
 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇO 
OBJETO: “PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. A RELAÇÃO COM AS QUANTIDADES E 

ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO 

LICITATÓRIO.” 

 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/FMSBN/2022 

 
DATA DA ABERTURA: 06/04/2022 ÀS 09h00 min  

LOCAL: PORTAL BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL www.bll.org.br  
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2022 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro e 

sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria Municipal nº. 238 de 08 de Abril de 2021 e Portaria Municipal nº. 284 de 17 

de Maio de 2021, reunir-se-ão no dia, hora e local designados neste Edital, no Setor de licitações, na AV. Felipe Schmidt, 

2070, Centro no município de Braço do Norte - SC, onde será realizada licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, 

para Registro de Preço, do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM" com o objetivo de: “PREGÃO ELETRÔNICO COM 

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO 

NORTE/SC. A RELAÇÃO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE EM ANEXO, PARTE 

INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO.” O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei 

Federal 10.520, de 17/07/2002, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, do Decreto nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 

2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de 

abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do 

Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147/2014, decreto Municipal Nº 41/2010 de 07 de Outubro de 

2010, Decreto Municipal nº 025/2021 de 08 de março de 2021, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos. 

Tendo em vista a licitação obedecer aos termos da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/1993: “Não se aplica 

a esta Licitação, nem às contratações dela decorrentes, a Lei nº 14.133/2021. 
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Fica, expressamente, autorizado o tratamento de uso de dados pessoais de que trata a Lei Geral de Proteção de 
Dados dos participantes do presente Processo de Licitação, para fins únicos e exclusivos que decorrem da Lei da 
Transparência e da Lei do Pregão, Lei nº 10.520/2002, e da Lei Geral de Licitações, Lei nº 8.666/1993, que regem o 
presente Edital. 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 12:30hrs do dia 18/03/22 até às 18:00hrs do dia 05/04/22 
LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: ATÉ AS 18:30 horas do dia 01/04/2022. 
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: às 09:00 horas do dia 06/04/22. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br 

1. DO OBJETO 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de MATERIAIS 

ODONTOLÓGICOS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as 
características descritas abaixo: 

 
  

Item Descrição do Material Un.Med. 
Valor Unit. 

Máximo Preço Total 
1 Abridor de boca de borracha autoclavável - 

ADULTO 50 unidades 
R$ 4,92 R$ 246,00 

2 Abridor de boca de borracha autoclavável - 
INFANTIL 50 unidades 

R$ 2,53 R$ 126,50 
3 Ácido fosfórico 37% c/ 03 seringas 200 pacotes R$ 4,95 R$ 990,00 
4 Adesivo fotopolimerizável para esmalte e 

dentina, frasco com 5,6ml (singlebond) (6g) 150 frascos 
R$ 153,67 R$ 23.050,50 

5 Afastador labial autoclavável - ADULTO 50 unidades R$ 9,78 R$ 489,00 
6 Afastador labial autoclavável - INFANTIL 50 unidades R$ 9,78 R$ 489,00 
7 Água destilada galão de 5l 300 galões R$ 9,58 R$ 2.874,00 
8 Agulha gengival 27G longa c/ 100 100 caixas R$ 41,27 R$ 4.127,00 
9 Agulha gengival 30 g curta c/ 100 250 caixas R$ 41,27 R$ 10.317,50 

10 Alavanca bandeira jogo completo com 3 
unidades 55 conjuntos 

R$ 56,40 R$ 3.102,00 
11 Álcool 70% 1 litro 300 litros R$ 8,19 R$ 2.457,00 
12 Alginato livre de poeira - pacote com 410g - 

sabor menta 100 pctes 
R$ 42,33 R$ 4.233,00 

13 Algodão rolete c/100 550 pacotes R$ 4,67 R$ 2.568,50 
14 Amálgama 1 porção caixa c/50 cápsulas  100 cxs R$ 129,00 R$ 12.900,00 
15 Amalgamador cápsular 06 unidades R$ 1.092,67 R$ 6.556,02 
16 Anestésico injetável c/50 tubetes de vidro 

de 1,8ml -  mepivacaína sem vaso 
constritor 

100 caixas 
R$ 145,00 R$ 14.500,00 

17 Anestésico injetável c/50 tubetes de vidro 
de 1,8ml - lidocaína 2% + epinefrina 300 caixas 

R$ 143,33 R$ 42.999,00 
18 Anestésico injetável c/50 tubetes de vidro 

de 1,8ml - mepivacaína + epinefrina 400 caixas 
R$ 145,33 R$ 58.132,00 

19 Anestésico tópico pote 25g 160 unidades R$ 9,05 R$ 1.448,00 
20 Arquivo fichário de mesa em acrilico 3 

divisórias regulaveis  para fichas 12x15 12 unidades 
R$ 175,33 R$ 2.103,96 

21 Autoclave Digital horizontal de mesa  com 
display de LCD - capacidade mínima de 21 
litros com tampa e câmara em aço inox e 
três bandejas em alumínio anodizado, 
potência mínima de 1600W, bivolt 

15 unidades 

R$ 4.976,67 R$ 74.650,05 
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automático, 06 programas, desaeração e 
despressurização automáticas, secagem 
com porta fechada e 27 sistemas de 
segurança. Garantia de no mínimo dois 
anos e com registro na ANVISA. 

22 Avental plástico de proteção ao paciente, 
pacote com 10 unidades 50 pacotes 

R$ 63,00 R$ 3.150,00 
23 Babador tipo vital protection azul pacote 

com 100 unidades 300 pacotes 
R$ 16,83 R$ 5.049,00 

24 Bandeja em aço inox 23cm x 13cm (ou 
próximo a isso) 120 unidades 

R$ 31,95 R$ 3.834,00 
25 Broca  de alta rotação   Haste Longa  

diamantada 1014 300 unidades 
R$ 1,80 R$ 540,00 

26 Broca  de alta rotação   Haste Longa 
diamantada  1016 300 unidades 

R$ 1,80 R$ 540,00 
27 Broca  de alta rotação   Haste Longa 

diamantada 1012 300 unidades 
R$ 1,80 R$ 540,00 

28 Broca  de alta rotação   Haste Longa 
multilaminada nº4 300 unidades 

R$ 7,80 R$ 2.340,00 
29 Broca  de alta rotação   Haste Longa 

multilaminada nº6 300 unidades 
R$ 7,80 R$ 2.340,00 

30 Broca  de baixa rotação  Haste Longa 
multilaminada nº4 300 unidades 

R$ 7,80 R$ 2.340,00 
31 Broca  de baixa rotação  Haste Longa 

multilaminada nº6 300 unidades 
R$ 7,80 R$ 2.340,00 

32 Broca baixa rotação 02 300 unidades R$ 3,21 R$ 963,00 
33 Broca baixa rotação 04 300 unidades R$ 3,21 R$ 963,00 
34 Broca baixa rotação 06 300 unidades R$ 3,21 R$ 963,00 
35 Broca baixa rotação 08 300 unidades R$ 3,21 R$ 963,00 
36 Broca Batt Cônica 28mm - Nº 12 - CA de 

baixa rotação 300 unidades 
R$ 14,17 R$ 4.251,00 

37 Broca carbide  de alta rotação 04 300 unidades R$ 7,80 R$ 2.340,00 
38 Broca carbide de alta rotação  02 300 unidades R$ 7,80 R$ 2.340,00 
39 Broca carbide de alta rotação  06 300 unidades R$ 7,80 R$ 2.340,00 
40 Broca carbide de alta rotação 01 300 unidades R$ 7,80 R$ 2.340,00 
41 Broca carbide de alta rotação 08 300 unidades R$ 7,80 R$ 2.340,00 
42 Broca de baixa rotação  Haste Longa 

multilaminada nº2 300 unidades 
R$ 7,80 R$ 2.340,00 

43 Broca de carboneto de tungstênio edenta 
para peça reta- CH-9434 10 unidades 

R$ 229,33 R$ 2.293,30 
44 Broca diamantada  de alta rotação para 

acabamento de resina composta grana 
ultra fina embalagem c/7 

100 caixas 
R$ 63,00 R$ 6.300,00 

45 Broca diamantada 1011 300 unidades R$ 1,80 R$ 540,00 
46 Broca diamantada 1012 300 unidades R$ 1,80 R$ 540,00 
47 Broca diamantada 1013 300 unidades R$ 1,80 R$ 540,00 
48 Broca diamantada 1014 300 unidades R$ 1,80 R$ 540,00 
49 Broca diamantada 1111 300 unidades R$ 1,80 R$ 540,00 
50 Broca diamantada 3118 300 unidades R$ 1,80 R$ 540,00 
51 Broca Endo Z 300 unidades R$ 30,53 R$ 9.159,00 
52 Broca multilaminada cirúrgica cônica de 

corte cruzado CA 701 300 unidades 
R$ 15,53 R$ 4.659,00 

53 Brunidor nº 28 (Ovo de Pombo) 50 unidades R$ 11,50 R$ 575,00 
54 Cabo de bisturi nº 3 em aço inox 100 unidades R$ 11,76 R$ 1.176,00 
55 Caneta Turbina de alta rotação 

autoclavável, cabeça mini com LED e push 
60 unidades 

R$ 726,67 R$ 43.600,20 



 

 

 

Button - rolamentos cerâmicos, sistema de 
refrigeração com no mínimo 4 saídas de 
água e encaixe borden 2 furos. Corpo em 
aço inoxidável, rotação mínima de 350000 
RPM 

