando-se de representante legal, o instrumento de constituição 

da empresa registrado no órgão competente, no qual estejam expressos 

seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de credenciado para atuar somente neste Pregão, 

documento de credenciamento conforme Anexo III deste Edital, 

acompanhado do documento que comprove os poderes do outorgante para o 

credenciamento; 

c) tratando-se de procurador, a procuração da qual constem poderes 

específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 

desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, acompanhado do documento que comprove os 

poderes do outorgante para a outorga. 

8.3- O representante legal ou o procurador deverão identificar-se 

exibindo documento oficial de identificação. 

8.4- Serão admitidos até dois representantes para cada licitante 

credenciada, sendo vedado a eles representar mais de uma credenciada. 

8.5- A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, 

importará na sua imediata exclusão da fase de lances verbais, 

mantendo-se sua proposta escrita. 

8.6- O credenciamento do licitante ou de seu representante legal 

junto ao Pregoeiro implica a presunção de sua capacidade legal para 

realização das transações inerentes ao Pregão Presencial e a 

responsabilidade legal pelos atos praticados. 

8.7- O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação 

como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), na forma do 

artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e que não estiver sujeito 

a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha 

interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 

artigos 42 a 49 da lei citada, deverá comprovar sua condição de ME ou 

EPP por meio de declaração, NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO. 

8.8- O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus 

atos, civil, penal e administrativamente 

 

09- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

9.1- A licitante deverá apresentar em envelopes separados: 

I - proposta em envelope fechado e indevassável, contendo em sua 

parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014 

 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA 

 

 

RAZÃO SOCIAL/CNPJ E ENDEREÇO DA EMPRESA 
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II - documentos para habilitação, contendo em sua parte externa, além 

do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014 

 

ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL/CNPJ E ENDEREÇO DA EMPRESA 

 

8.2- A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, com suas 

páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou 

entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 

licitante ou pelo seu procurador, desde que a procuração tenha sido 

apresentada na fase de credenciamento. 

8.3- Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião 

de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo 

Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio ou, ainda, por documento 

extraído eletronicamente via Internet. 

 

9.0 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01) 

9.1. As Propostas serão apresentadas preferencialmente em papel 

timbrado da empresa (ou em outro que a identifique), datilografadas 

ou impressas por qualquer processo eletrônico, sem cotações 

alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, e conterão: 

9.1.1. Descrição dos materiais cotados, em conformidade com as 

especificações constantes dos lotes. A proponente não deve se limitar 

a simplesmente copiar o Termo de Referência, quando da descrição das 

características dos itens. 

9.1.2. Indicação dos preços unitários e totais dos itens cotados para 

cada lote, em moeda nacional, e o valor global de cada lote, expresso 

em algarismo e por extenso, e em caso de divergência entre estes, 

prevalecerá este último. 

9.1.3. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) 

dias, a contar da data da sessão de abertura deste Pregão. 

9.1.3.1. Em caso de propostas omissas, será considerado para efeito 

de julgamento o prazo previsto neste instrumento. 

9.1.4. Indicação das marcas dos materiais cotados para todos os itens 

dos lotes. 

9.2. Os preços propostos deverão considerar os tributos, fretes, 

tarifas e quaisquer outras despesas relativas à aquisição dos 

materiais do objeto licitado. 

9.3. Havendo divergência entre as quantidades indicadas no Edital e 

as contidas nas propostas, prevalecerão as informadas contidas no ato 

convocatório. 

9.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, 

seja quanto ao preço, às condições de pagamento, aos prazos ou a 

outra condição que importe modificação dos termos originais. 

9.5. Não caberá desistência da proposta após a fase de habilitação, 

salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

Pregoeira. 
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9.6. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação 

das propostas implica submissão a todas as condições estipuladas 

neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das 

normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

9.7. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por 

parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital. 

9.8. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos 

os custos necessários à aquisição dos materiais, objeto do certame. 

9.9. A desclassificação de um único item do LOTE implicará na 

desclassificação da proposta para todo o LOTE, ou seja, a proposta 

somente será aceita se atender aos requisitos para todos os itens do 

LOTE. 

9.10. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do 

licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

 

10.0 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

10.1. A Pregoeira, com auxílio da equipe de apoio, verificará a 

conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no item 9, 

deste Edital, desclassificando as incompatíveis. 

10.2. Também serão desclassificadas as propostas que: 

10.2.1. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de 

seus Anexos, ou que forem omissas, vagas ou apresentem 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento, 

bem como, as que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas 

ofertas de outros licitantes. 

10.2.2. Ofertarem propostas com preços manifestamente inexequíveis, 

assim considerados, aqueles que não venham a ter demonstrado sua 

viabilidade, através de documentação, que comprove que os custos dos 

insumos são coerentes com os de mercado, e que os coeficientes de 

produtividade, são compatíveis com a entrega e execução do objeto 

desta licitação. 

10.2.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, 

ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá 

ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei 

n.º8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, 

podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

10.2.3.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de 

justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de 

inexequibilidade. 

10.2.3.2. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

10.2.4. Consignarem preços simbólicos, irrisórios ou cotação de valor 

zero. 

10.2.5. Não atendam as condições e especificações contidas neste 

edital e seus anexos. 

10.2.6. Deixar de cotar algum item dos lotes. 

10.2.7. Cotar quantitativo inferior a 100% (cem por cento) da 

quantidade estimada para cada item dos lotes. 

10.2.8. Contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de 

qualquer natureza ou descontos não previstos neste Pregão, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

10.3. A presente licitação terá como limites os valores indicados no 

item 2.2, do Anexo I, deste Edital. 

10.4. Serão desclassificadas as propostas cujos preços finais sejam 

superiores aos limites fixados no subitem 10.3 acima. 
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11.0 -  DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO) 

11.1. Da habilitação: Para fins de participação no presente certame, 

será exigida a apresentação dos seguintes documentos: 

11.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

As microempresas e empresas de pequeno porte, para a comprovação 

desta qualidade, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

11.1.1.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, as micro empresas e empresas de pequeno porte terão o prazo 

de 2 (dois) dias, prorrogável por igual período, contado a partir do 

momento em que declaradas vencedoras do certame, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

11.1.1.3. Serão exigidos: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus 

administradores; 

c)Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 

civis, acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício; 

d)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. 

 

11.1.2 DA REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida 

Ativa da União);  

     c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

     d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio 

ou sede do licitante; 

e)Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao  

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 

f)Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos da Lei 

nº 12.440/2011. 

 

11.1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Atestado de fornecimento anterior, expedido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, compatível, em termos de qualidade com o 

objeto da presente licitação; 

b) Alvará de Licença para Localização e Funcionamento da empresa 

licitante, expedido pela Prefeitura municipal, sede do licitante; 

 

11.1.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante, com data não anterior a 60 

(sessenta) dias da data da entrega dos envelopes de proposta e 

habilitação; 
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11.1.5. DECLARAÇÃO 

a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° 

da Constituição Federal, conforme modelo em anexo. 

 

11.2. Serão aceitas as certidões, em original, obtidas pela Internet, 

dentro do prazo de validade, sujeitando-as as verificações, caso 

necessário. 

11.3. Os documentos poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou 

publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de 

cópias, deverão ser autenticadas por tabelião ou apresentados os 

respectivos originais para conferência pelo pregoeiro ou por membro 

da equipe de apoio, na sessão. 

11.4. As certidões negativas, que não possuírem em seu corpo a data 

de validade, serão consideradas válidas pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, a contar da data de sua emissão. 

11.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 

habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital,ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade 

fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte. 

11.6. No caso de inabilitação, a pregoeira retomará o procedimento a 

partir da fase de julgamento da proposta,examinando a proposta 

subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

11.7. Será admitida a comprovação de regularidade através da 

Internet, por meio de consulta aos sítios oficiais durante a sessão, 

para verificação da autenticidade, inclusive, para suprir data 

vencida em algum documento. 

11.8. A pregoeira não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da 

verificação da habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o 

licitante será inabilitado. 

11.9. Para efeitos de habilitação, a validade de qualquer documento 

será aferida com relação à data de sua apresentação à Pregoeira. 

11.10. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

11.10.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação 

jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em 

nome da matriz. 

11.11. As ME’s e EPP’s, por ocasião da participação no certame 

licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para a 

habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade 

fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

11.11.1. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade 

fiscal das ME’s e EPP’s, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual 

período, a critério da Administração, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

11.11.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no 

subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
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11.12. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender 

às exigências de habilitação, a Pregoeira examinará a proposta 

subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 

11.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas 

no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado 

o objeto deste Pregão. 

11.14. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, 

publicada em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a 

ser autenticada pela Pregoeira ou equipe de apoio, mediante 

conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas 

perfeitamente legíveis. 

11.15. A não regularização da documentação, no prazo previsto, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, ou revogação a licitação. 

11.16. A Pregoeira manterá, em seu poder (sob a guarda da Comissão 

Permanente de Licitação), os documentos dos demais licitantes pelo 

prazo de 30 (trinta) dias após a homologação da licitação, devendo os 

licitantes retirá-los ao fim imediato deste período, sob pena de 

inutilização dos mesmos. 

 

12- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

12.1- Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira da Prefeitura 

Municipal de Queluzito/MG. 

12.2- No horário e local indicado no preâmbulo será aberta a sessão 

de processamento deste Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos 

interessados em participar do certame, com duração mínima de 15 

(quinze) minutos. 

12.3- Iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta, estará 

encerrado o credenciamento e não serão admitidos novos participantes 

no certame. 

12.4- A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento 

das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo 

desclassificada a proposta que não atender plenamente ao exigido no 

Anexo I. 

12.5- Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas 

propostas dos demais licitantes. 

12.6- A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento 

das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo 

desclassificas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições 

estabelecidos neste Edital; 

b) que apresentarem preços baseados exclusivamente em proposta das 

demais licitantes; 

c) com preços acima da média de mercado. 

12.7- Para fins de julgamento serão desprezadas as casas decimais que 

excedam a duas no preço ofertado. 

12.8- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de 

lances, com observância dos seguintes critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% 

(dez por cento) superiores àquela; 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na 

alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os 

menores preços, até o máximo de 3 (três); 
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c) no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 

empatadas, independentemente do número de licitantes. 

12.9- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor 

da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de  

valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

12.10- A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a 

posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e 

assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 

12.11- Na hipótese de ser necessária a realização de diligências para 

comprovação da exequibilidade dos preços, a sessão poderá ser 

suspensa, sendo agendada nova data e horário para sua continuidade. 

12.12- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado 

pelo Pregoeiro,implicará na exclusão do licitante da etapa de  lances 

verbais e na manutenção do seu último preço, para efeito de posterior 

ordenação das propostas. 

12.13- Caso não se realizem lances verbais, será verificada a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor 

estimado da contratação. 

12.14- Se houver apenas uma proposta, desde que atenda a todos os 

termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor de 

mercado, esta poderá ser aceita. 

12.15- Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não 

tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver proposta apresentada por 

ME ou EPP com valor até 5% (cinco por cento)superior ao melhor melhor  

preço, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º da Lei 

Complementar nº 123/06. 

12.16- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e 

decrescentes, inferiores à proposta de menor preço. 

12.17- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 

participantes dessa etapa desistirem da formulação de lances. 

12.18- A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor 

valor, com vistas à redução do preço. 

12.19- Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a 

aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 

12.20- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado 

vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante 

pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 

por ocasião do julgamento. 

12.21- Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o 

envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor. 

12.22- A validade dos documentos a que se referem às alíneas “b”, 

“c”, “d”, “e” e “f”,  do item 11.1.2 deste Edital será confirmada na 

Internet pelo Pregoeiro, devendo as confirmações ser anexadas aos 

autos do processo. 

12.23- A Administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos no momento da confirmação. 

12.24- Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

12.25- Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação 

previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada 

vencedora do certame. 

12.26- Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as 

exigências para a habilitação, a Pregoeira examinará a oferta 

subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre 

a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições... 
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... de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso 

em que será declarado vencedor. 

 

13 - DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

13.1- Às microempresas e empresas de pequeno porte que participarem 

deste certame será dispensado tratamento diferenciado, na forma  da 

Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, a saber: 

I - elas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição; 

II - havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora 

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, para a regularização da documentação com a 

apresentação das certidões negativas ou positivas com efeito de 

negativa; 

III - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 

requerimento devidamente fundamentado, a ser dirigido à Pregoeira . 

IV - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 2 

(dois) dias úteis inicialmente concedidos. 

V - a não regularização da documentação no prazo previsto no inciso 

anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no artigo 81 da Lei no 8.666/93, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação; 

VI - é assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte; 

VII - entende-se por empate, para os efeitos do inciso anterior, 

aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 

(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 

VIII - para efeito do disposto nos incisos VI e VII, ocorrendo o 

empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a)a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 

objeto licitado; 

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes 

que porventura se enquadrem na hipótese do inciso VII, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

IX - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no 

intervalo estabelecido no inciso VII, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta; 

X - na hipótese da não contratação nos termos previstos neste item, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame; 

XI - o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte; 

XII - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem  

classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo... 
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... máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 

pena de preclusão. 

XIII - Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate 

ficto, utilize seu direito de preferência, será classificada em 

primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão. 

XIV - Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de 

preferência,na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais 

ME ou EPP remanescentes,cujas propostas estiverem dentro do limite de 

5% (cinco por cento). 

XV - No caso de equivalência dos valores apresentados pela ME ou EPP 

que se encontrem nesse limite, será realizado sorteio, entre essas 

empresas, para definir a que primeiro poderá apresentar novo lance. 

XVI - No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou 

inabilitação do licitante, a Pregoeira examinará a proposta ou lance 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e habilitação do 

licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda às exigências deste 

Edital. 

XVII - Caso seja necessário, a Pregoeira poderá suspender a sessão do 

Pregão, a qualquer momento, para realização de diligências, 

designando nova data para sua continuidade, ficando intimados, no 

mesmo ato, os licitantes presentes. 

 

14.0 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

14.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele 

que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para 

a abertura da sessão pública, apontando de forma clara e objetiva as 

falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo. 

14.2. Caberá à pregoeira, auxiliada pelo setor técnico competente, 

decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

14.3. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, 

serão corrigidos os vícios e, caso a formulação da proposta seja 

afetada, nova data será designada para a realização do certame. 

14.4. Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, 

ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade 

competente poderá assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e 

legislação vigente. 

14.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa, a realização de qualquer ato do procedimento 

licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) 

anos, e multa, nos termos do artigo 93, da Lei 8.666/93. 

14.6. A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no 

subitem anterior, não a caracterizará como tal, recebendo o 

tratamento como mera informação. 

14.7. As impugnações deverão ser dirigidas à Pregoeira responsável 

por esta licitação, devidamente instruídas (assinatura, endereço, 

razão social e telefone para contato), mediante registro junto ao 

Setor de Protocolo da prefeitura Municipal de Queluzito, localizado 

na Rua do Rosário nº 04, centro, CEP: 36.424-000 – Queluzito/MG e 

entregues no Setor de Licitação.. 

 

15.0 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pela Pregoeira, salvo 

quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à 

autoridade competente para homologação. 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO – MG 
       Rua do Rosário, nº 04, Bairro Centro, Queluzito  -  CEP: 36.424-000 
        Telefax: 0 (xx) 31 3722-1222 / 3722-1202 / 3722-1215 

                          e-mail: licitacoes@queluzito.mg.gov.br 

15.2. A homologação deste Pregão compete ao Prefeito Municipal de 

Queluzito/MG. 

15.3. O objeto deste Pregão será adjudicado aos vencedores dos 

respectivos lotes. 

 

16- DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

16.1- Encerrados os trabalhos desta licitação e lavrada a ata 

respectiva, será celebrado entre o Município de Queluzito e a 

licitante vencedora, o Contrato de Fornecimento, nos termos e 

condições deste Edital e cuja minuta é parte deste instrumento - 

Anexo VI. 

16.2- O Contrato de Fornecimento deverá ser assinado pelo 

representante legal da licitante vencedora. 

16.3- A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

do recebimento da comunicação, para assinar o contrato, sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

na legislação vigente. 

16.4- O prazo de assinatura do contrato fixado no subitem anterior 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 

durante seu transcurso. 

16.5- A recusa injustificada em atender o disposto no subitem 

anterior caracterizará descumprimento total das obrigações assumidas, 

sujeitando-a as penalidades legalmente previstas, sem prejuízo das 

demais sanções legais. 

16.6- Na ocorrência da hipótese prevista no subitem anterior, o fato 

em si constituirá inadimplência, podendo o objeto da licitação ser 

adjudicado à segunda colocada, a exclusivo juízo da Administração, 

desde que os preços ofertados atendam as condições deste Edital. 

16.7- O Contrato de Compromisso de Fornecimento a ser celebrado 

reger-se-á pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado. 

 

17.0 – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

17.1. O Prazo máximo de entrega dos materiais é de 05(cinco) dias 

corridos, contados a partir do recebimento do “Pedido de Fornecimento 

de Materiais”, emitido pelo Setor de Compras da prefeitura Municipal 

de Queluzito. 

17.2. O licitante vencedor deverá entrar em Contato com o Setor de 

Compras, no horário das 08h00min às 13h00min, com antecedência mínima 

de 01 (um) dia útil, para marcar a data e horário da entrega dos 

materiais. 

17.3. A quantidade a ser fornecida, a cada requisição, dependerá da 

necessidade de consumo e das condições de armazenamento da Secretaria 

Municipal de Saúde de Queluzito. 

17.4. Os materiais deverão ser entregues no Setor de Compras da 

prefeitura Municipal de Queluzito. 

 

18.0 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

18.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, com 

alterações posteriores, a aquisição dos materiais de que tratam o 

objeto deste Pregão, serão recebidos na forma e condições previstas 

no item 4, do Anexo II – Termo de Referência e cláusula nona, do 

Anexo VI – Minuta do Contrato, deste Pregão. 
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19.0 – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO 

E DO LICITANTE 

19.1. Constituem direitos da Prefeitura de Queluzito receber, quando 

requisitado, o objeto nas condições avençadas, assim como, proceder 

ao acompanhamento e fiscalização pela execução do objeto deste Pregão 

e, do licitante, receber o valor na forma e no prazo convencionado, 

como também pelas demais condições descritas no item 10, do Anexo II 

– Termo de Referência e cláusula sexta, do Anexo VI – Minuta do 

Contrato,deste Pregão. 

19.2. Constituem obrigações do licitante em entregar os materiais, 

conforme o disposto no item 11, do Anexo II – Termo de Referência e 

cláusula sétima, do Anexo VI – Minuta do Contrato, deste Pregão. 

 

20.0 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA RETENÇÃO 

20.1- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

20.1.1- O pagamento será feito no prazo de até 15(quinze)dias, a 

contar do recebimento definitivo dos serviços, desde que emitido o 

documento fiscal correspondente. 

20.1.2- Se o documento fiscal apresentar incorreções ele será 

devolvido à licitante adjudicatária e o pagamento será feito somente 

após o saneamento das incorreções. 

20.1.3- O pagamento será feito diretamente na Tesouraria da 

Prefeitura ou mediante crédito na conta bancária indicada pela 

licitante adjudicatária. 

 

21.0 - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

21.1. No interesse da prefeitura Municipal de Queluzito, o objeto da 

presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

da contratação, nos termos do artigo 65, §§ 1 e 2º, da Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores, com a apresentação das devidas 

justificativas. 

21.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 

estabelecido no item anterior, exceto as supressões resultantes de 

acordo entre as partes. 

 

22.0 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

22.1- As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária votada para o exercício de 2014: 

02.006.001.10.301.0035.2100.3.3.90.30.00   (  300) 

Manut. do Setor de Odontologia – Material de Consumo. 

 

23.0 -  DA RESCISÃO CONTRATUAL  

23.1. Constituem motivos para a rescisão contratual:  

a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas 

contratuais;  

b) a lentidão do cumprimento do contrato, levando a Administração a 

comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do 

fornecimento, nos prazos estipulados;  

c) o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;  

d) a paralisação do fornecimento dos bens e serviços, sem justa causa 

e sem prévia comunicação à CONTRATANTE;  

e) a subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução deste;  
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f) o desatendimento das determinações regulares do responsável 

técnico designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim 

com as de seus superiores;  

g) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

h) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;  

i) a alteração ou modificação da finalidade ou de estrutura da 

empresa que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do 

Contrato;  

j) demais hipóteses mencionadas nos artigos 78, 79 e 80 da Lei n. 

8.666/93.  

23.2. O contrato poderá ser rescindido, ainda, por conveniência 

administrativa, técnica ou financeira, a critério da CONTRATANTE, 

devidamente justificada.  

23.3. O Contrato poderá ser rescindido, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial e das demais sanções 

aplicáveis, segundo as quais não assistirá à CONTRATADA nenhum 

direito a indenização, quando o motivo da rescisão se enquadrar nos 

itens 1, “a”, e 2 acima relacionados.  

 

24.0 -  DAS PENALIDADES  

24.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, 

garantida a defesa prévia, a Administração poderá aplicar à 

Contratada, além das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n. 

8.666/1993, na Lei Complementar n. 123/2006, na Lei n. 10.520/2002 e 

no Decreto Legislativo Municipal n. 03/2006, as seguintes sanções:  

a) advertência, por escrito;  

b) multa administrativa no percentual de 2% (dois por cento), por dia 

de atraso na entrega, sobre o valor do bem e/ou serviço, a contar do 

primeiro dia útil da data fixada para a entrega do objeto, limitada a 

10 % (dez por cento) do valor global dos itens adjudicados;  

c) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o órgão licitador, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

d) ressarcimento da quantia correspondente à diferença entre o valor 

da adjudicação recusada e o valor da contratação que vier a ser 

realizada;  

e) descredenciamento da empresa faltosa do Cadastro de Registro de 

Fornecedores (CRC) da Prefeitura Municipal de Queluzito, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos;  

f) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

24.2. Estará também sujeito às penalidades previstas nas alíneas “c” 

e “d” do item anterior o licitante que fizer declaração falsa do 

atendimento dos requisitos de habilitação exigidos no Edital.  

24.3. Pela inadequabilidade dos bens e/ou serviços fornecidos, a 

CONTRATADA sujeitar-se-á, sem prejuízo das sanções previstas nas 

alíneas supramencionadas, à multa de 2% (dois por cento) sobre o 

valor correspondente ao quantitativo rejeitado, a critério da 

Contratante.  

24.4. Pela recusa do representante legal da adjudicatária em retirar 

e/ou assinar o instrumento formalizador da avença, este ficará 

sujeito ao pagamento de 2% (dois por cento) do valor total do 

fornecimento, a título de indenização, com exceção dos casos 

fortuitos ou de força maior.  

24.5. As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão... 
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...licitantes remanescentes convocados em virtude da não aceitação da 

primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, 

após a contratação de qualquer das empresas.  

24.6. Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista 

nos subitens anteriores, será aplicada multa de 2% (dois por cento) 

sobre o valor total do fornecimento, descontável automaticamente do 

valor a ser creditado mensalmente em favor da Contratada, cumulável 

com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o caso.  

24.7. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou 

cumulativamente com as demais.  

24.8. Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas aos cofres 

públicos da Municipalidade, em até 05 (cinco) dias úteis, contados de 

sua publicação no Órgão Oficial do Município de Queluzito, podendo, 

ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a 

critério da CONTRATANTE.  

 

25.0 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO 

25.1- Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos e providências ou impugnar este Edital. 

25.2- A petição, convenientemente fundamentada, será dirigida à 

autoridade subscritora este instrumento, que decidirá no prazo de até 

1 (um) dia útil, anterior à data fixada para recebimento das 

propostas. 

25.3- Será indeferida de plano a petição infundada, que tenha por 

finalidade apenas procrastinar o certame. 

25.4- Acolhida a petição, será designada nova data para a realização 

do certame. 

 

26.0 - DOS ANEXOS 

26.1. Integram este Edital, independentemente de transcrição: 

a) ANEXO I Termo de Referência. 

b) ANEXO II Planilha para Proposta de Preços 

b) ANEXO III Modelo de Procuração. 

c) ANEXO IV Modelo de Declaração de Cumprimento do art. 27, inciso V, 

da Lei nº 8.666/93 e art. 7º, da Constituição Federal. 

d) ANEXO V Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de 

Habilitação. 

e) ANEXO VI Modelo de Declaração (ME e/ou EPP, Lei Complementar nº 

123/06). 

f) ANEXO VII Minuta do Contrato. 

 

27- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

27.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas 

em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de 

oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

27.2- Das sessões públicas de processamento deste Pregão serão 

lavradas atas a serem assinadas pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio 

e pelos representantes presentes. 

27.3- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser 

registradas na própria ata. 

27.4- Os documentos de habilitação e as propostas serão rubricados 

pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelos representantes 

presentes. 

27.5- Os documentos de habilitação das licitantes não adjudicatárias 

farão parte integrante do processo licitatório. 
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27.6- Os demais atos atinentes a esta licitação, passíveis de 

divulgação, serão publicados no Diário Oficial do Municípios 

Mineiros(Diário Online da AMM). 

27.7- A licitante adjudicatária que, convocada dentro do prazo de 

validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 

contratar com o município de Queluzito e será descredenciada no 

cadastro de fornecedores pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais 

cominações legais. 

27.8- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela 

Pregoeira. 

27.9- Para dirimir as questões decorrentes desta licitação, não 

resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da 

Comarca de Conselheiro Lafaiete, MG. 

 

 

Queluzito, 1º de outubro de 2014. 

 

 

 

Rosângela Ramalho 

Pregoeira 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2014 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014. 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – DA JUSTIFICATIVA 

1.1. O presente processo visa aquisição de diversos materiais 

indispensáveis ao funcionamento dos Gabinetes Odontológicos 

pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde deste Município.  

 

2 – DO OBJETO 

2.1. Aquisição de materiais Odontológicos, de forma parcelada, para 

atender as necessidades dos consultórios odontológicos pertencentes à 

Secretaria Municipal de Saúde deste Município, em conformidade com as 

especificações, quantidades mínimas e demais condições contidas neste 

Termo e discriminadas na forma abaixo: 

2.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS POR LOTE 

MATERIAL ODONTOLÓGICO, conforme quadros abaixo: 

Item Especificação Quant. UN. 

Valor 
unitário 
Máximo 

admitido ( 
R$) 

Valor Total 
Máximo 
admitido 

(R$) 

01 

Acido fosfórico a 37% gel, para aplicação em tecido esmalte 
edentina, três seringas de 2,5ml com registro no ministério da saúde 
(ANVISA) na embalagem deverá constar à data de fabricação, da 
validade e número do lote. 

08 pcte 6,17 49,36 

02 Aplicador microbrush tamanho regular cx/100 und 10 cx 8,62 86,20 

03 

Cariostático. Em embalagem contendo no mínimo (10 ml) do produto. 
Embalagem devidamente identificada contendo externamente dados 
do fabricante e prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses após 
a data de entrega. 

02 frs 23,62 47,24 

04 Cimento oxifosfato de zinco (líquido) frasco com 10 ml  03 un 11,77 35,31 

05 Cimento oxifosfato de zinco (pó) frasco com 28 g.  03 un 15,69 47,07 

06 
Cimento provisório c/ flúor. Massa provisória p/ fechamento 
temporário de cavidades dentais, tratamentos restauradores e 
endodônticos, prevenindo contaminações. Pote com 25 g.  

10 un 16,36 163,60 

07 
Desensibilizante kf 2%. À base de nitrato de potássio e fluoreto de 
sódio, de baixa viscosidade. Seringa de 2.5 g + 1 ponta aplicadora.  

01 un 25,03 25,03 

08 Escova de limpar brocas  05 un 16,36 81,80 

09 
Escova de robson para contra-ângulo cilíndrica para profilaxia, cerdas 
brancas.Dispostas em 3 fileiras retas, com pontas arredondadas.  

30 un 1,84 55,20 

10 Espelho clinico plano n 05  40 un 2,84 113,60 

11 
Espuma de fibrina, caixa com 12 unidades. Na embalagem deverá 
constar a data de fabricação, da validade e do lote.  

02 cx 21,17 42,28 

12 
Eugenol. “frasco de 20 ml”. “com registro no ministério da saúde 
(ANVISA)”. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da 
validade e número do lote.  

02 un 11,59 23,18 

13 

Flúor gel tópico neutro, tixotróprico com concentração de 2%.Com 
sabores variados em embalagem contendo dados do fabricante e 
prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses da data de 
entrega; frasco com 200 ml.  

12 frs 22,63 271,56 

14 

Forrador de cavidade a base de hidróxido de cálcio radiopaco com 
acelerador de presa, pasta base com 13 g e pasta catalizadora com 
11 g. “com registro no ministério da saúde (ANVISA)”. Na embalagem 
deverá constar a data de fabricação, da validade e número do lote.  

04 kit 21,03 84,12 

15 
Fucsina para revelação de placa. Fucsina básica 0,7%; álcool 96º e 
água deionizada frasco c/10 ML.  

50 frs 9,84 492,00 

16 
Hidróxido de cálcio P.A vidro de 10 g. Com Registro no Ministério da 
Saúde (ANVISA)”. Na embalagem deverá constar a data de 
fabricação, da validade e número do lote.  