56 Cariostático 25 unidades R$ 14,73 R$ 368,25 
57 Cartão (cartela) de raio-x 2 furos pacote  

com 100 25 unidades 
R$ 10,00 R$ 250,00 

58 Cavitador Odontologico Ultrassom 
Pneumático e autoclavável com 3 Ponteiras 
+ chave para troca - Potência: 5 W - Corpo 
em aço inoxidável Consumo de ar: 2 l/min 
Quantidade de furos: 2 furos encaixe 
borden 

60 unidades 

R$ 867,00 R$ 52.020,00 
59 Cera utilidade 210g caixa c/05 lâminas 15 cxs R$ 24,47 R$ 367,05 
60 Cimento de hidróxido de cálcio 60 cxs R$ 30,45 R$ 1.827,00 
61 Cimento de Ionômero de Vidro restaurador 

(pó e líquido) fotoativado 100 kits 
R$ 27,67 R$ 2.767,00 

62 Cimento de zinco - líquido 50 fscs R$ 12,39 R$ 619,50 
63 Cimento de zinco - pó 50 fscs R$ 12,39 R$ 619,50 
64 Cimento resinoso autoadesivo, 

autocondicionante e de dupla cura - 
Seringa com 11g - *  cor universal * Ótimas 
propriedades mecânicas. * Alta resistência 
de união em esmalte e dentina. * Alta 
tolerância à umidade. * Maior fluidez 

50 seringas 

R$ 152,00 R$ 7.600,00 
65 Clorexidina 2% gel seringa 70 seringas R$ 15,13 R$ 1.059,10 
66 Compressa de gaze 13 fios -  

Características: confeccionadas em fios 
100% algodão em tecido tipo tela ou 
crochê, com oito camadas e cincodobras, 
com dimensão de 7,5x7,5cm quando 
fechadas e 15x30cm quando abertas. Cor 
branca, alvejadas, purificadas e isentas de 
impurezas, substâncias gordurosas,amido, 
corantes corretivos e alvejantes ópticos, 
embaladas em pacote plástico com 500 
unidades, constando externamente os 
dados de identificação e procedência, sem 
fios radiopacos e demais características 
conforme ABNT 13841 encaminhar 
amostra junto ao primeiro pedido, bem 
como registro no ministério da saude. 

1.500 pacotes 

R$ 36,78 R$ 55.170,00 
67 Compressor de ar odontológico para 01 

consultório - ISENTO DE ÓLEO; 
Deslocamento Teórico 6 PCM - 170 
L/MINUTO; Pressão de Operação 8,3 BAR 
- 120 LIBRAS; Tensão MONOFÁSICO 110 
ou 220V; Potência do Motor 1HP  -  0,75 
kW; Peso Líquido 41 KG; Dimensões 
(LxAxP) 500 x 630 x 460 mm; Volume do 
Reservatório 30 LITROS - VERTICAL; 
Nivel de Ruido: 78 Db; Garantia: 1 ano . 
(SCHUSTER) 

12 unidades 

R$ 3.546,67 R$ 42.560,04 
68 Conjunto de Aspiração Endodôntico 

autoclavável - cânula e 3 agulhas com bisel 100 conjuntos 
R$ 81,03 R$ 8.103,00 

69 Conjunto medidor de pó e água para 
alginato 10 conjuntos 

R$ 12,93 R$ 129,30 
70 Contra ângulo odontológico de baixa 

rotação autoclavável com encaixe tipo intra 
60 unidades 

R$ 755,00 R$ 45.300,00 



 

 

 

com trava 1:1 com corpo em aço 
inoxidável. Rotação mínima de 40000 RPM 

71 Creme dental tubo com 50g 8.000 unidades R$ 1,51 R$ 12.080,00 
72 Cunha madeira colorida com 100 unidades 50 caixas R$ 13,03 R$ 651,50 
73 Cureta de dentina nº 5 50 unidades R$ 18,68 R$ 934,00 
74 Cureta de Gracie 11/12 50 unidades R$ 18,68 R$ 934,00 
75 Cureta de Gracie 13/14 50 unidades R$ 18,68 R$ 934,00 
76 Cureta de Gracie 5/6 50 unidades R$ 18,68 R$ 934,00 
77 Cureta de Gracie7/8 50 unidades R$ 18,68 R$ 934,00 
78 Cureta de Lucas nº 85 70 unidades R$ 15,68 R$ 1.097,60 
79 Desinfetante Hospitalar Pronto Uso de nível 

intermediário, indicado para limpeza e 
desinfecção de superfícies fixas e artigos 
não críticos, a base de Cloridrato de 
Didecilmetilamonio e Cloridrato de 
Biguanida, compatível com superfícies em 
acrílico, aço inoxidável, ferro galvanizado, 
alumínio, latão, borracha e silicone 
comprovado em Laboratório 
Reblas/INMETRO. Tempo de contato de 
mínimo 1 minuto para superfície fixa e sem 
necessidade de enxágüe. Staphylococcus 
MRSA, ORSA, Pseudômonas auruginosa 
produtora SPM-1, VRE, Acinetobacter 
baumanni, KPC e SARS-COV-2. 
Clostridium difficile na forma esporulada, 
Clostridium sporogenes, Bacilus subtilis no 
mínimo 15 minutos. Apresentar Laudos 
Reblas/INMETRO comprovando efeito 
residual do Quartenario + Biguanida em 
superfícies fixas. Pronto Uso. Embalagem 
Flow Pack (saco plástico) 50 unid de lenços 
umidecidos. Apresentar registro do produto 
na ANVISA, autorização de funcionamento 
conforme lei 6360/76, rótulo, ficha técnica. 

300 unidades 

R$ 40,96 R$ 12.288,00 
80 Detergente Multienzimático não espumante 

contendo as seguintes enzimas em sua 
formulação amilase, lipase, protease, 
carbohidrase, celulase, peptidase, 
mannanase, agente de controle de pH, 
conservantes, tensoativo não iônico, 
coadjuvantes, estabilizantes, aditivos e 
água. PH puro neutro (6,5 a 7,5). 
Biodegradável, compatível com a limpeza 
manual ou automática, diluição de 1 ml/L.  
Embalagem em frasco rígido, com selo de 
segurança anti-vazamento na 
apresentação em Galão com 5 Litros. 
Apresentar Laudos de acordo com as 
exigências da RDC 55/12 - ANVISA. 
Apresentar laudos de atividade amilolítica, 
proteolítica, irritabilidade dérmica e ocular 
na forma pura, corrosividade. Deverão 
constar na embalagem do produto, o nome, 
a data de fabricação, a validade do mesmo 
e o número do lote, conforme Legislação 
Sanitária vigente da divisão de vigilância 
sanitária do Ministério da Saúde. 
Apresentar Autorização de Funcionamento 
conforme Lei 6360/76 e Certificado de 

30 galões 

R$ 1.606,00 R$ 48.180,00 



 

 

 

Boas Práticas de Fabricação - CBPF em 
Saneantes e Certificação da ISO 
13485/2016. O produto deverá ser 
acompanhado de diluidor bivolt resistente 
aos concentrados químicos, automático e 
elétrico, fornecido em forma de comodato 
respeitando a quantidade máxima de 02 
equipamentos, instalação e treinamento por 
conta do licitante vencedor sem onus para 
o municipio. Apresentar junto a proposta 
rótulo, ficha técnica e prospecto. 

81 Disco de feltro de baixa rotação para 
polimento de resinas 50 unidades 

R$ 28,48 R$ 1.424,00 
82 discos de lixa pop-on (azul claro e preto) 

com mandril pop on 20 caixas 
R$ 207,43 R$ 4.148,60 

83 discos de lixa pop-on (vermelho e laranja) 
com mandril pop on 20 caixas 

R$ 207,43 R$ 4.148,60 
84 enhance ponta chama pré montado caixa 

com 7 unidades 50 caixas 
R$ 130,13 R$ 6.506,50 

85 Enhance ponta taça pré montado caixa 
com 7 unidades 50 caixas 

R$ 130,13 R$ 6.506,50 
86 Enhance ponta vela pré montado caixa 

com 7 unidades 50 caixas 
R$ 130,13 R$ 6.506,50 

87 Escova de aço para limpeza de brocas 24 unidades R$ 9,12 R$ 218,88 
88 Escova dental pequena cerda nylon c/ 100 

unid. 200 caixas 
R$ 68,63 R$ 13.726,00 

89 Escova para baixa rotação vermelha tipo 
scotch brite  12 unidades 

R$ 48,67 R$ 584,04 
90 Escovas de robinson de cor branca 500 unidades R$ 1,58 R$ 790,00 
91 Esculpidor Hollemback 3s 50 unidades R$ 13,43 R$ 671,50 
92 Espátula de titânio nº 1 para RC 70 unidades R$ 63,17 R$ 4.421,90 
93 Espátula plástica para manipulação de 

alginato 15 unidades 
R$ 2,28 R$ 34,20 

94 Espelhos intrabucais front surface nº 05 - 
primeiro plano de alta qualidade e 
resistência 

400 unidades 
R$ 11,10 R$ 4.440,00 

95 Esponja Hemostática 25 caixas R$ 69,77 R$ 1.744,25 
96 Evidenciador de placa bacteriana 

comprimidos c/ 60 40 frascos 
R$ 11,53 R$ 461,20 

97 Extirpa nervos cores sortidas - envelope 300 envelopes R$ 54,40 R$ 16.320,00 
98 Filme  radiográfico periapical infantil 

(kodak) 25 caixas 
R$ 190,67 R$ 4.766,75 

99 Filme radiográfico interproximal (bite wing) 
(kodak) 25 caixas 

R$ 202,00 R$ 5.050,00 
100 Filme radiográfico periapical adulto (kodak) 25 caixas R$ 170,67 R$ 4.266,75 
101 Filtro de ar Odontológico 3 em 1 - Filtro 

regulador de pressão, Filtro de ar 
coalescente e Filtro de carvão ativado 
integrados (3 em 1)Vazão: 780 L/min a 7 
Kgf/cm2F 