03 frs 5,21 15,63 

17 Iodofórmio. Frasco com 10 g.  02 frs 36,39 72,78 

18 Ionomero de vidro indicado para dentes decíduos e restaurações 10 kit 55,00 550,00 
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realizadas sobre tratamento restaurador atraumático indicado para 
forramento de restaurações e restaurações provisórias de classe I e II 
em dentes permanentes. Fácil de ser manipulado e inserido na 
cavidade. Caixa contendo pó, líquido, colher dosadora, bloco de 
espatulação e instruções de uso.Produto específico p/ restaurações 
em dentes posteriores. Quimicamente ativado, radiopaco ácido/ base. 
Pó contendo ácido poliacrílico desidrato e líquido contendo ácido 
tartárico e ácido poliacrílico, que promove liberação contínua de flúor.  

19 Mandril p/ contra-ângulo  06 un 3,85 23,10 

20 Óculos de proteção incolor com hastes reguláveis  04 un 7,26 29,04 

    21 
Papel carbono para registro de oclusão, tira de 76x22mm, película. 
Hidrofóbica. Bloco com. (12 folhas)  

15 bl 3,24 48,60 

22 Paramonoclorofenol canforado. Frasco de 20 ml  01 frs 7,47 7,47 

23 
Pasta profilática com flúor bisnaga com 90 g p/ procedimentos de 
limpeza, remoção de detritos, manchas e placas.  

02 un 7,92 15,84 

24 Placa de vidro grossa.  08 un 16,67 133,36 

25 Pote dapen de vidro odontológico  10 un 2,50 25,00 

26 Prendedor de guardanapo para pacientes (jacaré) metálico.  02 un 7,04 14,08 

27 

Selante de fóssulas e fissuras fotopolimerizável com carga de Flúor, 
cor opaca, contendo 05 Seringas com 2 g, 01 acido e 20 pontas 
aplicadoras. Possui 50% em peso de carga inorgânica e registro na 
ANVISA.  

15 kit 136,83 2.052,45 

28 
Tira de aço abrasiva para acabamento de amálgama. Pacote com 12 
tiras de 4 mm  

12 cx 8,48 101,76 

29 Tira de aço para matriz de amálgama 0,5 mm  06 cx 2,23 13,38 

30 Tira de aço para matriz de amálgama 0,7 mm  06 un 18,87 113,22 

31 

Tira de lixa para polimento e acabamento dental, de primeira 
qualidade, com 4 x170 mm, granulação média e fina, centro neutro, 
(sem abrasivo) para introdução nas superfícies interproximais dos 
dentes caixa com 150 unid.  

04 cx 18,27 73,08 

32 Tira de poliéster, “medida: 10x120x0, 05 mm. Pct c/ 50 unid”.  06 pcte 1,49 8,94 

33 Tricresolformalina frasco contendo 10 ml. 03 frs 7,64 22,92 

34 
Verniz forrador de cavidade. Vidro de 15 ml “com registro no 
ministério da saúde (ANVISA)”. Na embalagem deverá constar a data 
de fabricação, da validade e número do lote.  

03 frs 11,35 34,05 

35 
Pasta de hidróxido de cálcio. contendo 2 tubetes de plástico com 2,7 
g e 2 tubetes de plástico com 2,2 g de glicerina uso endodôntico  

02 cx 49,76 99,52 

 VALOR TOTAL DO LOTE 01    4.998,99 

Lote 02    

01 
Agulha de sutura reutilizável curta oral nº. 15 embalagem com 12. 
Com Registro no “Ministério da Saúde (ANVISA)”. Fabricada de 
acordo com as normas NBR, ISO.e boas praticas de fabricação. 

10 pcte 15,44 154,40 

02 

Agulha gengival curta para anestesia. Caixa com 100, esterilizada 
bisel triplo e siliconizada. Cânula de 25 mm e marca, tamanho, lote e 
validade gravados na tampa plástica. Caixa devidamente identificada, 
constando externamente na embalagem os dados do fabricante, 
registro no ms, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 04 
anos após a entrega.  

12 cx 31,00 372,00 

03 Fio de sutura agulhado montado 4.0 de seda, cx c/ 24 unid  20 cx 28,98 579,60 

04 Seringa descartável 3 ml c/ agulha 25x7 cx c/ 100 unid  01 cx 33,23 33,23 

 VALOR TOTAL DO LOTE 02    1.139.23 

Lote 03    

01 Alavanca apical adulta nº 301, em aço inox.  02 un 23,40 46,80 

02 Bandeja aço inox 22x12x1, 5  20 un 42,87 857,40 

03 Cabo para espelho odontológico nº. 05, em aço inox.  08 un 4,41 35,28 

04 Calcador ward nº. 1  06 un 6,85 41,10 

05 Calcador ward nº. 2  06 un 6,85 41,10 

06 Cureta de gracy nº13/14, em aço inox cabo oco.  02 un 46,50 93,00 

07 
Espátula para inserção de resina nº. 01 confeccionada em aço 
inoxidável, com pontas ativas adequados à finalidade.  

05 un 8,48 42,40 

08 Extrator de tártaro 1/10, em aço inox. Cabo oco  03 un 53,00 159,00 

09 Fórceps infantil n 17.  02 un 55,11 110,22 

10 Fórceps odontológico 18l.  01 un 84,59 84,59 

11 Fórceps odontológico 18r.  01 un 84,59 84,59 
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12 Lima para osso nº. 12  02 un 53,04 106,08 

13 
Lixeira aço inox com pedal e balde removível 20 l. dimensões: 295 x 
295 x 460 mm Diâmetro: 290 Capacidades: 20 l  

02 un 170,88 341,76 

14 Porta agulha mayo hegar comum 14 cm.  06 un 26,68 160,08 

15 Porta almágama de metal  06 un 38,56 231,36 

16 Porta amálgama de plástico.  04 un 21,77 87,08 

17 Porta matriz tipo ivory, em aço inox.  06 un 35,28 211,68 

18 Seringa carpule dobrável em aço inox  12 un 48,00 576,00 

19 
Sonda milimetrada goldman fox dupla cabo oco, utilizada para medir 
a profundidade de bolsas periodontais.  

04 un 39,41 157,64 

20 
Tesoura ponta curva para cirurgia ponta fina. Tamanho aproximado 
(11,5 cm) em aço inox.  

04 un 15,98 63,92 

 VALOR TOTAL DO LOTE 03    3.531,08 

    
Lote 04    

01 

Anestésico em solução injetável com cloridrato de lidocaína a 3%, 
com vasoconstritor norepinefrina.Contendo, para cada ml, 20 mg de 
cloridrato de lidocaína + 10 ug de norepinefrina base + excipientes 
Q.S.P. 1,0 ml e outros, para uso pediátrico e adulto; caixa 
devidamente identificada, constando externamente na embalagem os 
dados do fabricante, Registro no MS, data de fabricação e prazo de 
validade mínimo de 18 (dezoito) meses após a entrega. Caixa com 
50 tubetes.  

35 cx 43,96 1.538,60 

02 

Anestésico liquido cloridrato de lidocaina 2% com epinefrina 
1:100:000. “Caixa com 50 tubetes”. “Com Registro no Ministério da 
Saúde (ANVISA)”. Na embalagem deverá constar a data de 
fabricação, da validade e número do lote.  

02 cx 49,82 99,64 

03 

Anestésico tópico benzocaína 20% em pomada. Em pote com 12 
gramas, devidamente identificado, devendo constar na embalagem 
dados do fabricante e prazo de validade mínimo de 18 (meses) após 
a entrega.  

12 un 7,61 91,32 

04 

Anestésico tópico xylocaína 10% em spray. Embalado em frasco 
contendo 50 ml da solução, constando externamente na embalagem 
os dados do fabricante e prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) 
meses após a entrega.  

06 frs 92,00 552,00 

 VALOR TOTAL DO LOTE 04    2.281,56 

    
Lote 05    

01 
Broca alta rotação, arkansas, forma de pêra, para acabamento de 
resina  

15 un 9,88 148,20 

02 
Broca alta rotação, arkansas, forma esférica, para acabamento de 
resina  

10 un 55,50 550,00 

03 
Broca alta rotação, arkansas, ponta de chama, para acabamento de 
resina.  

15 un 9,88 148,20 

04 

Broca c/ pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº 1011, p/instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un 5,02 100,40 

05 

Broca c/ pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 3195 FF, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un 5,02 100,40 

06 

Broca c/pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 1111, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un 5,02 100,40 

07 

Broca c/pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº 1112, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente 

20 un 4,63 92,60 
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esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

08 

Broca c/pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº 1557, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. Embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un 13,05 261,00 

09 

Broca c/pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 1558, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. Embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un 13,05 261,00 

10 

Broca c/pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 1012HL, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. Embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un 5,02 100,40 

11 

Broca c/pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 1014 HL, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. Embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un 7,10 142,00 

12 

Broca c/pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 1014, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. Embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un 5,02 100,40 

13 

Brocas com ponta diamantadas, produzidas em aço inoxidável de 
alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensão 
controlada nº. 1016 HL haste longa, para instrumentos rotativos 
odontológicos, passível de esterilização em meio físico-químico. 
embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, 
numeração e procedência de fabricação.  

20 un 5,02 100,40 

14 

Broca com pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 1016, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

10 un 5,02 50,20 

15 

Broca com pontas diamantadas produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 1018 para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

10 un 9,94 99,40 

16 

Broca com pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 1032, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

10 un 5,02 50,20 

17 

Brocas com pontas diamantadas produzidas em aço inoxidável de 
alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensão 
controlada nº 1034, para instrumentos rotativos odontológicos, 
passível de esterilização em meio físico-químico. Embalada 
individualmente esterelizada, contendo externamente marca 
comercial, numeração e procedência de fabricação.  

10 un 5,02 50,20 

18 

Broca c/ pontas diamantadas produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº 1090, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente, 
contendo externamente marca comercial, numeração e procedência 

20 un 5,02 100,40 
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de fabricação.  

19 

Broca com pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº 1092, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. Embalada individualmente 
esterilizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

10 un 5,02 50,20 

20 

Broca com pontas diamantada, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº 3071, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente 
esterilizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un 6,14 122,80 

21 

Broca com ponta diamantada, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 3118, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente 
esterilizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un 5,02 100,40 

22 

Broca com ponta diamantada, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 4138, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente 
esterilizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un 5,02 100,40 

23 Broca de largo nº. 01; 32 mm; caixa com 06 unidades.  08 cx 35,84 286,72 

24 Broca gattes-glidden nº. 03; 32 mm; cx com 06 unid.  02 cx 35,84 71,68 

25 

Broca para uso odontológico para baixa rotação, contra-ângulo, em 
aço carbide nº. 02, passível de esterilização em meio físico-químico, 
embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, 
numeração e procedência de fabricação  

20 un 12,81 256,20 

26 

Broca para uso odontológico para baixa rotação, contra-ângulo, em 
aço carbide nº. 04, passível de esterilização em meio físico-químico, 
embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, 
numeração e procedência de fabricação.  

20 un 12,81 256,20 

27 

Broca para uso odontológico para baixa rotação, contra-ângulo, em 
aço carbide nº. 06, passível de esterilização em meio físico-químico, 
embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, 
numeração e procedência de fabricação.  

20 un 12,81 256,20 

28 

Broca p/ uso odontológico para baixa rotação contra-ângulo, em aço 
carbide nº. 08, passível de esterilização em meio físico-químico, 
embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, 
numeração e procedência de fabricação.  

20 un 12,81 256,20 

29 
Broca diamantada para peça de mão, forma cônica com extremidade 
arredondada número 718.  

02 un 12,72 25,44 

30 
Broca diamantada  para peça de mão, forma cônica com extremidade 
arredondada número 703.  

04 un 14,63 58,52 

31 
Kit de brocas multilaminadas para acabamento de amálgama. Kit 
com 6 brocas sortidas.  

01 kit 39,93 39,93 

 VALOR TOTAL DO LOTE 05    4.436,69 

Lote 06    

01 Aparelho de ultrassom para remoção de cálculo odontológico portátil.  01 un 1.565,37 1.565,37 

02 
Aparelho fotopolimerizador para resina uso odontológico sem fio 
intensidade luminosa mínima de 1.400 mW/cm  

01 un 1.065,34 1.065,34 

03 Aparelho jato de bicarbonato para profilaxia dental portátil.  01 cx 366,70 366,70 

04 
Bicarbonato hidrogenado de sódio. Caixa com 15 pacotes de 40 g 
cada”. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da 
validade e número do lote.  

02 cx 40,92 81,84 

05 contra ângulo baixa rotação 1.1  01 un 479,37 479,37 

06 

 destiladora de água. Equipamento para destilação de água para uso 
em autoclaves de esterilização à vapor, ou qualquer outra aplicação 
que seja necessária a utilização de água destilada. Capacidade 
mínima (3,8) litros. 

01 un 2.252,47 2.252,47 

07 
Dispensadora de papel toalha interfolha. Dimensões: ( alt x larg x 
prof) 320 mm, 250 mm, 130 mm. Material: plástico polipropileno 

02 un 44,09 88,18 
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composto aditivado. Abertura: sistema com chave. Utilização: papel 
toalha interfolha 2 ou 3 dobras.  

08 

Dispensadora de sabonete líquido. Reservatório de 400 ml para 
abastecer, com visor central que permite a visibilidade do sabonete 
facilitando o abastecimento dimensões: 09 cm de profundidade 09 cm 
de largura 19 cm de altura.  

03 un 31,78 95,34 

09 
kit contendo micromotor baixa rotação sem spray, Contra Ângulo de 
Baixa Rotação, Caneta de Alta Rotação com Spray Triplo.  

01 kit 1.896,98 1.896,98 

10 

Óleo lubrificante dental especificações: óleo lubrificante dental, 
propelente butano/propano. Produto presurizado, para caneta de alta 
e baixa rotação. “Com bico Borden”. “Frasco com 200 ml”. Na 
embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade e 
número do lote.  

06 frs 40,94 245,64 

11 
Pontas perio sub para remoção de tártaro sub genival profundo 
compatíveis c/ o aparelho PROFI DABI ATLANTE (SUB).  

06 un 251,77 1.510,62 

12 Saca brocas para caneta de alta rotação mrs  02 un 51,84 103,68 

13 
Insertos tips modelo perio sub para uso em Aparelhos de Profilaxia 
marca Dabi Profi Neo  

02 un 249,41 498,82 

 VALOR TOTAL DO LOTE 06    10.250,35 

Lote 07    

01 
Creme dental com 90 gramas, 1500 ppm de flúor tubo de plástico e 
devidamente registrado no Ministério da Saúde, com selo da ABO 
(Associação Brasileira de Odontologia) impresso na embalagem.  