15 unidades 

R$ 380,33 R$ 5.704,95 
102 Fio dental c/ 100 metros 12.000 rolos R$ 4,42 R$ 53.040,00 
103 Fio sutura odontológico nylon 4.0 agulha 

triangular 15 mm 200 caixas 
R$ 41,90 R$ 8.380,00 

104 Fio sutura odontológico seda 4.0 agulha 
triangular 17 mm 200 caixas 

R$ 41,90 R$ 8.380,00 
105 Fita matrix aço 5x5 100 unidades R$ 2,06 R$ 206,00 
106 Fita matrix aço 5x7 100 unidades R$ 2,51 R$ 251,00 
107 Fixador radiográfico com 475ml (kodak) 160 frascos R$ 20,09 R$ 3.214,40 



 

 

 

108 Flúor gel 2% neutro frasco 200ml 100 frascos R$ 4,98 R$ 498,00 
109 Flúor pó (01g) 400 unidades R$ 2,98 R$ 1.192,00 
110 Fórceps infantil nº 44 50 unidades R$ 66,27 R$ 3.313,50 
111 Fórceps nº 150 50 unidades R$ 66,27 R$ 3.313,50 
112 Fórceps nº 16 50 unidades R$ 66,27 R$ 3.313,50 
113 Fórceps nº 180 50 unidades R$ 66,27 R$ 3.313,50 
114 Fórceps nº 67 50 unidades R$ 66,27 R$ 3.313,50 
115 Fórceps nº 68 50 unidades R$ 66,27 R$ 3.313,50 
116 Fórceps nº 69 50 unidades R$ 66,27 R$ 3.313,50 
117 Formocresol 12 frascos R$ 5,31 R$ 63,72 
118 Fotopolimerizador led sem fio com ponteira 

removível e autoclavável - para 
fotopolimerizar resinas ou qualquer 
substância sensível à faixa de luz no 
espectro de 440 nm a 480 nm. * Alta 
intensidade, leve, profundidade de cura, 
sem ruído de ventilação. * Uso eficiente de 
energia,fácil limpeza. * Radiômetro incluso. 
* Bateria removível. * Modo ramp: Durantes 
os primeiros 5 segundos a potência da luz 
emitida deve aumentar gradualmente. Este 
início suave da polimerização minimiza o 
stress da união entre a restauração e o 
esmalte / dentina e reduz os espaços 
marginais na restauração. * Intervalo do 
comprimento de onda: 440 nm – 480 nm. * 
Intervalo do pico do comprimento de onda: 
460 nm. * ramp para intensidade total: 5 
segundos. * Intensidade da luz: 1200 
mW/cm2 (pico). * Tempo de uso contínuo: 
60 segundos. * Tempo de uso contínuo 
com carga total: 2 horas. * Dimensões: 
22mm diâmetro x 243mm comprimento. * 
Peso: 144g / 5,1 oz. * Bateria: 2 x 4,2V Lítio 
– 1200 mAh. * Voltagem de entrada: 90 – 
264V – 50/60 Hz. * Voltagem de saída: 12V 
DC. * Tempo para carregar a bateria: 60 – 
180 minutos. (Radii Cal sdi 1200 mw/cm2 
com radiometro) 

15 unidades 

R$ 528,67 R$ 7.930,05 
119 Gorro com elástico pacote com 100 

unidades 100 pacotes 
R$ 18,50 R$ 1.850,00 

120 Guardanapo de papel grande 32X32, 

pacote com 100. Encaminhar amostra 
junto ao primeiro pedido. 

300 pacotes 
R$ 6,16 R$ 1.848,00 

121 Hidróxido de cálcio PA frasco 20 frascos R$ 6,02 R$ 120,40 
122 Indicador Biológico para autoclave (mesma 

marca da incubadora), embalagem com 10 
unidades 

800 caixas 
R$ 28,88 R$ 23.104,00 

123 Indicador químico em tira multivariável 
CLASSE 5 caixa com 100 unidades 300 caixas 

R$ 36,60 R$ 10.980,00 
124 Ionomero de vidro p/ restauração kit com 

15g de pó + 07ml de líquido 100 caixas 
R$ 38,82 R$ 3.882,00 

125 IRM pó+ líquido 50 caixas R$ 80,67 R$ 4.033,50 
126 Kit broca de baixa rotação de acabamento 

amálgama  50 kits 
R$ 42,15 R$ 2.107,50 

127 Kit de borrachas para polimento de 
amálgama de cores sortidas com 08 
borrachas 

100 kits 
R$ 77,15 R$ 7.715,00 



 

 

 

128 Lamina bisturi nº 11 para cabo nº 3 caixa 
com 100 unidades 20 caixas 

R$ 30,47 R$ 609,40 
129 Lamina bisturi nº 12 para cabo nº 3 caixa 

com 100 unidades 20 caixas 
R$ 30,47 R$ 609,40 

130 Lamina bisturi nº 15 para cabo nº 3 caixa 
com 100 unidades 20 caixas 

R$ 30,47 R$ 609,40 
131 Lima endodôntica Flexo File 21 mm 1ª série 

(15-40) 100 kits 
R$ 20,13 R$ 2.013,00 

132 Lima endodôntica Flexo File nº 10 - 21 mm 100 kits R$ 15,80 R$ 1.580,00 
133 Lubrificante alta e baixa rotação 100 unidades R$ 18,41 R$ 1.841,00 
134 Luva cirúrgica estéril. Esterilizada por 

radiação ionizante. Hipoalergênica. Ou seja 
baixo teor de proteína, anatômica, 
texturizada e antiderrapante. Padrão 
nacional, conforme nbr 13391 da abnt e 
portaria 233 do inmetro (conformidade). 
Lubrificadas com finíssimo pó 
bioabsorvivel, punho reforçado. 1 par. 
Tamanho 7,0. apresentar junto a proposta 
registro no ministério da saúde. 

1.000 pares 

R$ 2,28 R$ 2.280,00 
135 Luva cirúrgica estéril. Esterilizada por 

radiação ionizante. Hipoalergênica. Ou seja 
baixo teor de proteína, anatômica, 
texturizada e antiderrapante. Padrão 
nacional, conforme nbr 13391 da abnt e 
portaria 233 do inmetro (conformidade). 
Lubrificadas com finíssimo pó 
bioabsorvivel, punho reforçado. 1 par. 
Tamanho 7,5. apresentar junto a proposta 
registro no ministério da saúde. 

1.000 pares 

R$ 2,28 R$ 2.280,00 
136 Luva descartável  de látex M caixa com 50 

pares 180 caixas 
R$ 43,00 R$ 7.740,00 

137 Luva descartável  de látex P  caixa com 50 
pares 580 caixas 

R$ 43,00 R$ 24.940,00 
138 Luva descartável de látex G  caixa com 50 

pares 380 caixas 
R$ 43,00 R$ 16.340,00 

139 Luva descartável de látex PP caixa com 50 
pares 180 caixas 

R$ 43,00 R$ 7.740,00 
140 Luva descartável de NITRILO tamanho P 400 caixas R$ 62,07 R$ 24.828,00 
141 Máscara cirúrgica descartável, com 

elástico, confeccionada em material tecido 
não tecido para uso odonto-médico-
hospitalar, com tripla camada, sendo a 
camada intermediária constituída de filtro 
bacteriológico (meltblown). Elástico para 
fixação nas orelhas, com pregas 
horizontais, clip nasal embutido. 
Hipoalergênica, atóxica, inodora, maleável 
e resistente. Não estéril, de uso único. As 
barreiras filtrantes devem possuir efp 
mínimo 98% (eficiência de filtragem de 
partículas) e bfe mínimo 98% (eficiência de 
filtragem bacteriológica). Embalagem com 
50 unidades. Deve conter na embalagem 
dados de identificação, procedência, data 
de fabricação, validade, nº do lote. Deve 
apresentar laudo comprobatório sobre o 
material utilizado e a eficiência de filtragem. 

220 caixas 

R$ 19,80 R$ 4.356,00 
142 Máscara Protetora Facial - Face Shield, 

antirrespingos que ajuda a prevenir  a 
transmissão de doenças contagiosas como 

50 unidades 
R$ 16,90 R$ 845,00 



 

 

 

gripe e o novo coronavírus (COVID-19). 
Desenvolvida em policarbonato ou  PETG 
CR 2L com no mínimo 0,5mm de 
espessura, resistente a riscos e produtos 
químicos. Deve ser articulada em até 90º e 
com frenagem em qualquer posição por 
pino de metal que não enferruje. Necessita 
ter regulagem de tensão para melhor ajuste 
à cabeça do profissional. 

143 Membrana Biológica Bovina reabsorvível 
para cirurgias - 30 x 30mm - Tempo de 
reabsorção ( 4 a 6 meses) compatível com 
o reparo ósseo de cirurgias - caixa com 01 
unidade 

100 caixas 

R$ 324,00 R$ 32.400,00 
144 Micro brusch ponta pequena 100 caixas R$ 10,77 R$ 1.077,00 
145 Micro-motor odontológico autoclavável com 

encaixe borden 2 furos, para contra ângulo 
com encaixe intra e rotação mínima de 
25000RPM 

60 unidades 

R$ 678,33 R$ 40.699,80 
146 Mini incubadora para teste Biológico 

(mesma marca do teste) 15 unidades 
R$ 169,00 R$ 2.535,00 

147 Moldeira flúor adulto pacote c/100 50 pacotes R$ 15,50 R$ 775,00 
148 Moldeira flúor infantil pacote c/100 50 pacotes R$ 15,50 R$ 775,00 
149 Moldeira venner para moldagem INFERIOR 

nº 1 20 unidades 
R$ 6,65 R$ 133,00 

150 Moldeira venner para moldagem INFERIOR 
nº 2 20 unidades 

R$ 6,65 R$ 133,00 
151 Moldeira venner para moldagem INFERIOR 

nº 3 20 unidades 
R$ 6,65 R$ 133,00 

152 Moldeira venner para moldagem INFERIOR 
nº 4 20 unidades 

R$ 6,65 R$ 133,00 
153 Moldeira venner para moldagem INFERIOR 

nº 5 20 unidades 
R$ 6,65 R$ 133,00 

154 Moldeira venner para moldagem 
SUPERIOR nº 5 20 unidades 

R$ 6,65 R$ 133,00 
155 Moldeira venner para moldagem 

SUPERIOR nº 1  20 unidades 
R$ 6,65 R$ 133,00 

156 Moldeira venner para moldagem 
SUPERIOR nº 2 20 unidades 

R$ 6,65 R$ 133,00 
157 Moldeira venner para moldagem 

SUPERIOR nº 3 20 unidades 
R$ 6,65 R$ 133,00 

158 Moldeira venner para moldagem 
SUPERIOR nº 4 20 unidades 

R$ 6,65 R$ 133,00 
159 Obturador provisório com 25g 50 potes R$ 7,71 R$ 385,50 
160 Óculos de proteção 35 unidades R$ 7,61 R$ 266,35 
161 Otosporin frasco 50 frascos R$ 12,26 R$ 613,00 
162 Papel carbono p/ articulação com menos 

de 50 micras de espessura, bloco com pelo 
menos 12 folhas 

100 blocos 
R$ 4,33 R$ 433,00 

163 Papel grau cirúrgico bobina  10x100. 
Apresentar laudo laboratorial de eficiência 
viral superior a 99%. 

100 bobinas 
R$ 96,83 R$ 9.683,00 

164 Papel grau cirúrgico bobina  15x100. 
Apresentar laudo laboratorial de eficiência 
viral superior a 99%. 

100 bobinas 
R$ 123,57 R$ 12.357,00 

165 Papel grau cirúrgico bobina  20x100. 
Apresentar laudo laboratorial de eficiência 
viral superior a 99%. 

100 bobinas 
R$ 177,00 R$ 17.700,00 

166 Papel grau cirúrgico bobina 25cm x 100m. 
Apresentar laudo laboratorial de eficiência 

120  bobinas 
R$ 209,00 R$ 25.080,00 



 

 

 

viral superior a 99%. 
167 Papel grau cirúrgico bobina 30cm x 100m. 

Apresentar laudo laboratorial de eficiência 
viral superior a 99%. 

120  bobinas 
R$ 251,67 R$ 30.200,40 

168 Papel toalha absorvente com 02 rolos com 

70 folhas cada 19cmx20cm Encaminhar 
amostra junto ao primeiro pedido. 

250 pacotes 
R$ 13,43 R$ 3.357,50 

169 Pasta profilática com 90g 60 bisnagas R$ 8,97 R$ 538,20 
170 Pastas sequenciais de polimento de resina 

composta - Kit com 02 bisnagas 
sequenciais 

50 kits 
R$ 21,70 R$ 1.085,00 

171 Pedra de afiar curetas 20 unidades R$ 27,77 R$ 555,40 
172 Pinça Clínica Odontológica 200 unidades R$ 10,83 R$ 2.166,00 
173 Porta agulha mayo-hegar 14cm 50 unidades R$ 25,33 R$ 1.266,50 
174 Porta amálgama de plástico 20 unidades R$ 13,09 R$ 261,80 
175 Porta Hidróxido de Cálcio 20 unidades R$ 10,59 R$ 211,80 
176 Porta matriz de tofflemire 50 unidades R$ 24,06 R$ 1.203,00 
177 Posicionador radiográfico infantil 12 conjuntos R$ 50,67 R$ 608,04 
178 Raspador ponta Morse/Foice 50 unidades R$ 50,18 R$ 2.509,00 
179 Régua de Alumínio Milimetrada 

Endodôntica 20 unidades 
R$ 19,02 R$ 380,40 

180 Revelador radiográfico com 475ml (kodak) 160 unidades R$ 20,09 R$ 3.214,40 
181 Seladora eletrônica manual de mesa 

Suporte para bobinas de até 30cm, Leds 
indicativos e Bips que indicam o momento 
exato da selagem. ·Indicada Para selagem 
de envelopes próprios para esterilização 
(filme plástico/papel); ·Resistência PTC 
blindada com controle automático de 
temperatura; .·Bivolt Automático (110-
240V) ·Sistema integrado de corte em 
ambas as direções; .Acionamento por meio 
de alavanca com trava; .Sistema 
microcontrolado para maior precisão no 
tempo de selagem; .Sistema de avisos com 
led's indicativos e bips sonoros, no teclado 
de membrana; ·Desligamento automático 
em caso de inatividade por 60 minutos; 
·Potência: 80 W; ·Área de selagem mínima 
(comprimento): 30 cm; ·Espessura de 
selagem mínimo: 12 mm; 

15 unidades 

R$ 1.543,33 R$ 23.149,95 
182 Selante fotopolimerizável incolor 50 caixas R$ 36,58 R$ 1.829,00 
183 Seringa carpule com refluxo 60 unidades R$ 25,13 R$ 1.507,80 
184 Seringa de 1ml com agulha acoplada 25 x 

0,6, 23G. Tamanho 01ML. Fabricada em 
polímero plástico inerte, ou seja, não reage 
com o medicamento; bisel trifacetado; 
atóxica; apirogênica, descartável, uso único 
estéril — esterilizada por óxido de etileno, 
subdividida exclusivamente de 0,01 em 
0,01ml, corpo transparente — permite a 
perfeita visualização do nível de 
medicamento, além de facilitar detecção de 
possíveis impurezas: movimento suave do 
êmbolo, a lubrificação com silicone de alta 
qualidade reduz a pressão exigida durante 
a aplicação da injeção, tornando-a muito 
mais confortável. Embalagem individual em 

80000 unidades 

R$ 1,35 R$ 108.000,00 



 

 

 

papel grau cirurgico com abertura asséptica 
contendo identificação do produto, validade 

e lote e registro na ANVISA. Encaminhar 
amostra junto ao primeiro pedido e 
registro na anvisa. 

185 Seringa resina composta a3 com 
microglass com 4g (CHARISMA) 80 unidades 

R$ 108,00 R$ 8.640,00 
186 Seringa resina composta a3.5 com 

microglass  com 4g (CHARISMA) 60 unidades 
R$ 108,00 R$ 6.480,00 

187 Seringa resina composta com microglass  
a1 com 4g (CHARISMA) 40 unidades 

R$ 108,00 R$ 4.320,00 
188 Seringa resina composta com microglass  

b2 com 4g (CHARISMA) 24 unidades 
R$ 108,00 R$ 2.592,00 

189 Seringa resina composta com microglass 
b1 com 4g (CHARISMA) 24 unidades 

R$ 108,00 R$ 2.592,00 
190 Seringa resina composta com microglass 

com microglass a2 com 4g (CHARISMA) 70 unidades 
R$ 108,00 R$ 7.560,00 

191 Seringa resina composta nano-híbrida 
dentina para dentes clareados com 4g WD 40 unidades 

R$ 105,00 R$ 4.200,00 
192 Seringa resina composta nano-híbrida 

esmalte para dentes clareados com 4g WE 40 unidades 
R$ 105,00 R$ 4.200,00 

193 Seringa resina composta oa2 com 
microglass  com 4g (CHARISMA) 70 unidades 

R$ 108,00 R$ 7.560,00 
194 Seringa resina composta oa3 com 

microglass  com 4g (CHARISMA) 70 unidades 
R$ 108,00 R$ 7.560,00 

195 Silicona de adição, kit leve e pesada 20 kits R$ 241,00 R$ 4.820,00 
196 Sindesmótomo autoclavável em aço inóx 100 unds R$ 9,80 R$ 980,00 
197 Solução de Milton 01 litro 50 litros R$ 6,51 R$ 325,50 
198 Sonda exploradora nº5 60 unidades R$ 10,65 R$ 639,00 
199 Sonda milimetrada 50 unidades R$ 13,66 R$ 683,00 
200 Soro fisiológico 250 ml 100 frascos R$ 3,88 R$ 388,00 
201 Spray para teste de vitalidade Frasco 50 frascos R$ 35,07 R$ 1.753,50 
202 Stop de Silicone autoclavável com  

Perfuração centralizada 100 caixas 
R$ 52,39 R$ 5.239,00 

203 Sugador Cirúrgico pacote com 20 unidades 100 pacotes R$ 19,10 R$ 1.910,00 
204 Sugador descartável - pct com 40 unidades 500 pacotes R$ 9,11 R$ 4.555,00 
205 Tesoura Iris curva 12cm 50 unidades R$ 15,56 R$ 778,00 
206 Tira de lixa de aço 04 mm (MICRODONT) 100 unidades R$ 6,01 R$ 601,00 
207 Tira de lixa de aço 06 mm (MICRODONT) 100 unidades R$ 8,43 R$ 843,00 
208 Tira de lixa de aço 2,5 mm (MICRODONT) 100 unidades R$ 6,01 R$ 601,00 
209 Tira de lixa de poliéster para resina 

composta (envelope) 100 envelopes 
R$ 6,01 R$ 601,00 

210 Tira de poliéster transparente (envelope) 100 envelopes R$ 3,57 R$ 357,00 
211 Touca descartável tamanho G - pacote com 

100 unidades 100 pacotes 
R$ 14,76 R$ 1.476,00 

212 Tricresolformalina 50 frascos R$ 6,45 R$ 322,50 
213 Verniz fluoretado 30 frascos R$ 16,27 R$ 488,10 

 
TOTAL R$1.446.505,20 
  

 

1.2 A licitação será realizada por item. 
1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste 
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 



 

 

 

 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento do Município para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS 

Projeto atividade: 2.048 – material permanente  
Código Reduzido: 61 
 
Projeto atividade: 2.048 
Código Reduzido: 57 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 
 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas 
no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, 
especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 
Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida 
para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões. 
É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, 
dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão 
no âmbito da administração municipal. 
O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de 
Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das 
propostas. 
O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, 
poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do 
Brasil. (ANEXO IV) 
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO IV) e 
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e 
modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do 
fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada". Decreto 5.450/05 art.24, parágrafo 5º. 
 