2000 un 1,77 3.540,00 

02 

Escova dental infantil cerdas em nylon, macia cabo opaco, 
anatômico, rígido em polipropileno atóxico, medindo cerca de 15cm, 
com fileiras de tufos, com no mínimo de 28 tufos de cerdas aparadas 
e arredondadas uniformemente. Embalada individualmente em forma 
higiênica, que previna a contaminação. A escova deverá possuir 
laudo comprobatório de qualidade emitido por órgãos de capacidade 
técnica comprovada pela abo (associação brasileira de odontologia) e 
Possuir registro no ministério da saúde e ANVISA conforme portaria 
97/96.  

1000 un 0,98 980,00 

03 

Escova dental tipo adolescente/adulto, cerdas macias de nylon, com 
04 fileiras de tufos, com 34 tufos de cerdas, aparadas e 
arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas 
homogêneas, escova compacta cabeça arredondada, cabo opaco 
anatômico (polipropileno atóxico), medindo cerca de 16,5 cm. a 
escova deve ter a marca impressa no cabo. Apresentar certificado de 
controle de qualidade da ABO, Registro do Ministério da Saúde/ 
ANVISA de acordo com a portaria 97/96.  

1000 un 0,95 950,00 

04 Fio dental para clínica 500 mt  04 un 8,39 33,56 

05 Fio dental para preventivo trimestral 25m  1000 un 1,24 1.240,00 

 VALOR TOTAL DO LOTE 07    6.743,56 

Lote 08    

01 
Filme dental intra-oral, periapical, adulto. “Caixa com 150 unid”. “com 
registro no ministério da saúde (ANVISA)”.  

03 cx 184,02 552,06 

02 
Filme dental intra-oral, periapical, infantil Caixa com 150 unid”. “Com 
Registro no Ministério da Saúde (ANVISA) ”.  

01 cx 190,83 190,83 

03 

Solução fixadora para radiografia odontológica,que possibilite 
excelente resultado final, sem mancha mentos; Composta à base de 
água (80 a 85%), tiossulfato de amônio (5 a 10%) e tiocianato de 
amônio (5 a 10%); embalagem deve conter dados do fabricante e 
prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses após a data de 
entrega; frasco contendo mínimo, da solução.(475 ML)  

06 frs 25,09 150,54 

   04 

Solução reveladora p/ radiografia odontológica, que possibilite 
resultado final com alta resolutividade e o mínimo de distorções; 
composta à base de água (85 a 90%), metabissulfito de sódio (5 a 
10%) e hidroquinona (2%); Embalagem deve conter dados do 
fabricante e prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses após a 
data de entrega; frasco contendo no mínimo, da solução. (475ML)  

06 frs 25,09 150,54 

 VALOR TOTAL DO LOTE 08    1.043,97 

Lote 09    

01 Almotolia clara 250 ml bico reto. (unid)  04 un 2,73 10,92 

02 
Gases compressa cirúrgica com 13 fios cm² medida: 7,5 cm x 7,5 cm. 
“Pacote com 500 unidades”. “Com Registro no Ministério da Saúde 
(ANVISA)”.  

60 pcte 22,44 1.346,40 
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03 

Luva de látex p/ procedimento (média). Sensibilidade ao toque, 
produto lubrificado com finíssimo pó bioabsorvível. Possui espessura 
mínima de 0,17 mm e comprimento mínimo de 280 mm. Apresenta 
baixo teor de proteína, inferior a 100 mg por par, descartável, 
tamanho: média. “caixa com 100 pares”. “com registro no ministério 
da saúde (ANVISA)”.  

50 cx 19,62 981,00 

04 

Luva de látex p/ procedimento (pequena). Sensibilidade ao toque, 
produto lubrificado com finíssimo pó bioabsorvível. Possui espessura 
mínima de 0,17 mm e comprimento mínimo de 280 mm. Apresenta 
baixo teor de proteína, inferior a 100 mg por par, descartável, 
tamanho: pequena. “caixa com 100 pares”. “com registro no 
ministério da saúde (ANVISA)”.  

50 cx 21,14 1.057,00 

05 

Luva estéril ginecológica, plástica, descartável, confeccionada em 
polietileno de alta densidade, transparente com espessura 0,03 
micras, apropriada para uso médico hospitalar e para pequenos 
tratamentos. Pode ser armazenada em temperatura até 30 graus. 
“Tamanho único”. “Pct com 100 unidades”. “Com Registro no 
Ministério da Saúde (ANVISA)”.  

02 pcte 12,20 24,40 

 VALOR TOTAL DO LOTE 09    3.419,72 

Lote 10    

01 
Babador descartável impermeável 2 camadas indicado para uso 
odontológico, 100% de fibras virgens de celulose e filme de 
polietileno atóxico , tamanho 33 x 47 cm pacote com 100 unid.  

15 pcte 14,30 214,50 

02 Fita para autoclave 19 mm x 30 m  05 un 6,79 33,95 

03 
Máscara descartável tripla, com clips nasal, branca, com elástico, 
filtro BFE com 98,8 de retenção bacteriológica, atóxica, 100% 
polipropileno. cx c/ 50 unid  

10 cx 7,00 70,00 

04 
Papel grau cirúrgico, embalagem tubular para esterilização a vapor, 
tamanho 10 cm x 100 m. Na embalagem deverá constar a data de 
validade, de fabricação e do lote.  

06 rolo 52,42 314,52 

05 
Papel grau cirúrgico, embalagem tubular para esterilização a vapor, 
tamanho 15 cm x 100m. Na embalagem deverá constar a data de 
validade, de fabricação e do lote.  

06 rolo 81,94 491,64 

06 
Papel toalha interfolhado branco de 22,5 x 22, 5 cm c/1000 folhas 
(fardos)100% celulose.  

10 fd 14,47 144,70 

07 
Rolete de algodão. Produzido com fibras selecionadas 100% 
naturais, extremamente macio e absorvente com formato cilíndrico 
pacote com 100 unid.  

250 pcte 2,03 507,50 

08 

Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC atóxico, não 
reciclado; com pontas fundidas quimicamente aos tubos através de 
butanona; tamanho mínimo de 13 cm. Fabricado com fio galvanizado 
para evitar oxidação. Apresentação: pacote com 40 unidades azul ou 
coloridas.  

60 pcte 3,94 236,40 

 VALOR TOTAL DO LOTE 10    2.013,21 

Lote 11    

01 
Extirpa nervos sortido embalagem com 10.instrumento farpado 
fabricado em aço inoxidável, indicado p/remoção do conteúdo pulpar.  

15 UN 36,16 542,40 

02 Lima tipo ''kerr'' nº. 08; 25 mm; caixa com 06 unid 05 cx 39,91 199,55 

03 Lima tipo ''kerr'' nº. 10; 25 mm; caixa com 06 unid 05 cx 39,91 199,55 

04 Lima tipo ''kerr'' nº. 15; 25 mm; caixa com 06 unid 05 cx 40,21 201,05 

 VALOR TOTAL DO LOTE 11    1.142,55 

Lote 12    

01 

Cápsulas pré-dosadas p/ amálgama, s/ fase gama 2. 01 porção 
regular. Isento do zinco, contendo 01 porção regular na seguinte 
composição: 45% de prata; 31% de estanho e 24 % de cobre; 
embaladas em pote contendo 500 unidades s; embalagem 
devidamente identificada com dados do fabricante, Registro no MS e 
prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses após a data da 
entrega.  

01 pote 1.006,82 1.006,82 

02 

Cápsulas pré-dosadas p/ amálgama, s/ fase gama 2. 02 porções 
regulares.-isento de zinco, contendo 02 porções regulares na 
seguinte composição: 45% de prata; 31,% de estanho e 24% de 
cobre; embaladas em pote contendo 500 unidades; embalagem 
devidamente identificada com dados do fabricante, Registro no MS e 
prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses após a data da 
entrega.  

01 pote 1.370,02 1.370,02 
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 VALOR TOTAL DO LOTE 12    2.376,84 

Lote 13    

01 
Água destilada para uso de reações químicas em laboratório. Galão 
de 5 litros  

40 galão 11,67 466,80 

02 
Álcool etílico 70 % solução etílica 70%. Frasco de 1 litro. Na 
embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade e 
número do lote.  

40 frs 6,80 272,00 

03 Fluoreto de sódio cápsulas a 0,2% de concentração. Pote c 120 unid. 01 pote 110,02 110,02 

04 Hipoclorito de sódio 1% frasco com 01 litro  02 frs 4,64 9,28 

05 Sabonete líquido neutro glicerina do 5 litros.  02 galão 25,91 51,82 

06 Clorexidina 2%. Frasco com 100 ml.  40 frs 13,88 555,20 

07 Soro fisiológico 0,9% 250 ml  06 frs 3,28 19,68 

08 
Ácido peracético 4% de concentração, desinfetante de alto nível de 
uso exclusivo em assistência à saúde na desinfecção de artigos 
semicríticos e superfícies fixas, conteúdo: 1L.  

03 frs 77,98 233,94 

09 
Água oxigenada 10 volumes. frasco de 1 litro C/ Registro no 
Ministério da Saúde (ANVISA)”. Na embalagem deverá constar a 
data de fabricação, da validade e número do lote.  

02 l 6,05 12,10 

 VALOR TOTAL DO LOTE 13    1.730,84 

  
3. DAS AMOSTRAS 

3.1. Caso seja necessário, a Prefeitura Municipal de Queluzito poderá 

solicitar amostra de qualquer item, durante o processamento da 

licitação, para verificação de sua compatibilidade com as 

especificações do objeto deste Termo, no prazo máximo de 02 (dois) 

dias úteis, contados a partir da sua notificação. 

3.2. As amostras solicitadas deverão ser entregues na Secretaria 

Municipal de Saúde desta Prefeitura.3.3. O licitante que não 

apresentar a referida amostra ou sendo a mesma incompatível com as 

especificações deste Termo terá o lote desclassificado, passando a 

exame a oferta subsequente de menor preço. 

3.3. Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, 

utilizados, experimentados e submetidos aos testes necessários, sendo 

devolvidos ao licitante no estado em que se encontrarem ao final da 

avaliação. 

3.4. As amostras solicitadas poderão ser procuradas por seus 

proprietários nos prazos a seguir estabelecidos, sob pena de lhes 

serem dadas outra destinação, a critério da Secretaria Municipal de 

Saúde deste Município. 

3.4.1. Para as amostras classificadas – prazo de até 10 (dez) dias 

úteis após o recebimento da Nota de Empenho emitida pela prefeitura 

Municipal de Queluzito. 

3.4.2. Para as amostras desclassificadas – prazo de até 10 (dez) dias 

úteis a contar do resultado do julgamento. 

 

4.0 – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

4.1. O Prazo máximo de entrega dos materiais é de 05(cinco) dias 

corridos, contados a partir do recebimento do “Pedido de Fornecimento 

de Materiais”, emitido pelo Setor de Compras da prefeitura Municipal 

de Queluzito.. 

4.2. O licitante vencedor deverá entrar em Contato com o Setor de 

Compras, no horário das 08h00min às 11h00min, com antecedência mínima 

de 01 (um) dia útil, para marcar a data e horário da entrega dos 

materiais. 

4.3. A quantidade a ser fornecida, a cada requisição, dependerá da 

necessidade de consumo e das condições de armazenamento da Secretaria 

Municipal de Saúde deste Município. 
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4.4. Os materiais deverão ser entregues no Setor de Compras, na sede 

da prefeitura Municipal de Queluzito/MG, localizada na Rua do 

Rosário, nº 04 – Centro – Queluzito/MG. 

 

5.0 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

5.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, com 

alterações posteriores, os materiais objeto do presente Termo, serão 

recebidos da seguinte forma: 

5.1.1. Provisoriamente, imediatamente depois de entregues os 

materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 

materiais com as especificações constantes deste Termo, da licitação 

e da proposta do licitante vencedor. 

5.1.2. Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e 

especificações dos materiais e consequente aceitação, quando a nota 

fiscal será atestada e remetida para pagamento. 

5.2. Os recebimentos provisório e definitivo dos materiais ficarão a 

cargo da Secretaria Municipal de Saúde e do Setor de Compras da  

prefeitura Municipal de Queluzito/MG ou por outro servidor designado 

para esse fim, cabendo a estes o atesto na Nota Fiscal. 

5.3. O recebimento provisório dos materiais será feito no momento da 

entrega, compreendendo, dentre outras, as seguintes verificações: 

5.3.1. Os materiais deverão estar em suas respectivas embalagens 

originais, se cabível, com indicação da marca na embalagem e ou no 

próprio material, com data de validade visível, bem como das demais 

características que possibilitem a correta identificação dos mesmos. 

5.3.2. Condições de embalagem dos materiais. 

5.3.3. Quantidade entregue, em conformidade com a Nota de Empenho e 

proposta do licitante vencedor. 

5.3.4. Apresentação do documento fiscal, em conformidade com a 

legislação fiscal vigente. 

5.3.5. A data de validade do material deve ser de no mínimo de 1(um) 

ano, contada a partir da emissão do documento fiscal; exceto para os 

materiais com prazo inferior estipulado pelo fabricante, nesses 

casos, não deverá ser inferior a ¾ (três quartos) daquele estipulado 

pelo fabricante. 

5.4. Atendidas as condições indicadas acima, será registrado o 

recebimento provisório, mediante termo no verso da Nota Fiscal. 

5.4.1. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota 

fiscal, ou documento similar, não configura o recebimento definitivo 

dos materiais. 

5.5. Após a Secretaria Municipal de Saúde verificar o material 

recebido provisoriamente, o Setor de Compras, procederá ao 

recebimento definitivo em até 03 (três) dias úteis, contados da data 

do recebimento provisório, satisfeitas as condições abaixo: 

5.5.1. Correspondência de marca do material com os indicados na Nota 

de Empenho e proposta do licitante vencedor. 

5.5.2. Compatibilidade do material entregue com as especificações 

exigidas neste Termo de Referência e constantes na proposta do 

licitante vencedor. 

5.5.3. Conformidade do documento fiscal quanto à identificação desta 

Prefeitura, descrição do material entregue,quantidade, preços 

unitário e total. 

5.6. Caso seja verificada alguma falha no fornecimento será feito 

registro formal e informado ao licitante vencedor, para que proceda a 

substituição, no prazo de 05 (cinco) dias corridos. 
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5.7. Os materiais que apresentarem defeito de fabricação, ou 

quaisquer defeitos que impossibilitem seu uso, deverão ser 

substituídos, no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, a partir 

da data de comunicação feita pelo Setor de Compras desta prefeitura. 

5.8. O representante da prefeitura Municipal de Queluzito anotará em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a entrega dos 

materiais de que trata o objeto, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

5.9. O recebimento definitivo dos materiais, objeto deste Termo e da 

licitação, não exclui a responsabilidade do licitante vencedor quanto 

aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal 

utilização pela prefeitura Municipal de Queluzito/MG, nos termos do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 

 

6 – DA PREVISÃO DA DESPESA 

6.1. A previsão da despesa com o fornecimento dos materiais objeto 

deste Termo é de R$ 41.184,47(quarenta e um mil, cento e oitenta e 

quatro reais e quarenta e sete centavos), conforme cotação de preço 

em anexo(média). 