O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará à Bolsa 
de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma 
sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em 
conformidade com o regulamento operacional da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, anexo IV. 
 
A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo IX para 
fins de habilitação, deverá apresentar CERTIDÃO SIMPLIFICADA emitida pela JUCESC com emissão não 
superior 90(NOVENTA) dias contados do dia da presente licitação quando do cadastramento da proposta inicial 
de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema 
conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 
123/2006. 



 

 

 

 
4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as 
seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 

legislação. 
 
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 

As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato, 
com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de 
Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e 
operações no site: www.bll.org.br. 
A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas 
associadas à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador 
designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. 
O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos 
de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 
A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do 
Brasil. 
É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 

PARTICIPAÇÃO: 
A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível 
do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da 
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 
estabelecido. 
Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 

http://www.bll.org.br/


 

 

 

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação. 
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006. 

Não poderão participar desta licitação os interessados: 
proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 
que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação 
e responder administrativa ou judicialmente; 

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 
liquidação; 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014- 
TCU-Plenário). 
Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma 
empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil 
ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da 
LC nº 123, de 2006. 
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 
proposta. 
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
5.8.  
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 
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6.1.1. Valor unitário; 
6.1.2. Marca; 
6.1.3. Fabricante; 
6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro 
ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 
dos bens. 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 
6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto 
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no 
Termo de Referência. 
6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a 
fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 
IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.  
 
8.8. Apresentar junto a proposta de preços a Autorização de Funcionamento de Empresas – AFE publicada 
no Diário Oficial da União, emitida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, durante a análise, 
não serão aceito protocolos de solicitação.  
 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase delances. 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 



 

 

 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 1% 
(um por cento). 
7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e 
objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote. 
7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 
da sessão pública. 
7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
no caso de lances intermediários. 
7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, 
em prol da consecução do melhor preço. 
7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.17 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
7.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
7.19 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 
7.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.21 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte 
da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
7.22 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
7.23 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
7.24 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 



 

 

 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno 
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício 
do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
7.25 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.26 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 
margens de preferência, conforme regulamento. 
7.27 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 
da fase fechada do modo de disputa aberto. 
7.28 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 
7.28.1 no país; por empresas brasileiras; 
7.28.2 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
7.28.3 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 
7.29 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 
7.30 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
7.30.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
7.30.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta 
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
7.31 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
7.32 Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço não tenha por 
objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos 
manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo 
Pregoeiro. 
7.32.1 Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência tornar-se-á 
a proposta classificada em primeiro lugar. 

 

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação 
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do 
Decreto n.º 10.024/2019. 
8.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do 
disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 
8.3 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1443/2020 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 



 

 

 

inexequível. 
8.3.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração. 
8.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata; 
8.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
8.7 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada 
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
8.7.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, 
se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
8.8 Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de 
preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior 
encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado 
nacional, nos termos do(s) Decreto(s) n° 7.816, de 28/09/2012. 
8.9 O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos 
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação 
da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
8.9.1 Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, 
para fins de nova aplicação da margem de preferência. 
8.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
8.11 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
8.12 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação 
em condições diversas das previstas neste Edital. 
8.12.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
8.12.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
8.13 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, 
pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
8.14 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 



 

 

 

 
9 DA HABILITAÇÃO 
9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
9.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/) 
9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório 
de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
9.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
9.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
9.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
9.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
9.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 
formato digital, via sistema 1DOC: https://servicos.bracodonorte.sc.gov.br/index/detalhes/codServico/8147, no prazo de 
2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
9.3 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
9.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
9.4.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 
contribuições. 
9.5 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
9.6 Habilitação jurídica: 
9.6.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede; 
9.6.2 Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 
no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
9.6.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
9.6.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 

https://servicos.bracodonorte.sc.gov.br/index/detalhes/codServico/8147


 

 

 

tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
9.6.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
9.6.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que 
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
9.6.7 No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, 
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, 
nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012. 
9.6.8 No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI, que comprove a 
qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 
17 a 19 e 165). 
9.6.9 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
9.6.10 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 
9.7 Regularidade fiscal e trabalhista: 

a. Prova de inscrição no Cadastro  Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
b. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativa ao domicílio ou sede 
do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual ou Alvará de 
funcionamento; 
c. prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
d. prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do proponente, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
e. Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos a Tributos Federais, à Divida Ativa da União e INSS, 
na forma da lei;  
f. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa 
Econômica Federal; 
g. Certidão Negativa de Débito Trabalhista; (CNDT); 
h. Consulta ao Portal Transparência onde menciona se há registro encontrado da Empresa e dos 
Sócios da Empresa participante, com detalhamento das Sanções Vigentes ao Cadastro de Empresas 
Inidôneas e Suspensas – CEIS 
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc 

Qualificação Econômico-Financeira. 
9.7.1 certidão negativa de falência e concordata (e-saj e e-proc) expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 
9.8 Declaração assinada por representante legal da proponente, de que: 
9.8.1 Declaração de que não há superveniência de fato impeditivo para a habilitação da proponente, sob 
as medidas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº8.666/93, conforme modelo do Anexo VII. 
9.8.2 Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o 
modelo do Decreto Federal n. 4.358-02. 
9.8.3 Declaração assinada pelo representante legal da empresa de que não foi declarada inidônea 
para licitar ou contratar com o Poder Público; 
9.8.4 Declaração de que não emprega em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público 
ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Munucipal - Art 9º inciso III da lei 
8.666/93 e Art 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo XII. 
9.8.5 Declaração de responsabilidade conforme ANEXO X. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc


 

 

 

9.9 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
9.10 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação 
fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
9.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.12 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
9.13 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 
 

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas.) horas, 
a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal. 
10.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada. 
10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 
10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 
pena de desclassificação. 
10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 
licitante. 
10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponíveis na internet, após a homologação. 
11 DOS RECURSOS 
11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo de 
quinze minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 



 

 

 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 
11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito. 
11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 
as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 
seus interesses. 
11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 
12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 
12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos 
os atos anulados e os que dele dependam. 
12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal 
e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 
 
13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 
 
14 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
14.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação. 
 
15 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
15.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato 
ou emitido instrumento equivalente. 
15.2 O adjudicatário terá o prazo de 2(dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital. 
15.1.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura 
ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 
para que seja assinado ou aceito no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento. 



 

 

 

15.1.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
15.2 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 
15.2.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 
disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
15.2.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
15.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 
nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
15.4 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no 
instrumento contratual ou no termo de referência. 
15.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com 
o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, 
consulta prévia ao CADIN. 
15.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor 
não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da 
contratação. 
15.5.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação 
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
edital e anexos. 
15.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência 
do contrato ou da ata de registro de preços. 
15.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 
edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da 
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, 
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro 
de preços. 
 
16 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
16.1 Havendo prorrogação da vigência contratual, o Contrato poderá ser reajustado, nos termos da 
Lei, pelo índice acumulado IPCA – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, após 
decorrido 01 (um) ano do início da contratação e, assim, sucessivamente, se houver necessidade de 
reajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro,  nos termos da Constituição Federal, artigo 
37, inciso XXI, da Lei nº 10.192/2001, artigo 2º, § 1º, e artigo 3º, § 1º, e da Lei nº 8.666/1993, artigo 40, 
inciso XI, artigo 55, inciso III, e artigo 65, § 8º, de ofício pela Administração ou mediante provocação do 
Contratado(a). O Contrato, também, poderá sofrer reequilíbrio econômico-financeiro, SE NECESSÁRIO, 
nos termos do artigo 65, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993.” 

 
17 DO PAGAMENTO 
17.1          As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 
18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
18.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 



 

 

 

18.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado       
               dentro do prazo de validade da proposta; 
18.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
18.1.3 apresentar documentação falsa; 
18.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
18.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto; 
18.1.6 não mantiver a proposta; 
18.1.7 cometer fraude fiscal; 
18.1.8 comportar-se de modo inidôneo; 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 10 (DEZ) dias, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, 
a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 
meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento. 

O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, 
por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente 
aceito. 

Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no 
Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços 
registrados e demais condições. 

Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços 
iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de 
preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 
19 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
19.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 
19.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília - DF. 
19.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
19.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
19.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
19.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 



 

 

 

ou do resultado do processo licitatório. 
19.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
19.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
19.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
19.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias úteis, 
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 
aos interessados. 
19.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
19.12.1 ANEXO I - Termo de Referência; 
19.12.2 ANEXO II - Exigências para Habilitação; 
19.12.3 ANEXO III - Modelo de proposta; 
19.12.4 ANEXO IV - Termo de Adesão - BLL 
19.12.5 ANEXO V - Custo pela utilização do sistema; 
19.12.6 ANEXO VI - Declaração Inidoneidade 
19.12.7 ANEXO VII - Declaração Habilitação 
19.12.8 ANEXO VIII - Declaração menor de idade; 
19.12.9 ANEXO IX - Declaração ME/EPP 
19.12.10 ANEXO X - Declaração Responsabilidade 
19.12.11 ANEXO XI - Declaração Vínculo 
19.12.12 ANEXO XII – Minuta deContrato  
19.12.13 ANEXO XIII – Ata De Registro 
 
 
 
Braço do Norte, 14 de Março de 2022. 
 