6.2. A apuração do valor acima é decorrente de cotação de preço 

baseada nos orçamentos carreados aos autos, solicitados junto a 

empresas do ramo pertinente ao objeto, demonstrando a compatibilidade 

da estimativa da despesa com os preços praticados no mercado. 

 

7 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

7.1 O processo licitatório objeto deste Termo de Referência, 

obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 

2002, pela Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, 

pela Lei Federal nº. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, 

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993, atualizada, observadas as alterações posteriores 

introduzidas nos referidos diplomas legais, bem como pelas condições 

e exigências contidas neste Termo e na licitação. 

 

8 – DA VIGÊNCIA 

8.1. O prazo de vigência do Contrato decorrente deste Termo e da 

licitação passará a vigorar a partir da data de sua assinatura, até 

31/12/2014, sem possibilidade de prorrogação, nos termos do art. 57 

da Lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu 

extrato no Diário Oficial dos Municípios Mineiros(Diário Online da 

Associação Mineira dos Municípios), podendo ser rescindido 

unilateralmente, por conveniência da Administração ou por infração as 

disposições legais e contratuais. 

 

9 - DO PAGAMENTO 

9.1. Fornecidos os materiais requisitados, o licitante vencedor 

deverá apresentar, mediante entrega no Setor de Compras desta 

prefeitura, a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins 

de liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos: 

9.1.1. Pedido de Fornecimento de Materiais devidamente autorizados. 

9.1.2. Ofício solicitando o pagamento. 

9.1.3. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições 

previdenciárias e às de terceiros. 

9.1.4. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF. 

9.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando 

a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011. 
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9.1.6. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal e 

Estadual, do domicílio sede do licitante vencedor. 

9.2. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Queluzito 

no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da data da nota 

fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, conforme 

indicado no subitem 9.1, mediante ordem bancária, creditada em conta 

corrente do licitante vencedor. 

9.3. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, na 

pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que 

isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira: 

9.3.1. A falta de atestação pela prefeitura Municipal de Queluzito, 

com relação ao cumprimento do objeto desta licitação, das notas 

fiscais emitidas pelo licitante vencedor. 

9.3.2. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no subitem 

9.1.3 a 9.1.6, com a validade expirada, o pagamento ficará retido até 

a apresentação de novos documentos, dentro do prazo de validade, não 

cabendo à Prefeitura Municipal de Queluzito nenhuma responsabilidade 

sobre o atraso no pagamento. 

9.3.2.1. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os 

pagamentos estiverem retidos, sem que o licitante vencedor apresente 

a documentação hábil para liberação dos seus créditos, o Contrato 

será rescindido unilateralmente pela prefeitura Municipal de 

Queluzito, ficando assegurado ao licitante vencedor, tão somente, o 

direito ao recebimento do pagamento dos materiais efetivamente 

entregues e atestados. 

9.4. A prefeitura Municipal de Queluzito pode deduzir, do montante a 

pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas 

pelo licitante vencedor, nos termos deste Pregão e do Contrato. 

9.5. Para efeito de pagamento, serão computados apenas os 

quantitativos efetivamente fornecidos. 

 

10.0 – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. Durante a vigência do Contrato, a execução do objeto será 

acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde ou por 

representante da prefeitura Municipal de Queluzito, devidamente 

designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros, com 

autoridade para exercer, como representante da Administração da 

prefeitura, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento 

e fiscalização da execução contratual, com o também a conferência da 

quantidade, qualidade, peso, validade e a integralidade da embalagem, 

para posterior atesto da Nota Fiscal. 

10.2. A fiscalização de que trata este item, não exclui nem reduz a 

responsabilidade do licitante vencedor pelos danos causados à 

Prefeitura Municipal de Queluzito ou a terceiros, resultante de ação 

ou omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou 

prepostos. 

10.3. Durante o período de vigência do Contrato, o licitante vencedor 

deve manter preposto, aceito pela Administração da Prefeitura 

Municipal de Queluzito, para representá-lo sempre que for necessário. 

10.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto deste 

Termo cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do 

contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

10.5. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições: 

I. Encaminhar a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Queluzito, 

documento que relacione as ocorrências que impliquem em multas a 

serem aplicadas ao licitante vencedor. 
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II. Solicitar ao licitante vencedor e seus prepostos, ou obter da 

Administração da Prefeitura Municipal de Queluzito, tempestivamente, 

todas as providências necessárias ao bom andamento do contrato. 

III. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas 

especificadas e se os procedimentos empregados são adequados para 

garantir a qualidade desejada dos materiais. 

IV. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 

com a execução deste Contrato,determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados. 

V. Acompanhar e atestar o recebimento definitivo dos materiais, 

indicando as ocorrências de indisponibilidade dos materiais ora 

contratados. 

10.5.1. A ação da FISCALIZAÇÃO não exonera o licitante vencedor de 

suas responsabilidades contratuais. 

 

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO 

11.1. A prefeitura Municipal de Queluzito, durante a vigência do 

contrato, compromete-se a: 

11.1.1. Requisitar o fornecimento dos materiais através do Pedido de 

Fornecimento, emitido pelo Setor de Compras. 

11.1.2. Receber os materiais e verificar se está de pleno acordo com 

as especificações definidas neste Termo. 

11.1.3. Rejeitar no todo ou em parte, os materiais que o licitante 

vencedor entregar fora das especificações constantes do item 2.2 

deste Termo. 

11.1.4. Atestar a entrega dos materiais, através do Setor de Compras, 

juntamente, com o Setor de odontologia da prefeitura Municipal de 

Queluzito. 

11.1.5. Comunicar imediatamente ao licitante vencedor qualquer 

irregularidade manifestada na entrega dos materiais. 

11.1.6. Permitir acesso dos empregados do licitante vencedor às 

dependências da prefeitura Municipal de Queluzito para a entrega dos 

materiais requisitados. 

11.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que 

venham a ser solicitados pelo representante do licitante vencedor. 

11.1.8. Verificar a manutenção pelo licitante vencedor das condições 

de habilitação estabelecidas na licitação. 

11.1.9. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, de acordo com as 

condições de preços e prazos estabelecidas neste Termo. 

 

12 - DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

12.1. O Licitante vencedor, no decorrer da execução do Contrato, 

obriga-se a: 

12.1.1. Fornecer o material de boa qualidade e de excelente aceitação 

no mercado, sendo novo e de primeiro uso, fabricado de acordo com as 

normas técnicas em vigor e legislação pertinente, e prazo de garantia 

contra defeitos de fabricação; 

12.1.2. Conter em seu rótulo as seguintes informações: 

características, marca, qualidade, quantidade, composição, data de 

fabricação e de validade para uso. Quando se tratar de material de 

origem estrangeira as informações deverão estar em língua portuguesa, 

conforme prescreve o art. 31 da Lei 8.078 de 11/09/90 –Código de 

Defesa do Consumidor. 

12.1.3. Estar com prazo de validade de no mínimo de 01(um) ano, a 

partir da emissão do documento fiscal, exceto para os materiais com 

prazo inferior estipulado pelo fabricante, nesses casos, não deverá 

ser inferior a ¾ (três quartos) daquele estipulado pelo fabricante. 
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12.1.4. Substituir os materiais fornecidos em desacordo com as 

especificações constantes deste Termo,cabendo ao licitante vencedor 

providenciar a reposição, sendo de sua inteira responsabilidade todas 

as despesas de devolução e entrega. 

12.1.5. Trocar os materiais que apresentarem defeito de fabricação, 

ou quaisquer defeitos que impossibilitem seu uso, deverão ser 

substituídos no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos a partir 

da data de comunicação. 

11.1.6. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da 

Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados e 

acatando as reclamações formuladas. 

12.1.7. Assumir todos e quaisquer ônus referentes a salários, horas 

extras, adicionais e demais encargos sociais relativamente aos seus 

empregados. 

12.1.8. As responsabilidades assumidas não poderão ser transferidas a 

outrem no todo ou em parte, sem a prévia e expressa anuência desta 

prefeitura. 

12.1.9. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano 

pessoal ou patrimonial à Prefeitura Municipal de Queluzito, ou  ainda 

a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitação, não 

sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de 

haver fiscalização ou acompanhamento pela prefeitura Municipal de 

Queluzito. 

12.1.10. Ressarcir à Prefeitura Municipal de Queluzito do equivalente 

a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do 

fornecimento dos materiais adquiridos, exceto quando isso ocorrer por 

exigência do Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, 

circunstâncias devidamente comunicadas à Prefeitura (PMQ) no prazo de 

48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência. 

12.1.11. Manter durante todo o período de vigência do contrato todas 

as condições de habilitação e qualificação, exigidas para a 

contratação, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

12.1.12. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90)que sejam compatíveis com o 

regime de direito público. 

 

13 - DAS INFORMAÇÕES AOS LICITANTES 

13.1. Os licitantes poderão contatar com o Setor de Compras desta 

prefeitura, pelos telefones (31) 3722-1222, para dirimir quaisquer 

dúvidas e prestar os esclarecimentos necessários quanto aos materiais 

a serem adquiridos, bem como as demais informações que julgar 

necessário. 

 

14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos de que trata 

o objeto deste Termo correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária votada para o exercício de 2014 : 

02.006.001.10.301.0035.2100.3.3.90.30.00   (  300) 

Manut. do Setor de Odontologia – Material de Consumo. 

 

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. a Prefeitura (PMQ)poderá a qualquer tempo recusar o 

fornecimento, no todo ou em parte, sempre que o licitante vencedor 

não atender ao estipulado neste Termo e na licitação ou aos padrões 

técnicos de qualidade exigíveis. 
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15.2. O licitante vencedor deverá credenciar preposto para 

representá-la permanentemente junto à Prefeitura(PMQ) a incumbência 

de resolver todos os assuntos relativos à execução do objeto 

constante deste Termo. 

15.3. No interesse da Prefeitura Municipal de Queluzito(PMQ), o 

objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, 

até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado da contratação, nos termos do artigo 65, §§ 1 e 2º, da Lei 

nº 8.666/93 e alterações posteriores, com a apresentação das devidas 

justificativas. 

15.3.1. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 

estabelecido no item anterior, exceto as supressões resultantes de 

acordo entre as partes. 

15.4. Nos preços propostos que vier a fornecer já deverão estar 

inclusos todos os custos necessários para a aquisição dos materiais 

objeto do presente Termo, bem como todos os materiais, 

impostos,encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 

taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, transporte, sobre o 

objeto licitado constante da proposta. Não será permitido, portanto, 

que tais encargos sejam discriminados em separado. 

15.5. Declaramos, conforme dispõe o §único do art. 1º da Lei nº. 

10.520/02, que os materiais objeto do presente Termo, tratam-se de 

bens comuns. 

 
 
 
 

Rosângela Ramalho 

Pregoeira 
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ANEXO II 

PLANILHA PARA PROPOSTA DE PREÇOS 

Processo:       0-000033/14 

Prazo de entrega:      

Modalidade     Pregão nº 014/2014 

Tipo de Apuração     Lote 

Data Abertura:     14/10/2014 

Hora Abertura:     13:00:00 

 

Item Especificação Quant. UN. 

Valor 
unitário 
Máximo 

admitido ( 
R$) 

Valor Total 
Máximo 
admitido 

(R$) 

01 

Acido fosfórico a 37% gel, para aplicação em tecido esmalte 
edentina, três seringas de 2,5ml com registro no ministério da saúde 
(ANVISA) na embalagem deverá constar à data de fabricação, da 
validade e número do lote. 

08 pcte   

02 Aplicador microbrush tamanho regular cx/100 und 10 cx   

03 

Cariostático. Em embalagem contendo no mínimo (10 ml) do produto. 
Embalagem devidamente identificada contendo externamente dados 
do fabricante e prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses após 
a data de entrega. 

02 frs   

04 Cimento oxifosfato de zinco (líquido) frasco com 10 ml  03 un   

05 Cimento oxifosfato de zinco (pó) frasco com 28 g.  03 un   

06 
Cimento provisório c/ flúor. Massa provisória p/ fechamento 
temporário de cavidades dentais, tratamentos restauradores e 
endodônticos, prevenindo contaminações. Pote com 25 g.  

10 un   

07 
Desensibilizante kf 2%. À base de nitrato de potássio e fluoreto de 
sódio, de baixa viscosidade. Seringa de 2.5 g + 1 ponta aplicadora.  

01 un   

08 Escova de limpar brocas  05 un   

09 
Escova de robson para contra-ângulo cilíndrica para profilaxia, cerdas 
brancas.Dispostas em 3 fileiras retas, com pontas arredondadas.  

30 un   

10 Espelho clinico plano n 05  40 un   

11 
Espuma de fibrina, caixa com 12 unidades. Na embalagem deverá 
constar a data de fabricação, da validade e do lote.  

02 cx   

12 
Eugenol. “frasco de 20 ml”. “com registro no ministério da saúde 
(ANVISA)”. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da 
validade e número do lote.  

02 un   

13 

Flúor gel tópico neutro, tixotróprico com concentração de 2%.Com 
sabores variados em embalagem contendo dados do fabricante e 
prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses da data de 
entrega; frasco com 200 ml.  

12 frs   

14 

Forrador de cavidade a base de hidróxido de cálcio radiopaco com 
acelerador de presa, pasta base com 13 g e pasta catalizadora com 
11 g. “com registro no ministério da saúde (ANVISA)”. Na embalagem 
deverá constar a data de fabricação, da validade e número do lote.  

04 kit   

15 
Fucsina para revelação de placa. Fucsina básica 0,7%; álcool 96º e 
água deionizada frasco c/10 ML.  

50 frs   

16 
Hidróxido de cálcio P.A vidro de 10 g. Com Registro no Ministério da 
Saúde (ANVISA)”. Na embalagem deverá constar a data de 
fabricação, da validade e número do lote.  

03 frs   

17 Iodofórmio. Frasco com 10 g.  02 frs   

18 

Ionomero de vidro indicado para dentes decíduos e restaurações 
realizadas sobre tratamento restaurador atraumático indicado para 
forramento de restaurações e restaurações provisórias de classe I e II 
em dentes permanentes. Fácil de ser manipulado e inserido na 
cavidade. Caixa contendo pó, líquido, colher dosadora, bloco de 
espatulação e instruções de uso.Produto específico p/ restaurações 

10 kit   
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em dentes posteriores. Quimicamente ativado, radiopaco ácido/ base. 
Pó contendo ácido poliacrílico desidrato e líquido contendo ácido 
tartárico e ácido poliacrílico, que promove liberação contínua de flúor.  

19 Mandril p/ contra-ângulo  06 un   

20 Óculos de proteção incolor com hastes reguláveis  04 un   

    21 
Papel carbono para registro de oclusão, tira de 76x22mm, película. 
Hidrofóbica. Bloco com. (12 folhas)  

15 bl   

22 Paramonoclorofenol canforado. Frasco de 20 ml  01 frs   

23 
Pasta profilática com flúor bisnaga com 90 g p/ procedimentos de 
limpeza, remoção de detritos, manchas e placas.  

02 un   

24 Placa de vidro grossa.  08 un   

25 Pote dapen de vidro odontológico  10 un   

26 Prendedor de guardanapo para pacientes (jacaré) metálico.  02 un   

27 

Selante de fóssulas e fissuras fotopolimerizável com carga de Flúor, 
cor opaca, contendo 05 Seringas com 2 g, 01 acido e 20 pontas 
aplicadoras. Possui 50% em peso de carga inorgânica e registro na 
ANVISA.  

15 kit   

28 
Tira de aço abrasiva para acabamento de amálgama. Pacote com 12 
tiras de 4 mm  

12 cx   

29 Tira de aço para matriz de amálgama 0,5 mm  06 cx   

30 Tira de aço para matriz de amálgama 0,7 mm  06 un   

31 

Tira de lixa para polimento e acabamento dental, de primeira 
qualidade, com 4 x170 mm, granulação média e fina, centro neutro, 
(sem abrasivo) para introdução nas superfícies interproximais dos 
dentes caixa com 150 unid.  

04 cx   

32 Tira de poliéster, “medida: 10x120x0, 05 mm. Pct c/ 50 unid”.  06 pcte   

33 Tricresolformalina frasco contendo 10 ml. 03 frs   

34 
Verniz forrador de cavidade. Vidro de 15 ml “com registro no 
ministério da saúde (ANVISA)”. Na embalagem deverá constar a data 
de fabricação, da validade e número do lote.  

03 frs   

35 
Pasta de hidróxido de cálcio. contendo 2 tubetes de plástico com 2,7 
g e 2 tubetes de plástico com 2,2 g de glicerina uso endodôntico  

02 cx   

 VALOR TOTAL DO LOTE 01     

Lote 02    

01 
Agulha de sutura reutilizável curta oral nº. 15 embalagem com 12. 
Com Registro no “Ministério da Saúde (ANVISA)”. Fabricada de 
acordo com as normas NBR, ISO.e boas praticas de fabricação. 

10 pcte   

02 

Agulha gengival curta para anestesia. Caixa com 100, esterilizada 
bisel triplo e siliconizada. Cânula de 25 mm e marca, tamanho, lote e 
validade gravados na tampa plástica. Caixa devidamente identificada, 
constando externamente na embalagem os dados do fabricante, 
registro no ms, data de fabricação e prazo de validade mínimo de 04 
anos após a entrega.  

12 cx   

03 Fio de sutura agulhado montado 4.0 de seda, cx c/ 24 unid  20 cx   

04 Seringa descartável 3 ml c/ agulha 25x7 cx c/ 100 unid  01 cx   

 VALOR TOTAL DO LOTE 02     

Lote 03    

01 Alavanca apical adulta nº 301, em aço inox.  02 un   

02 Bandeja aço inox 22x12x1, 5  20 un   

03 Cabo para espelho odontológico nº. 05, em aço inox.  08 un   

04 Calcador ward nº. 1  06 un   

05 Calcador ward nº. 2  06 un   

06 Cureta de gracy nº13/14, em aço inox cabo oco.  02 un   

07 
Espátula para inserção de resina nº. 01 confeccionada em aço 
inoxidável, com pontas ativas adequados à finalidade.  

05 un   

08 Extrator de tártaro 1/10, em aço inox. Cabo oco  03 un   

09 Fórceps infantil n 17.  02 un   

10 Fórceps odontológico 18l.  01 un   

11 Fórceps odontológico 18r.  01 un   

12 Lima para osso nº. 12  02 un   

13 
Lixeira aço inox com pedal e balde removível 20 l. dimensões: 295 x 
295 x 460 mm Diâmetro: 290 Capacidades: 20 l  

02 un   

14 Porta agulha mayo hegar comum 14 cm.  06 un   

15 Porta almágama de metal  06 un   
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16 Porta amálgama de plástico.  04 un   

17 Porta matriz tipo ivory, em aço inox.  06 un   

18 Seringa carpule dobrável em aço inox  12 un   

19 
Sonda milimetrada goldman fox dupla cabo oco, utilizada para medir 
a profundidade de bolsas periodontais.  

04 un   

20 
Tesoura ponta curva para cirurgia ponta fina. Tamanho aproximado 
(11,5 cm) em aço inox.  

04 un   

 VALOR TOTAL DO LOTE 03     

    
Lote 04    

01 

Anestésico em solução injetável com cloridrato de lidocaína a 3%, 
com vasoconstritor norepinefrina.Contendo, para cada ml, 20 mg de 
cloridrato de lidocaína + 10 ug de norepinefrina base + excipientes 
Q.S.P. 1,0 ml e outros, para uso pediátrico e adulto; caixa 
devidamente identificada, constando externamente na embalagem os 
dados do fabricante, Registro no MS, data de fabricação e prazo de 
validade mínimo de 18 (dezoito) meses após a entrega. Caixa com 
50 tubetes.  

35 cx   

02 

Anestésico liquido cloridrato de lidocaina 2% com epinefrina 
1:100:000. “Caixa com 50 tubetes”. “Com Registro no Ministério da 
Saúde (ANVISA)”. Na embalagem deverá constar a data de 
fabricação, da validade e número do lote.  

02 cx   

03 

Anestésico tópico benzocaína 20% em pomada. Em pote com 12 
gramas, devidamente identificado, devendo constar na embalagem 
dados do fabricante e prazo de validade mínimo de 18 (meses) após 
a entrega.  

12 un   

04 

Anestésico tópico xylocaína 10% em spray. Embalado em frasco 
contendo 50 ml da solução, constando externamente na embalagem 
os dados do fabricante e prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) 
meses após a entrega.  

06 frs   

 VALOR TOTAL DO LOTE 04     

    
Lote 05    

01 
Broca alta rotação, arkansas, forma de pêra, para acabamento de 
resina  

15 un   

02 
Broca alta rotação, arkansas, forma esférica, para acabamento de 
resina  

10 un   

03 
Broca alta rotação, arkansas, ponta de chama, para acabamento de 
resina.  

15 un   

04 

Broca c/ pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº 1011, p/instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un   

05 

Broca c/ pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 3195 FF, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un   

06 

Broca c/pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 1111, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un   

07 

Broca c/pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº 1112, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un   

08 
Broca c/pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº 1557, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 

20 un   
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esterilização em meio físico-químico. Embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

09 

Broca c/pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 1558, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. Embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un   

10 

Broca c/pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 1012HL, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. Embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un   

11 

Broca c/pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 1014 HL, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. Embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un   

12 

Broca c/pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 1014, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. Embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un   

13 

Brocas com ponta diamantadas, produzidas em aço inoxidável de 
alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensão 
controlada nº. 1016 HL haste longa, para instrumentos rotativos 
odontológicos, passível de esterilização em meio físico-químico. 
embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, 
numeração e procedência de fabricação.  

20 un   

14 

Broca com pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 1016, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

10 un   

15 

Broca com pontas diamantadas produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 1018 para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

10 un   

16 

Broca com pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 1032, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente 
esterelizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

10 un   

17 

Brocas com pontas diamantadas produzidas em aço inoxidável de 
alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensão 
controlada nº 1034, para instrumentos rotativos odontológicos, 
passível de esterilização em meio físico-químico. Embalada 
individualmente esterelizada, contendo externamente marca 
comercial, numeração e procedência de fabricação.  

10 un   

18 

Broca c/ pontas diamantadas produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº 1090, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente, 
contendo externamente marca comercial, numeração e procedência 
de fabricação.  

20 un   

19 

Broca com pontas diamantadas, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº 1092, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. Embalada individualmente 

10 un   
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esterilizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 

Broca com pontas diamantada, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº 3071, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente 
esterilizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un   

21 

Broca com ponta diamantada, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 3118, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente 
esterilizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un   

22 

Broca com ponta diamantada, produzida em aço inoxidável de alta 
resistência e com grãos de diamante natural de dimensão controlada 
nº. 4138, para instrumentos rotativos odontológicos, passível de 
esterilização em meio físico-químico. embalada individualmente 
esterilizada, contendo externamente marca comercial, numeração e 
procedência de fabricação.  

20 un   

23 Broca de largo nº. 01; 32 mm; caixa com 06 unidades.  08 cx   

24 Broca gattes-glidden nº. 03; 32 mm; cx com 06 unid.  02 cx   

25 

Broca para uso odontológico para baixa rotação, contra-ângulo, em 
aço carbide nº. 02, passível de esterilização em meio físico-químico, 
embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, 
numeração e procedência de fabricação  

20 un   

26 

Broca para uso odontológico para baixa rotação, contra-ângulo, em 
aço carbide nº. 04, passível de esterilização em meio físico-químico, 
embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, 
numeração e procedência de fabricação.  

20 un   

27 

Broca para uso odontológico para baixa rotação, contra-ângulo, em 
aço carbide nº. 06, passível de esterilização em meio físico-químico, 
embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, 
numeração e procedência de fabricação.  

20 un   

28 

Broca p/ uso odontológico para baixa rotação contra-ângulo, em aço 
carbide nº. 08, passível de esterilização em meio físico-químico, 
embalada individualmente, contendo externamente marca comercial, 
numeração e procedência de fabricação.  

20 un   

29 
Broca diamantada para peça de mão, forma cônica com extremidade 
arredondada número 718.  

02 un   

30 
Broca diamantada  para peça de mão, forma cônica com extremidade 
arredondada número 703.  

04 un   

31 
Kit de brocas multilaminadas para acabamento de amálgama. Kit 
com 6 brocas sortidas.  

01 kit   

 VALOR TOTAL DO LOTE 05     

Lote 06    

01 Aparelho de ultrassom para remoção de cálculo odontológico portátil.  01 un   

02 
Aparelho fotopolimerizador para resina uso odontológico sem fio 
intensidade luminosa mínima de 1.400 mW/cm  

01 un   

03 Aparelho jato de bicarbonato para profilaxia dental portátil.  01 cx   

04 

Bicarbonato hidrogenado de sódio. Caixa com 15 pacotes de 40 g 
cada”. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da 
validade e número do lote.  

02 cx   

05 contra ângulo baixa rotação 1.1  01 un   

06 

 destiladora de água. Equipamento para destilação de água para uso 
em autoclaves de esterilização à vapor, ou qualquer outra aplicação 
que seja necessária a utilização de água destilada. Capacidade 
mínima (3,8) litros. 

01 un   

07 

Dispensadora de papel toalha interfolha. Dimensões: ( alt x larg x 
prof) 320 mm, 250 mm, 130 mm. Material: plástico polipropileno 
composto aditivado. Abertura: sistema com chave. Utilização: papel 
toalha interfolha 2 ou 3 dobras.  

02 un   

08 

Dispensadora de sabonete líquido. Reservatório de 400 ml para 
abastecer, com visor central que permite a visibilidade do sabonete 
facilitando o abastecimento dimensões: 09 cm de profundidade 09 cm 
de largura 19 cm de altura.  

03 un   
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09 
kit contendo micromotor baixa rotação sem spray, Contra Ângulo de 
Baixa Rotação, Caneta de Alta Rotação com Spray Triplo.  

01 kit   

10 

Óleo lubrificante dental especificações: óleo lubrificante dental, 
propelente butano/propano. Produto presurizado, para caneta de alta 
e baixa rotação. “Com bico Borden”. “Frasco com 200 ml”. Na 
embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade e 
número do lote.  

06 frs   

11 
Pontas perio sub para remoção de tártaro sub genival profundo 
compatíveis c/ o aparelho PROFI DABI ATLANTE (SUB).  

06 un   

12 Saca brocas para caneta de alta rotação mrs  02 un   

13 
Insertos tips modelo perio sub para uso em Aparelhos de Profilaxia 
marca Dabi Profi Neo  

02 un   

 VALOR TOTAL DO LOTE 06     

Lote 07    

01 
Creme dental com 90 gramas, 1500 ppm de flúor tubo de plástico e 
devidamente registrado no Ministério da Saúde, com selo da ABO 
(Associação Brasileira de Odontologia) impresso na embalagem.  

2000 un   

02 

Escova dental infantil cerdas em nylon, macia cabo opaco, 
anatômico, rígido em polipropileno atóxico, medindo cerca de 15cm, 
com fileiras de tufos, com no mínimo de 28 tufos de cerdas aparadas 
e arredondadas uniformemente. Embalada individualmente em forma 
higiênica, que previna a contaminação. A escova deverá possuir 
laudo comprobatório de qualidade emitido por órgãos de capacidade 
técnica comprovada pela abo (associação brasileira de odontologia) e 
Possuir registro no ministério da saúde e ANVISA conforme portaria 
97/96.  

1000 un   

03 

Escova dental tipo adolescente/adulto, cerdas macias de nylon, com 
04 fileiras de tufos, com 34 tufos de cerdas, aparadas e 
arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas 
homogêneas, escova compacta cabeça arredondada, cabo opaco 
anatômico (polipropileno atóxico), medindo cerca de 16,5 cm. a 
escova deve ter a marca impressa no cabo. Apresentar certificado de 
controle de qualidade da ABO, Registro do Ministério da Saúde/ 
ANVISA de acordo com a portaria 97/96.  

1000 un   

04 Fio dental para clínica 500 mt  04 un   

05 Fio dental para preventivo trimestral 25m  1000 un   

 VALOR TOTAL DO LOTE 07     

Lote 08    

01 
Filme dental intra-oral, periapical, adulto. “Caixa com 150 unid”. “com 
registro no ministério da saúde (ANVISA)”.  

03 cx   

02 
Filme dental intra-oral, periapical, infantil Caixa com 150 unid”. “Com 
Registro no Ministério da Saúde (ANVISA) ”.  

01 cx   

03 

Solução fixadora para radiografia odontológica,que possibilite 
excelente resultado final, sem mancha mentos; Composta à base de 
água (80 a 85%), tiossulfato de amônio (5 a 10%) e tiocianato de 
amônio (5 a 10%); embalagem deve conter dados do fabricante e 
prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses após a data de 
entrega; frasco contendo mínimo, da solução.(475 ML)  

06 frs   

   04 

Solução reveladora p/ radiografia odontológica, que possibilite 
resultado final com alta resolutividade e o mínimo de distorções; 
composta à base de água (85 a 90%), metabissulfito de sódio (5 a 
10%) e hidroquinona (2%); Embalagem deve conter dados do 
fabricante e prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses após a 
data de entrega; frasco contendo no mínimo, da solução. (475ML)  

06 frs   

 VALOR TOTAL DO LOTE 08     

Lote 09    

01 Almotolia clara 250 ml bico reto. (unid)  04 un   

02 
Gases compressa cirúrgica com 13 fios cm² medida: 7,5 cm x 7,5 cm. 
“Pacote com 500 unidades”. “Com Registro no Ministério da Saúde 
(ANVISA)”.  