 
 

ROBERTO KUERTEN MARCELINO 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bll.org.br/


 

 

 

 
ANEXO – 01 – TERMO DE REFERÊNCIA 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
 

1. OBJETO: 
Materiais odontológicos para as Unidades Básicas de Saúde. 

 
2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

Justifica-se este o pedido de licitação de materiais odontológicos em modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
para suprir as necessidades dos pacientes das Unidades Básicas de Saúde e manter os atendimentos da 
Saúde Bucal, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. 

 
3. LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/SERVIÇOS 

Sede da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Felipe Schmidt, 1525, Centro, Braço do Norte/SC. 
 

4. PRAZO DE ENTREGA 
Prazo de entrega de até 5 (cinco) dias úteis, após fornecedor receber AF – Autorização de Fornecimento, 
pelo Setor Competente sendo os custos de transporte e entrega por conta e risco das empresas 
vencedoras.  
 

 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS 

R$ 342.171,06 (trezentos e quarenta e dois mil cento setenta e um reais e seis centavos) 
Projeto atividade: 2.048 – material permanente  
Código Reduzido: 61 
 
R$ 1.104.334,14 (um milhão cento e quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos) 
Projeto atividade: 2.048 
Código Reduzido: 57 

 
 

6. ESTIMATIVA DO VALOR 
Estima-se o valor total de: R$1.446.505,20 (um milhão quatrocentos e quarenta e seis mil quinhentos 
e cinco reais e vinte centavos). 

  

Item Descrição do Material Un.Med. 
Valor Unit. 

Máximo Preço Total 

1 Abridor de boca de borracha 
autoclavável - ADULTO 

50 unidades 
R$ 4,92 R$ 246,00 

2 Abridor de boca de borracha 
autoclavável - INFANTIL 

50 unidades 
R$ 2,53 R$ 126,50 

3 Ácido fosfórico 37% c/ 03 seringas 200 pacotes R$ 4,95 R$ 990,00 

4 Adesivo fotopolimerizável para esmalte 
e dentina, frasco com 5,6ml 

150 frascos 
R$ 153,67 R$ 23.050,50 



 

 

 

(singlebond) (6g) 

5 Afastador labial autoclavável - ADULTO 50 unidades R$ 9,78 R$ 489,00 

6 Afastador labial autoclavável - 
INFANTIL 

50 unidades 
R$ 9,78 R$ 489,00 

7 Água destilada galão de 5l 300 galões R$ 9,58 R$ 2.874,00 

8 Agulha gengival 27G longa c/ 100 100 caixas R$ 41,27 R$ 4.127,00 

9 Agulha gengival 30 g curta c/ 100 250 caixas R$ 41,27 R$ 10.317,50 

10 Alavanca bandeira jogo completo com 3 
unidades 

55 conjuntos 
R$ 56,40 R$ 3.102,00 

11 Álcool 70% 1 litro 300 litros R$ 8,19 R$ 2.457,00 

12 Alginato livre de poeira - pacote com 
410g - sabor menta 

100 pctes 
R$ 42,33 R$ 4.233,00 

13 Algodão rolete c/100 550 pacotes R$ 4,67 R$ 2.568,50 

14 Amálgama 1 porção caixa c/50 
cápsulas  

100 cxs 
R$ 129,00 R$ 12.900,00 

15 Amalgamador cápsular 06 unidades R$ 1.092,67 R$ 6.556,02 

16 Anestésico injetável c/50 tubetes de 
vidro de 1,8ml -  mepivacaína sem vaso 
constritor 

100 caixas 
R$ 145,00 R$ 14.500,00 

17 Anestésico injetável c/50 tubetes de 
vidro de 1,8ml - lidocaína 2% + 
epinefrina 

300 caixas 
R$ 143,33 R$ 42.999,00 

18 Anestésico injetável c/50 tubetes de 
vidro de 1,8ml - mepivacaína + 
epinefrina 

400 caixas 
R$ 145,33 R$ 58.132,00 

19 Anestésico tópico pote 25g 160 unidades R$ 9,05 R$ 1.448,00 

20 Arquivo fichário de mesa em acrilico 3 
divisórias regulaveis  para fichas 12x15 

12 unidades 
R$ 175,33 R$ 2.103,96 

21 Autoclave Digital horizontal de mesa  
com display de LCD - capacidade 
mínima de 21 litros com tampa e 
câmara em aço inox e três bandejas em 
alumínio anodizado, potência mínima 
de 1600W, bivolt automático, 06 
programas, desaeração e 
despressurização automáticas, 
secagem com porta fechada e 27 
sistemas de segurança. Garantia de no 
mínimo dois anos e com registro na 
ANVISA. 

15 unidades 

R$ 4.976,67 R$ 74.650,05 

22 Avental plástico de proteção ao 
paciente, pacote com 10 unidades 

50 pacotes 
R$ 63,00 R$ 3.150,00 

23 Babador tipo vital protection azul pacote 
com 100 unidades 

300 pacotes 
R$ 16,83 R$ 5.049,00 

24 Bandeja em aço inox 23cm x 13cm (ou 
próximo a isso) 

120 unidades 
R$ 31,95 R$ 3.834,00 



 

 

 

25 Broca  de alta rotação   Haste Longa  
diamantada 1014 

300 unidades 
R$ 1,80 R$ 540,00 

26 Broca  de alta rotação   Haste Longa 
diamantada  1016 

300 unidades 
R$ 1,80 R$ 540,00 

27 Broca  de alta rotação   Haste Longa 
diamantada 1012 

300 unidades 
R$ 1,80 R$ 540,00 

28 Broca  de alta rotação   Haste Longa 
multilaminada nº4 

300 unidades 
R$ 7,80 R$ 2.340,00 

29 Broca  de alta rotação   Haste Longa 
multilaminada nº6 

300 unidades 
R$ 7,80 R$ 2.340,00 

30 Broca  de baixa rotação  Haste Longa 
multilaminada nº4 

300 unidades 
R$ 7,80 R$ 2.340,00 

31 Broca  de baixa rotação  Haste Longa 
multilaminada nº6 

300 unidades 
R$ 7,80 R$ 2.340,00 

32 Broca baixa rotação 02 300 unidades R$ 3,21 R$ 963,00 

33 Broca baixa rotação 04 300 unidades R$ 3,21 R$ 963,00 

34 Broca baixa rotação 06 300 unidades R$ 3,21 R$ 963,00 

35 Broca baixa rotação 08 300 unidades R$ 3,21 R$ 963,00 

36 Broca Batt Cônica 28mm - Nº 12 - CA 
de baixa rotação 

300 unidades 
R$ 14,17 R$ 4.251,00 

37 Broca carbide  de alta rotação 04 300 unidades R$ 7,80 R$ 2.340,00 

38 Broca carbide de alta rotação  02 300 unidades R$ 7,80 R$ 2.340,00 

39 Broca carbide de alta rotação  06 300 unidades R$ 7,80 R$ 2.340,00 

40 Broca carbide de alta rotação 01 300 unidades R$ 7,80 R$ 2.340,00 

41 Broca carbide de alta rotação 08 300 unidades R$ 7,80 R$ 2.340,00 

42 Broca de baixa rotação  Haste Longa 
multilaminada nº2 

300 unidades 
R$ 7,80 R$ 2.340,00 

43 Broca de carboneto de tungstênio 
edenta para peça reta- CH-9434 

10 unidades 
R$ 229,33 R$ 2.293,30 

44 Broca diamantada  de alta rotação para 
acabamento de resina composta grana 
ultra fina embalagem c/7 

100 caixas 
R$ 63,00 R$ 6.300,00 

45 Broca diamantada 1011 300 unidades R$ 1,80 R$ 540,00 

46 Broca diamantada 1012 300 unidades R$ 1,80 R$ 540,00 

47 Broca diamantada 1013 300 unidades R$ 1,80 R$ 540,00 

48 Broca diamantada 1014 300 unidades R$ 1,80 R$ 540,00 

49 Broca diamantada 1111 300 unidades R$ 1,80 R$ 540,00 

50 Broca diamantada 3118 300 unidades R$ 1,80 R$ 540,00 

51 Broca Endo Z 300 unidades R$ 30,53 R$ 9.159,00 

52 Broca multilaminada cirúrgica cônica de 
corte cruzado CA 701 

300 unidades 
R$ 15,53 R$ 4.659,00 

53 Brunidor nº 28 (Ovo de Pombo) 50 unidades R$ 11,50 R$ 575,00 

54 Cabo de bisturi nº 3 em aço inox 100 unidades R$ 11,76 R$ 1.176,00 

55 Caneta Turbina de alta rotação 
autoclavável, cabeça mini com LED e 
push Button - rolamentos cerâmicos, 

60 unidades 
R$ 726,67 R$ 43.600,20 



 

 

 

sistema de refrigeração com no mínimo 
4 saídas de água e encaixe borden 2 
furos. Corpo em aço inoxidável, rotação 
mínima de 350000 RPM 

56 Cariostático 25 unidades R$ 14,73 R$ 368,25 

57 Cartão (cartela) de raio-x 2 furos pacote  
com 100 

25 unidades 
R$ 10,00 R$ 250,00 

58 Cavitador Odontologico Ultrassom 
Pneumático e autoclavável com 3 
Ponteiras + chave para troca - 
Potência: 5 W - Corpo em aço 
inoxidável Consumo de ar: 2 l/min 
Quantidade de furos: 2 furos encaixe 
borden 