60 pcte   

03 

Luva de látex p/ procedimento (média). Sensibilidade ao toque, 
produto lubrificado com finíssimo pó bioabsorvível. Possui espessura 
mínima de 0,17 mm e comprimento mínimo de 280 mm. Apresenta 
baixo teor de proteína, inferior a 100 mg por par, descartável, 
tamanho: média. “caixa com 100 pares”. “com registro no ministério 
da saúde (ANVISA)”.  

50 cx   
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04 

Luva de látex p/ procedimento (pequena). Sensibilidade ao toque, 
produto lubrificado com finíssimo pó bioabsorvível. Possui espessura 
mínima de 0,17 mm e comprimento mínimo de 280 mm. Apresenta 
baixo teor de proteína, inferior a 100 mg por par, descartável, 
tamanho: pequena. “caixa com 100 pares”. “com registro no 
ministério da saúde (ANVISA)”.  

50 cx   

05 

Luva estéril ginecológica, plástica, descartável, confeccionada em 
polietileno de alta densidade, transparente com espessura 0,03 
micras, apropriada para uso médico hospitalar e para pequenos 
tratamentos. Pode ser armazenada em temperatura até 30 graus. 
“Tamanho único”. “Pct com 100 unidades”. “Com Registro no 
Ministério da Saúde (ANVISA)”.  

02 pcte   

 VALOR TOTAL DO LOTE 09     

Lote 10    

01 
Babador descartável impermeável 2 camadas indicado para uso 
odontológico, 100% de fibras virgens de celulose e filme de 
polietileno atóxico , tamanho 33 x 47 cm pacote com 100 unid.  

15 pcte   

02 Fita para autoclave 19 mm x 30 m  05 un   

03 
Máscara descartável tripla, com clips nasal, branca, com elástico, 
filtro BFE com 98,8 de retenção bacteriológica, atóxica, 100% 
polipropileno. cx c/ 50 unid  

10 cx   

04 
Papel grau cirúrgico, embalagem tubular para esterilização a vapor, 
tamanho 10 cm x 100 m. Na embalagem deverá constar a data de 
validade, de fabricação e do lote.  

06 rolo   

05 
Papel grau cirúrgico, embalagem tubular para esterilização a vapor, 
tamanho 15 cm x 100m. Na embalagem deverá constar a data de 
validade, de fabricação e do lote.  

06 rolo   

06 
Papel toalha interfolhado branco de 22,5 x 22, 5 cm c/1000 folhas 
(fardos)100% celulose.  

10 fd   

07 
Rolete de algodão. Produzido com fibras selecionadas 100% 
naturais, extremamente macio e absorvente com formato cilíndrico 
pacote com 100 unid.  

250 pcte   

08 

Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC atóxico, não 
reciclado; com pontas fundidas quimicamente aos tubos através de 
butanona; tamanho mínimo de 13 cm. Fabricado com fio galvanizado 
para evitar oxidação. Apresentação: pacote com 40 unidades azul ou 
coloridas.  

60 pcte   

 VALOR TOTAL DO LOTE 10     

Lote 11    

01 
Extirpa nervos sortido embalagem com 10.instrumento farpado 
fabricado em aço inoxidável, indicado p/remoção do conteúdo pulpar.  

15 UN   

02 Lima tipo ''kerr'' nº. 08; 25 mm; caixa com 06 unid 05 cx   

03 Lima tipo ''kerr'' nº. 10; 25 mm; caixa com 06 unid 05 cx   

04 Lima tipo ''kerr'' nº. 15; 25 mm; caixa com 06 unid 05 cx   

 VALOR TOTAL DO LOTE 11     

Lote 12    

01 

Cápsulas pré-dosadas p/ amálgama, s/ fase gama 2. 01 porção 
regular. Isento do zinco, contendo 01 porção regular na seguinte 
composição: 45% de prata; 31% de estanho e 24 % de cobre; 
embaladas em pote contendo 500 unidades s; embalagem 
devidamente identificada com dados do fabricante, Registro no MS e 
prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses após a data da 
entrega.  

01 pote   

02 

Cápsulas pré-dosadas p/ amálgama, s/ fase gama 2. 02 porções 
regulares.-isento de zinco, contendo 02 porções regulares na 
seguinte composição: 45% de prata; 31,% de estanho e 24% de 
cobre; embaladas em pote contendo 500 unidades; embalagem 
devidamente identificada com dados do fabricante, Registro no MS e 
prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses após a data da 
entrega.  

01 pote   

 VALOR TOTAL DO LOTE 12     

Lote 13    

01 
Água destilada para uso de reações químicas em laboratório. Galão 
de 5 litros  

40 galão   

02 
Álcool etílico 70 % solução etílica 70%. Frasco de 1 litro. Na 
embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade e 

40 frs   
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número do lote.  

03 Fluoreto de sódio cápsulas a 0,2% de concentração. Pote c 120 unid. 01 pote   

04 Hipoclorito de sódio 1% frasco com 01 litro  02 frs   

05 Sabonete líquido neutro glicerina do 5 litros.  02 galão   

06 Clorexidina 2%. Frasco com 100 ml.  40 frs   

07 Soro fisiológico 0,9% 250 ml  06 frs   

08 

Ácido peracético 4% de concentração, desinfetante de alto nível de 
uso exclusivo em assistência à saúde na desinfecção de artigos 
semicríticos e superfícies fixas, conteúdo: 1L.  

03 frs   

09 

Água oxigenada 10 volumes. frasco de 1 litro C/ Registro no 
Ministério da Saúde (ANVISA)”. Na embalagem deverá constar a 
data de fabricação, da validade e número do lote.  

02 l   

 VALOR TOTAL DO LOTE 13     

 
 
 

__________________, ____ de _____________ de 20____, 

Prazo de validade da Proposta: _____________ 

  

____________________________________________ 

Responsavel legal da Empresa 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2014 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014. 

 

 

ANEXO III – MODELO 

 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

 

Por este instrumento particular de procuração, nomeamos o (a) Sr. 

(Sra.) ___________________, portador (a)da carteira de identidade nº 

______________, CPF nº __________________, como representante legal 

da empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob 

nº__________________________________, no Pregão Presencial nº 

014/2014, instaurado pela prefeitura Municipal de Queluzito/MG, 

outorgando-lhe podres para entregar, receber e juntar documentos, 

assinar atas e termos, tomar deliberações receber ofícios e 

relatórios, firmar declarações, dar ciência, e, especialmente,ofertar 

novas propostas através de lances, enfim, praticar todos os atos que 

se tornem necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

 

 

Local e data 

 

 

___________________________ 

(Representante legal da empresa) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2014 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014. 

 

 

 

 

ANEXO IV – MODELO 

 

 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93 E 

ART. 7º, INCISO XXXIII,DA CF 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

A empresa _______________(Razão Social da empresa) ____________, 

inscrita no CNPJ nº ___________________, por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr.(a.)_______________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ._________________(órgão 

emissor e unidade da federação) _____ e do CPF nº ._________________, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988, c/c com o art. 27, inciso V, da Lei nº 

8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos. 

OBS.: 

*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição 

de aprendiz (____). 

OBSERVAÇÃO 1 : Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 

 

Local e data 

___________________________ 

(Representante legal da empresa) 

 

 

 

OBSERVAÇÃO 2 : Esta declaração deverá estar contida no Envelope nº 2 

– Documentação de Habilitação. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2014 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014. 

 

 

 

ANEXO V– MODELO 

 

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO – (EM ATENDIMENTO AO INCISO VII, 

DO ART. 4º DA LEI Nº10.520/2002) 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

A ________(NOME DA EMPRESA)__________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

_____________, situada à _______(endereço completo)________, por 

intermédio de seu representante legal (o) a 

Sr.(a)______________________, portador(a) da carteira de Identidade 

nº ________, SSP/____ e do CPF nº _______________, abaixo assinado, 

DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua 

habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,referente ao Pregão 

Presencial nº 014/2014 e não se enquadra em nenhum dos dispositivos 

da Lei nº 8.666/93 em função dos quais estaria impedida de licitar ou 

de contratar com a Administração Pública, estando ciente das 

penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento. 

Local e data 

 

Local e data 

___________________________ 

(Representante legal da empresa) 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO : Este documento, também, deverá ser entregue no ato do 

credenciamento, ou seja, fora dos envelopes. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2014 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014. 

 

 

 

ANEXO VI – MODELO 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

(em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

 

A ________ (NOME DA EMPRESA)__________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

_____________, situada à _______(endereço completo)________, por 

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

______________________, portador(a) da carteira de Identidade nº 

________, SSP/____ e do CPF nº_______________, abaixo assinado, 

DECLARAR, sob as penas da Lei, que é _________ (MICROEMPRESA ou 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE) e que não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, 

estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 

da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da 

participação no presente certame. 

 

 

Local e data 

___________________________ 

(Representante legal da empresa) 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Esta Declaração deverá estar contida no Envelope nº 02 – 

Documentação de Habilitação. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2014 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014. 

 

 

ANEXO VII 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº ..../2014 

 

Pelo presente instrumento de Contrato de Fornecimento, que entre si 

celebram, de um lado como CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de 

Queluzito–MG, inscrita no CNPJ sob o nº19.718.410/0001-09, com 

endereço à Rua do Rosário, nº 04, neste ato representada pelo  

Prefeito  Municipal, Sr. Nilton Rodrigues de Albuquerque, brasileiro, 

casado, portador do CPF nº 439.738.336-72 e Carteira de Identidade nº 

MG-2.641.895 SSP/MG, residente  e  domiciliado nesta  cidade à Pça 

Santo Amaro, nº 21 , centro  e   de outro lado, como CONTRATADA a 

empresa....................., estabelecida à Rua 

....................., nº.... – Bairro.............., CEP: 

.........., na cidade de ....................., inscrita no CNPJ sob 

o nº .........., neste ato representada por ..............., 

inscrito(a) no CPF nº ................., portador(a) da CI nº 

..............,têm  como  justo  e contratado, o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Aquisição de materiais odontológicos, de forma parcelada, para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – Setor de 

Odontologia do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

2.1. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelo fornecimento dos 

materiais efetivamente entregues, o valor total de R$ 

........(.........). 

2.2. O valor constante do item 2.1, é meramente estimativo, 

condicionado ao efetivo fornecimento dos materiais, não cabendo ao 

CONTRATADO quaisquer direitos caso não seja atingido a sua totalidade 

durante o prazo de vigência deste Contrato. 

2.3. Nos preços estão incluídas todas as despesas que direta ou 

indiretamente decorram do fornecimento dos materiais, inclusive 

custos com impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 

transporte e quaisquer outros que impliquem no fiel cumprimento deste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

3.1. O prazo de vigência do presente Contrato passará a vigorar a 

partir da data de sua assinatura até 31/12/2014, sem possibilidade de 

prorrogação, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93, com eficácia 

legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do 

municípios mineiros(Diário Online da AMM), podendo ser rescindido 

unilateralmente, por conveniência da Administração ou por infração as 

disposições legais e contratuais. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1. Fornecidos os materiais requisitados, o CONTRATADO, deverá... 
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... apresentar, mediante entrega no Setor de Compras, a(s) nota(s) 

fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de liquidação e pagamento, 

acompanhada(s) dos seguintes documentos: 

4.1.1. Pedido de Fornecimento Materiais devidamente autorizadas. 

4.1.2. Ofício solicitando o pagamento. 

4.1.3. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições 

previdenciárias e às de terceiros. 

4.1.4. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF. 

4.1.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando 

a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011. 

4.1.6. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal e 

Estadual, do domicílio sede do CONTRATADO. 

 

4.2. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 

15(quinze) dias, contado da data de protocolização da nota 

fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, conforme 

indicado no subitem 4.1, mediante ordem bancária, emitida através do 

Banco do Brasil, creditada em conta corrente do CONTRATADO. 

 

4.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO, na pendência de 

qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere 

direito a alteração de preços ou compensação financeira: 

4.3.1. A falta de atestação pelo CONTRATANTE, com relação ao 

cumprimento do objeto desta licitação, das notas fiscais emitidas 

pelo CONTRATADO. 

4.3.2. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no subitem 

4.1.3 a 4.1.6, com a validade expirada, o pagamento ficará retido até 

a apresentação de novos documentos, dentro do prazo de validade, não 

cabendo ao CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o atraso no 

pagamento. 

4.3.2.1. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os 

pagamentos estiverem retidos, sem que o CONTRATADO apresente a 

documentação hábil para liberação dos seus créditos, o Contrato será 

rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando assegurado ao 

CONTRATADO, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos 

materiais efetivamente entregues e atestados. 

 

4.4. O CONTRATANTE pode deduzir, do montante a pagar, os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo CONTRATADO, nos 

termos deste Contrato. 

 

4.5. Para efeito de pagamento, serão computados apenas os 

quantitativos efetivamente fornecidos. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos de que trata o 

objeto deste Termo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária 

votada para o exercício de 2014 : 

02.006.001.10.301.0035.2100.3.3.90.30.00   (  300) 

Manut. do Setor de Odontologia – Material de Consumo. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1.O CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato,compromete-se a: 

6.1.1. Requisitar o fornecimento dos materiais através do Pedido de 

Fornecimento, emitida pelo Setor de Compras do CONTRATANTE. 
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6.1.2. Receber os materiais e verificar se estão de pleno acordo com 

as especificações definidas neste Contrato. 

6.1.3. Rejeitar no todo ou em parte, os materiais que o CONTRATADO  

entregar fora das especificações constantes do item 2.2, do Anexo I - 

Termo de Referência do Pregão. 

6.1.4. Atestar a entrega dos materiais, através do Setor de Compras, 

juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde – Setor de Odontologia 

do CONTRATANTE. 

6.1.5. Comunicar imediatamente ao CONTRATADO qualquer irregularidade 

manifestada na entrega dos materiais. 

6.1.6. Permitir acesso dos empregados do CONTRATADO às dependências 

do CONTRATANTE para a entrega dos materiais requisitados. 

6.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que 

venham a ser solicitados pelo representante do CONTRATADO. 

6.1.8. Verificar a manutenção pelo CONTRATADO das condições de 

habilitação estabelecidas na licitação. 

6.1.9. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, de acordo com as condições 

estabelecidas neste Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

7.1. O CONTRATADO, no decorrer da execução deste Contrato, obriga-se: 

7.1.1. Fornecer o material de boa qualidade e de excelente aceitação 

no mercado, sendo novo e de primeiro uso, fabricado de acordo com as 

normas técnicas em vigor e legislação pertinente, e prazo de garantia 

contra defeitos de fabricação. 