60 unidades 

R$ 867,00 R$ 52.020,00 

59 Cera utilidade 210g caixa c/05 lâminas 15 cxs R$ 24,47 R$ 367,05 

60 Cimento de hidróxido de cálcio 60 cxs R$ 30,45 R$ 1.827,00 

61 Cimento de Ionômero de Vidro 
restaurador (pó e líquido) fotoativado 

100 kits 
R$ 27,67 R$ 2.767,00 

62 Cimento de zinco - líquido 50 fscs R$ 12,39 R$ 619,50 

63 Cimento de zinco - pó 50 fscs R$ 12,39 R$ 619,50 

64 Cimento resinoso autoadesivo, 
autocondicionante e de dupla cura - 
Seringa com 11g - *  cor universal * 
Ótimas propriedades mecânicas. * Alta 
resistência de união em esmalte e 
dentina. * Alta tolerância à umidade. * 
Maior fluidez 

50 seringas 

R$ 152,00 R$ 7.600,00 

65 Clorexidina 2% gel seringa 70 seringas R$ 15,13 R$ 1.059,10 

66 Compressa de gaze 13 fios -  
Características: confeccionadas em fios 
100% algodão em tecido tipo tela ou 
crochê, com oito camadas e 
cincodobras, com dimensão de 
7,5x7,5cm quando fechadas e 15x30cm 
quando abertas. Cor branca, alvejadas, 
purificadas e isentas de impurezas, 
substâncias gordurosas,amido, 
corantes corretivos e alvejantes ópticos, 
embaladas em pacote plástico com 500 
unidades, constando externamente os 
dados de identificação e procedência, 
sem fios radiopacos e demais 
características conforme ABNT 13841 
encaminhar amostra junto ao primeiro 
pedido, bem como registro no ministério da 
saude. 

1.500 pacotes 

R$ 36,78 R$ 55.170,00 

67 Compressor de ar odontológico para 01 12 unidades R$ 3.546,67 R$ 42.560,04 



 

 

 

consultório - ISENTO DE ÓLEO; 
Deslocamento Teórico 6 PCM - 170 
L/MINUTO; Pressão de Operação 8,3 
BAR - 120 LIBRAS; Tensão 
MONOFÁSICO 110 ou 220V; Potência 
do Motor 1HP  -  0,75 kW; Peso Líquido 
41 KG; Dimensões (LxAxP) 500 x 630 x 
460 mm; Volume do Reservatório 30 
LITROS - VERTICAL; Nivel de Ruido: 
78 Db; Garantia: 1 ano . (SCHUSTER) 

68 Conjunto de Aspiração Endodôntico 
autoclavável - cânula e 3 agulhas com 
bisel 

100 conjuntos 
R$ 81,03 R$ 8.103,00 

69 Conjunto medidor de pó e água para 
alginato 

10 conjuntos 
R$ 12,93 R$ 129,30 

70 Contra ângulo odontológico de baixa 
rotação autoclavável com encaixe tipo 
intra com trava 1:1 com corpo em aço 
inoxidável. Rotação mínima de 40000 
RPM 

60 unidades 

R$ 755,00 R$ 45.300,00 

71 Creme dental tubo com 50g 8.000 unidades R$ 1,51 R$ 12.080,00 

72 Cunha madeira colorida com 100 
unidades 

50 caixas 
R$ 13,03 R$ 651,50 

73 Cureta de dentina nº 5 50 unidades R$ 18,68 R$ 934,00 

74 Cureta de Gracie 11/12 50 unidades R$ 18,68 R$ 934,00 

75 Cureta de Gracie 13/14 50 unidades R$ 18,68 R$ 934,00 

76 Cureta de Gracie 5/6 50 unidades R$ 18,68 R$ 934,00 

77 Cureta de Gracie7/8 50 unidades R$ 18,68 R$ 934,00 

78 Cureta de Lucas nº 85 70 unidades R$ 15,68 R$ 1.097,60 

79 Desinfetante Hospitalar Pronto Uso de 
nível intermediário, indicado para 
limpeza e desinfecção de superfícies 
fixas e artigos não críticos, a base de 
Cloridrato de Didecilmetilamonio e 
Cloridrato de Biguanida, compatível 
com superfícies em acrílico, aço 
inoxidável, ferro galvanizado, alumínio, 
latão, borracha e silicone comprovado 
em Laboratório Reblas/INMETRO. 
Tempo de contato de mínimo 1 minuto 
para superfície fixa e sem necessidade 
de enxágüe. Staphylococcus MRSA, 
ORSA, Pseudômonas auruginosa 
produtora SPM-1, VRE, Acinetobacter 
baumanni, KPC e SARS-COV-2. 
Clostridium difficile na forma 

300 unidades 

R$ 40,96 R$ 12.288,00 



 

 

 

esporulada, Clostridium sporogenes, 
Bacilus subtilis no mínimo 15 minutos. 
Apresentar Laudos Reblas/INMETRO 
comprovando efeito residual do 
Quartenario + Biguanida em superfícies 
fixas. Pronto Uso. Embalagem Flow 
Pack (saco plástico) 50 unid de lenços 
umidecidos. Apresentar registro do 
produto na ANVISA, autorização de 
funcionamento conforme lei 6360/76, 
rótulo, ficha técnica. 

80 Detergente Multienzimático não 
espumante contendo as seguintes 
enzimas em sua formulação amilase, 
lipase, protease, carbohidrase, 
celulase, peptidase, mannanase, 
agente de controle de pH, 
conservantes, tensoativo não iônico, 
coadjuvantes, estabilizantes, aditivos e 
água. PH puro neutro (6,5 a 7,5). 
Biodegradável, compatível com a 
limpeza manual ou automática, diluição 
de 1 ml/L.  Embalagem em frasco 
rígido, com selo de segurança anti-
vazamento na apresentação em Galão 
com 5 Litros. Apresentar Laudos de 
acordo com as exigências da RDC 
55/12 - ANVISA. Apresentar laudos de 
atividade amilolítica, proteolítica, 
irritabilidade dérmica e ocular na forma 
pura, corrosividade. Deverão constar na 
embalagem do produto, o nome, a data 
de fabricação, a validade do mesmo e o 
número do lote, conforme Legislação 
Sanitária vigente da divisão de 
vigilância sanitária do Ministério da 
Saúde. Apresentar Autorização de 
Funcionamento conforme Lei 6360/76 e 
Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação - CBPF em Saneantes e 
Certificação da ISO 13485/2016. O 
produto deverá ser acompanhado de 
diluidor bivolt resistente aos 
concentrados químicos, automático e 
elétrico, fornecido em forma de 
comodato respeitando a quantidade 
máxima de 02 equipamentos, 

30 galões 

R$ 1.606,00 R$ 48.180,00 



 

 

 

instalação e treinamento por conta do 
licitante vencedor sem onus para o 
municipio. Apresentar junto a proposta 
rótulo, ficha técnica e prospecto. 

81 Disco de feltro de baixa rotação para 
polimento de resinas 

50 unidades 
R$ 28,48 R$ 1.424,00 

82 discos de lixa pop-on (azul claro e 
preto) com mandril pop on 

20 caixas 
R$ 207,43 R$ 4.148,60 

83 discos de lixa pop-on (vermelho e 
laranja) com mandril pop on 

20 caixas 
R$ 207,43 R$ 4.148,60 

84 enhance ponta chama pré montado 
caixa com 7 unidades 

50 caixas 
R$ 130,13 R$ 6.506,50 

85 Enhance ponta taça pré montado caixa 
com 7 unidades 

50 caixas 
R$ 130,13 R$ 6.506,50 

86 Enhance ponta vela pré montado caixa 
com 7 unidades 

50 caixas 
R$ 130,13 R$ 6.506,50 

87 Escova de aço para limpeza de brocas 24 unidades R$ 9,12 R$ 218,88 

88 Escova dental pequena cerda nylon c/ 
100 unid. 

200 caixas 
R$ 68,63 R$ 13.726,00 

89 Escova para baixa rotação vermelha 
tipo scotch brite  

12 unidades 
R$ 48,67 R$ 584,04 

90 Escovas de robinson de cor branca 500 unidades R$ 1,58 R$ 790,00 

91 Esculpidor Hollemback 3s 50 unidades R$ 13,43 R$ 671,50 

92 Espátula de titânio nº 1 para RC 70 unidades R$ 63,17 R$ 4.421,90 

93 Espátula plástica para manipulação de 
alginato 

15 unidades 
R$ 2,28 R$ 34,20 

94 Espelhos intrabucais front surface nº 05 
- primeiro plano de alta qualidade e 
resistência 

400 unidades 
R$ 11,10 R$ 4.440,00 

95 Esponja Hemostática 25 caixas R$ 69,77 R$ 1.744,25 

96 Evidenciador de placa bacteriana 
comprimidos c/ 60 

40 frascos 
R$ 11,53 R$ 461,20 

97 Extirpa nervos cores sortidas - 
envelope 

300 envelopes 
R$ 54,40 R$ 16.320,00 

98 Filme  radiográfico periapical infantil 
(kodak) 

25 caixas 
R$ 190,67 R$ 4.766,75 

99 Filme radiográfico interproximal (bite 
wing) (kodak) 

25 caixas 
R$ 202,00 R$ 5.050,00 

100 Filme radiográfico periapical adulto 
(kodak) 

25 caixas 
R$ 170,67 R$ 4.266,75 

101 Filtro de ar Odontológico 3 em 1 - Filtro 
regulador de pressão, Filtro de ar 
coalescente e Filtro de carvão ativado 
integrados (3 em 1)Vazão: 780 L/min a 
7 Kgf/cm2F 