7.1.2. Conter em seu rótulo as seguintes informações: 

características, marca, qualidade, quantidade, composição, data de 

fabricação e de validade para uso. Quando se tratar de material de 

origem estrangeira as informações deverão estar em língua portuguesa, 

conforme prescreve o art. 31 da Lei 8.078 de 11/09/90 – Código de 

Defesa do Consumidor. 

7.1.3. Estar com prazo de validade de no mínimo de 1(um) ano, contado 

a partir da emissão do documento fiscal; exceto para os materiais com 

prazo inferior estipulado pelo fabricante, nesses casos, não deverá 

ser inferior a ¾ (três quartos) daquele estipulado pelo fabricante. 

7.1.4. Substituir os materiais fornecidos em desacordo com as 

especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência do Pregão, 

cabendo ao CONTRATADO providenciar a reposição, sendo de sua inteira 

responsabilidade todas as despesas de devolução e entrega. 

7.1.5. Os materiais que apresentarem defeito de fabricação, ou 

quaisquer defeitos que impossibilitem seu uso,deverão ser 

substituídos no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos a partir 

da data de comunicação feita pelo CONTRATANTE. 

7.1.6. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da 

Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados e 

acatando as reclamações formuladas. 

7.1.7. Assumir todos e quaisquer ônus referentes a salários, horas 

extras, adicionais e demais encargos sociais relativamente aos seus 

empregados. 

7.1.8. As responsabilidades assumidas não poderão ser transferidas a 

outrem no todo ou em parte, sem a prévia e expressa anuência do 

CONTRATANTE. 

7.1.9. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano 

pessoal ou patrimonial ao CONTRATANTE,ou ainda a terceiros, na 

execução do fornecimento dos materiais objeto deste Contrato, não 

sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de 

haver fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE. 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO – MG 
       Rua do Rosário, nº 04, Bairro Centro, Queluzito  -  CEP: 36.424-000 
        Telefax: 0 (xx) 31 3722-1222 / 3722-1202 / 3722-1215 

                          e-mail: licitacoes@queluzito.mg.gov.br 

7.1.10. Ressarcir o CONTRATANTE do equivalente a todos os danos 

decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento do material 

adquirido, exceto quando isso ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou 

ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente... 

...comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito horas), 

após a sua ocorrência. 

7.1.11. Manter durante todo o período de vigência deste Contrato 

todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas para a 

contratação, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

7.1.12. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o 

regime de direito público. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

8.1. O Prazo máximo de entrega dos materiais é de 05(cinco) dias 

corridos, contados a partir do recebimento do Pedido de Fornecimento 

de Materiais emitido pelo Setor de Compras do CONTRATANTE. 

8.2. O CONTRATADO deverá entrar em Contato com o Setor de Compras do 

CONTRATANTE, no horário das 08h00min às 11hoomin, com antecedência 

mínima de 01 (um) dia útil, para marcar a data e horário da entrega 

dos materiais. 

8.3. A quantidade a ser fornecida, a cada requisição, dependerá da 

necessidade de consumo e das condições de armazenamento do 

CONTRATANTE. 

8.4. Os materiais deverão ser entregues no Setor de Compras da 

prefeitura Municipal de Queluzito, localizado na Rua do Rosário, nº 

04 – Centro – Queluzito/MG. 

 

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO 

9.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, com 

alterações posteriores, os materiais objeto deste Contrato, serão 

recebidos da seguinte forma: 

9.1.1. Provisoriamente, imediatamente depois de entregues os 

materiais, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 

materiais com as especificações constantes deste Termo, da licitação 

e da proposta do licitante vencedor. 

9.1.2. Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e 

especificações dos materiais e consequente aceitação, quando a nota 

fiscal será atestada e remetida para pagamento. 

 

9.2. Os recebimentos provisório e definitivo dos materiais ficarão a 

cargo da Secretaria Municipal de Saúde e do Setor de Compras da 

prefeitura Municipal de Queluzito/MG ou por outro servidor designado 

para esse fim, cabendo a estes o atesto na Nota Fiscal. 

 

9.3. O recebimento provisório dos materiais será feito no momento da 

entrega, compreendendo, dentre outras, as seguintes verificações: 

9.3.1. Os materiais deverão estar em suas respectivas embalagens 

originais, se cabível, com indicação da marca na embalagem e ou no 

próprio material, com data de validade visível, bem como das demais 

características que possibilitem a correta identificação dos mesmos. 

9.3.2. Condições de embalagem dos materiais. 

9.3.3. Quantidade entregue, em conformidade com a Nota de Empenho e 

proposta do licitante vencedor. 
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9.3.4. Apresentação do documento fiscal, em conformidade com a 

legislação fiscal vigente. 

9.3.5. A data de validade do material deve ser de no mínimo de 1(um) 

ano, contada a partir da emissão do documento fiscal; exceto para  os 

materiais com prazo inferior estipulado pelo fabricante, nesses 

casos, não deverá ser inferior a 3/4 (três quartos) daquele 

estipulado pelo fabricante. 

 

9.4. Atendidas as condições indicadas acima, será registrado o 

recebimento provisório, mediante termo no verso da Nota Fiscal. 

9.4.1. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota 

fiscal, ou documento similar, não configura o recebimento definitivo 

dos materiais. 

 

9.5. Após a Secretaria Municipal de Saúde verificar o material 

recebido provisoriamente, o Setor de Compras, procederá ao 

recebimento definitivo em até 03 (três) dias úteis, contados da data 

do recebimento provisório, satisfeitas as condições abaixo: 

9.5.1. Correspondência de marca do material com os indicados na Nota 

de Empenho e proposta do licitante vencedor. 

9.5.2. Compatibilidade do material entregue com as especificações 

exigidas neste Termo de Referência e constantes na proposta do 

licitante vencedor. 

9.5.3. Conformidade do documento fiscal quanto à identificação desta 

Prefeitura, descrição do material entregue,quantidade, preços 

unitário e total. 

 

9.6. Caso seja verificada alguma falha no fornecimento será feito 

registro formal e informado ao licitante vencedor, para que proceda a 

substituição, no prazo de 05 (cinco) dias corridos. 

 

9.7. Os materiais que apresentarem defeito de fabricação, ou 

quaisquer defeitos que impossibilitem seu uso, deverão ser 

substituídos, no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, a partir 

da data de comunicação feita pelo Setor de Compras desta prefeitura. 

 

9.8. O representante da prefeitura Municipal de Queluzito anotará em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a entrega dos 

materiais de que trata o objeto, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

9.9. O recebimento definitivo dos materiais, objeto deste Termo e da 

licitação, não exclui a responsabilidade do licitante vencedor quanto 

aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal 

utilização pela prefeitura Municipal de Queluzito/MG, nos termos do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. Durante a vigência do Contrato, a execução do objeto será 

acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde ou por 

representante da prefeitura Municipal de Queluzito, devidamente 

designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros, com 

autoridade para exercer, como representante da Administração da 

prefeitura, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento 

e fiscalização da execução contratual, com o também a conferência... 
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... da quantidade, qualidade, peso, validade e a integralidade da 

embalagem, para posterior atesto da Nota Fiscal. 

10.2. A fiscalização de que trata este item, não exclui nem reduz a 

responsabilidade do licitante vencedor pelos danos causados à 

Prefeitura Municipal de Queluzito ou a terceiros, resultante de ação 

ou omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou 

prepostos. 

10.3. Durante o período de vigência do Contrato, o licitante vencedor 

deve manter preposto, aceito pela Administração da Prefeitura  

Municipal de Queluzito, para representá-lo sempre que for necessário. 

10.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto deste 

Termo cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do 

contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

10.5. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições: 

I. Encaminhar a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Queluzito, 

documento que relacione as ocorrências que impliquem em multas a 

serem aplicadas ao licitante vencedor. 

II. Solicitar ao licitante vencedor e seus prepostos, ou obter da 

Administração da Prefeitura Municipal de Queluzito, tempestivamente, 

todas as providências necessárias ao bom andamento do contrato. 

III. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas 

especificadas e se os procedimentos empregados são adequados para 

garantir a qualidade desejada dos materiais. 

IV. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 

com a execução deste Contrato,determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados. 

V. Acompanhar e atestar o recebimento definitivo dos materiais, 

indicando as ocorrências de indisponibilidade dos materiais ora 

contratados. 

10.5.1. A ação da FISCALIZAÇÃO não exonera o licitante vencedor de 

suas responsabilidades contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS REAJUSTES 

11.1. Os preços objeto do Contrato permanecerão fixos e 

irreajustáveis durante a vigência do mesmo. 

11.2. Havendo qualquer fato devidamente comprovado e alheio à vontade 

das partes, que altere o equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

Contrato, o mesmo poderá ser revisto e restabelecido em igual 

proporção,mediante requerimento da parte interessada, mantida a mesma 

margem de lucro inicial da proposta. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua 

rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

12.2. A rescisão deste contrato pode ser: 

12.2.1. Determinada, por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos 

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78 da Lei 

mencionada, notificando-se o CONTRATADO com antecedência mínima de 30 

(trinta)dias. 

12.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 

processo de licitação, desde que haja conveniência para o 

CONTRATANTE. 

12.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

12.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
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12.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

12.5. Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será 

rescindido sempre que o CONTRATADO se conduzir dolosamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

13.1. No interesse do CONTRATANTE, o objeto do presente Contrato 

poderá sofrer acréscimos ou supressões, até o limite de 25%(vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, nos 

termos do artigo 65, §§ 1 e 2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

13.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 

estabelecido no item anterior, exceto as supressões resultantes de 

acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES CONTRATUAIS 

14.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 ficará 

impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo 

prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, o 

CONTRATADO que, durante o prazo de validade de sua proposta: 

14.1.1. Negar-se a receber ou não retirar a Nota de Empenho. 

14.1.2. Não assinar o contrato, quando convocado no prazo de validade 

de sua proposta. 

14.1.3. Deixar de entregar a documentação exigida no edital. 

14.1.4. Apresentar documentação falsa. 

14.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação. 

14.1.6. Falhar ou fraldar na execução do contrato. 

14.1.7. Não mantiver a proposta. 

14.1.8. Comportar-se de modo inidôneo. 

14.1.9. Fizer declaração falsa. 

14.1.10. Cometer fraude fiscal. 

 

14.2. Além da sanção prevista no item anterior, a Administração 

poderá aplicar ao CONTRATADO as seguintes penalidades, pelo atraso 

injustificado ou inexecução total ou parcial da contratação: 

14.2.1. Advertência. 

14.2.2. Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) ao dia, aplicada 

sobre o valor dos itens faltantes, no caso de atraso na entrega dos 

produtos. 

14.2.3. Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor 

contratado, no caso de recusa injustificada em retirar a Nota de 

Empenho. 

14.2.4. Multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o valor do 

contrato, no caso de inexecução total ou rescisão por culpa do 

CONTRATADO. 

14.2.5. Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), ao dia, aplicada 

sobre o valor contratado, por descumprimento de outras obrigações 

previstas neste Contrato. 

14.3. As sanções previstas neste Contrato somente serão aplicadas 

através de regular processo administrativo, observadas as garantias 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

14.4. Aplicam-se nos casos omissos as normas da Lei nº. 10.520/02 e 

da Lei 8.666/93, com alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO 

 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO – MG 
       Rua do Rosário, nº 04, Bairro Centro, Queluzito  -  CEP: 36.424-000 
        Telefax: 0 (xx) 31 3722-1222 / 3722-1202 / 3722-1215 

                          e-mail: licitacoes@queluzito.mg.gov.br 

15.1. O presente instrumento será publicado, em resumo, no Diário 

Oficial dos Municípios Mineiros(Diário Online da AMM) e será 

providenciada pelo CONTRATANTE, que é condição indispensável para sua 

eficácia, consoante dispõe o art.61, parágrafo único da Lei nº 

8666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

16.1. O presente Contrato vincula-se aos termos: 

16.1.1. do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014 e seus Anexos, 

constante do processo licitatório nº 033/2014. 

16.1.2. da proposta vencedora do CONTRATADO, os quais se constituem 

em parte integrante deste instrumento, independentemente de 

transcrição. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

17.1. O empregado do CONTRATADO não terá qualquer vínculo 

empregatício com o CONTRATANTE,correndo por conta exclusiva da 

primeira todas as obrigações decorrentes da legislação 

trabalhista,previdenciária, fiscal e comercial, a qual se obriga a 

saldar na época devida. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Quaisquer comunicações e/ou notificações relativas a este 

Contrato serão consideradas como recebidas pelo destinatário, para 

todos os efeitos legais, quando remetidas para os endereços deste 

instrumento. 

18.2. O cancelamento de endereços para correspondência somente será 

válido quando outro seja indicado, o qual poderá ser utilizado com a 

mesma finalidade supra. 

18.3. Nada no presente Contrato poderá ser interpretado como a criar 

quaisquer vínculos trabalhistas entre empregados e técnicos do 

CONTRATADO em relação ao CONTRATANTE, devendo o CONTRATADO assumir 

toda a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas 

decorrentes da entrega dos materiais por seus funcionários. 

18.4. A tolerância de uma parte para com a outra quanto ao 

descumprimento de qualquer uma das obrigações assumidas neste 

Contrato, não implicará em novação ou renúncia de direito. A parte 

tolerante poderá exigir da outra o fiel e cabal cumprimento deste 

Contrato a qualquer tempo. 

18.5. O disposto neste Contrato não poderá ser alterado ou emendado 

pelas partes, a não ser por meio de aditivos, dos quais conste a 

concordância expressa do CONTRATANTE e do CONTRATADO, asseguradas as 

prerrogativas do CONTRATANTE. 

18.6. Os termos e disposições constantes deste Contrato prevalecerão 

sobre quaisquer outros entendimentos ou acordos anteriores entre as 

partes, expressos ou implícitos, referentes às condições nele 

estabelecidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

19.1 as partes elegem o foro da comarca de Conselheiro Lafaiete, 

jurisdição onde está sediada a contratante, para dirimir quaisquer 

dúvidas ou litígios decorrentes do presente contrato.  

 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente 

Contrato em 02(duas) vias, de igual teor e forma, para surtam um... 

 

 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO – MG 
       Rua do Rosário, nº 04, Bairro Centro, Queluzito  -  CEP: 36.424-000 
        Telefax: 0 (xx) 31 3722-1222 / 3722-1202 / 3722-1215 

                          e-mail: licitacoes@queluzito.mg.gov.br 

... só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos 

representantes das partes, CONTRATANTE E CONTRATADO e pelas 

testemunhas abaixo. 

 

Queluzito, ....de ........... de 2014. 

 

 

 

 

Nilton Rodrigues de Albuquerque 

Prefeitura Municipal de Queluzito 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

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

CONTRATADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1)......................................   CPF .................... 

 

2)......................................   CPF .................... 

 

 

 

 

 