15 unidades 

R$ 380,33 R$ 5.704,95 

102 Fio dental c/ 100 metros 12.000 rolos R$ 4,42 R$ 53.040,00 



 

 

 

103 Fio sutura odontológico nylon 4.0 
agulha triangular 15 mm 

200 caixas 
R$ 41,90 R$ 8.380,00 

104 Fio sutura odontológico seda 4.0 agulha 
triangular 17 mm 

200 caixas 
R$ 41,90 R$ 8.380,00 

105 Fita matrix aço 5x5 100 unidades R$ 2,06 R$ 206,00 

106 Fita matrix aço 5x7 100 unidades R$ 2,51 R$ 251,00 

107 Fixador radiográfico com 475ml (kodak) 160 frascos R$ 20,09 R$ 3.214,40 

108 Flúor gel 2% neutro frasco 200ml 100 frascos R$ 4,98 R$ 498,00 

109 Flúor pó (01g) 400 unidades R$ 2,98 R$ 1.192,00 

110 Fórceps infantil nº 44 50 unidades R$ 66,27 R$ 3.313,50 

111 Fórceps nº 150 50 unidades R$ 66,27 R$ 3.313,50 

112 Fórceps nº 16 50 unidades R$ 66,27 R$ 3.313,50 

113 Fórceps nº 180 50 unidades R$ 66,27 R$ 3.313,50 

114 Fórceps nº 67 50 unidades R$ 66,27 R$ 3.313,50 

115 Fórceps nº 68 50 unidades R$ 66,27 R$ 3.313,50 

116 Fórceps nº 69 50 unidades R$ 66,27 R$ 3.313,50 

117 Formocresol 12 frascos R$ 5,31 R$ 63,72 

118 Fotopolimerizador led sem fio com 
ponteira removível e autoclavável - para 
fotopolimerizar resinas ou qualquer 
substância sensível à faixa de luz no 
espectro de 440 nm a 480 nm. * Alta 
intensidade, leve, profundidade de cura, 
sem ruído de ventilação. * Uso eficiente 
de energia,fácil limpeza. * Radiômetro 
incluso. * Bateria removível. * Modo 
ramp: Durantes os primeiros 5 
segundos a potência da luz emitida 
deve aumentar gradualmente. Este 
início suave da polimerização minimiza 
o stress da união entre a restauração e 
o esmalte / dentina e reduz os espaços 
marginais na restauração. * Intervalo do 
comprimento de onda: 440 nm – 480 
nm. * Intervalo do pico do comprimento 
de onda: 460 nm. * ramp para 
intensidade total: 5 segundos. * 
Intensidade da luz: 1200 mW/cm2 
(pico). * Tempo de uso contínuo: 60 
segundos. * Tempo de uso contínuo 
com carga total: 2 horas. * Dimensões: 
22mm diâmetro x 243mm comprimento. 
* Peso: 144g / 5,1 oz. * Bateria: 2 x 
4,2V Lítio – 1200 mAh. * Voltagem de 
entrada: 90 – 264V – 50/60 Hz. * 
Voltagem de saída: 12V DC. * Tempo 

15 unidades 

R$ 528,67 R$ 7.930,05 



 

 

 

para carregar a bateria: 60 – 180 
minutos. (Radii Cal sdi 1200 mw/cm2 
com radiometro) 

119 Gorro com elástico pacote com 100 
unidades 

100 pacotes 
R$ 18,50 R$ 1.850,00 

120 Guardanapo de papel grande 32X32, 
pacote com 100. Encaminhar amostra 
junto ao primeiro pedido. 

300 pacotes 
R$ 6,16 R$ 1.848,00 

121 Hidróxido de cálcio PA frasco 20 frascos R$ 6,02 R$ 120,40 

122 Indicador Biológico para autoclave 
(mesma marca da incubadora), 
embalagem com 10 unidades 

800 caixas 
R$ 28,88 R$ 23.104,00 

123 Indicador químico em tira multivariável 
CLASSE 5 caixa com 100 unidades 

300 caixas 
R$ 36,60 R$ 10.980,00 

124 Ionomero de vidro p/ restauração kit 
com 15g de pó + 07ml de líquido 

100 caixas 
R$ 38,82 R$ 3.882,00 

125 IRM pó+ líquido 50 caixas R$ 80,67 R$ 4.033,50 

126 Kit broca de baixa rotação de 
acabamento amálgama  

50 kits 
R$ 42,15 R$ 2.107,50 

127 Kit de borrachas para polimento de 
amálgama de cores sortidas com 08 
borrachas 

100 kits 
R$ 77,15 R$ 7.715,00 

128 Lamina bisturi nº 11 para cabo nº 3 
caixa com 100 unidades 

20 caixas 
R$ 30,47 R$ 609,40 

129 Lamina bisturi nº 12 para cabo nº 3 
caixa com 100 unidades 

20 caixas 
R$ 30,47 R$ 609,40 

130 Lamina bisturi nº 15 para cabo nº 3 
caixa com 100 unidades 

20 caixas 
R$ 30,47 R$ 609,40 

131 Lima endodôntica Flexo File 21 mm 1ª 
série (15-40) 

100 kits 
R$ 20,13 R$ 2.013,00 

132 Lima endodôntica Flexo File nº 10 - 21 
mm 

100 kits 
R$ 15,80 R$ 1.580,00 

133 Lubrificante alta e baixa rotação 100 unidades R$ 18,41 R$ 1.841,00 

134 Luva cirúrgica estéril. Esterilizada por 
radiação ionizante. Hipoalergênica. Ou 
seja baixo teor de proteína, anatômica, 
texturizada e antiderrapante. Padrão 
nacional, conforme nbr 13391 da abnt e 
portaria 233 do inmetro (conformidade). 
Lubrificadas com finíssimo pó 
bioabsorvivel, punho reforçado. 1 par. 
Tamanho 7,0. apresentar junto a 
proposta registro no ministério da 
saúde. 

1.000 pares 

R$ 2,28 R$ 2.280,00 

135 Luva cirúrgica estéril. Esterilizada por 
radiação ionizante. Hipoalergênica. Ou 

1.000 pares 
R$ 2,28 R$ 2.280,00 



 

 

 

seja baixo teor de proteína, anatômica, 
texturizada e antiderrapante. Padrão 
nacional, conforme nbr 13391 da abnt e 
portaria 233 do inmetro (conformidade). 
Lubrificadas com finíssimo pó 
bioabsorvivel, punho reforçado. 1 par. 
Tamanho 7,5. apresentar junto a 
proposta registro no ministério da 
saúde. 

136 Luva descartável  de látex M caixa com 
50 pares 

180 caixas 
R$ 43,00 R$ 7.740,00 

137 Luva descartável  de látex P  caixa com 
50 pares 

580 caixas 
R$ 43,00 R$ 24.940,00 

138 Luva descartável de látex G  caixa com 
50 pares 

380 caixas 
R$ 43,00 R$ 16.340,00 

139 Luva descartável de látex PP caixa com 
50 pares 

180 caixas 
R$ 43,00 R$ 7.740,00 

140 Luva descartável de NITRILO tamanho 
P 

400 caixas 
R$ 62,07 R$ 24.828,00 

141 Máscara cirúrgica descartável, com 
elástico, confeccionada em material 
tecido não tecido para uso odonto-
médico-hospitalar, com tripla camada, 
sendo a camada intermediária 
constituída de filtro bacteriológico 
(meltblown). Elástico para fixação nas 
orelhas, com pregas horizontais, clip 
nasal embutido. Hipoalergênica, 
atóxica, inodora, maleável e resistente. 
Não estéril, de uso único. As barreiras 
filtrantes devem possuir efp mínimo 
98% (eficiência de filtragem de 
partículas) e bfe mínimo 98% (eficiência 
de filtragem bacteriológica). 
Embalagem com 50 unidades. Deve 
conter na embalagem dados de 
identificação, procedência, data de 
fabricação, validade, nº do lote. Deve 
apresentar laudo comprobatório sobre o 
material utilizado e a eficiência de 
filtragem. 

220 caixas 

R$ 19,80 R$ 4.356,00 

142 Máscara Protetora Facial - Face Shield, 
antirrespingos que ajuda a prevenir  a 
transmissão de doenças contagiosas 
como gripe e o novo coronavírus 
(COVID-19). Desenvolvida em 

50 unidades 

R$ 16,90 R$ 845,00 



 

 

 

policarbonato ou  PETG CR 2L com no 
mínimo 0,5mm de espessura, resistente 
a riscos e produtos químicos. Deve ser 
articulada em até 90º e com frenagem 
em qualquer posição por pino de metal 
que não enferruje. Necessita ter 
regulagem de tensão para melhor 
ajuste à cabeça do profissional. 

143 Membrana Biológica Bovina 
reabsorvível para cirurgias - 30 x 30mm 
- Tempo de reabsorção ( 4 a 6 meses) 
compatível com o reparo ósseo de 
cirurgias - caixa com 01 unidade 

100 caixas 

R$ 324,00 R$ 32.400,00 

144 Micro brusch ponta pequena 100 caixas R$ 10,77 R$ 1.077,00 

145 Micro-motor odontológico autoclavável 
com encaixe borden 2 furos, para 
contra ângulo com encaixe intra e 
rotação mínima de 25000RPM 

60 unidades 

R$ 678,33 R$ 40.699,80 

146 Mini incubadora para teste Biológico 
(mesma marca do teste) 

15 unidades 
R$ 169,00 R$ 2.535,00 

147 Moldeira flúor adulto pacote c/100 50 pacotes R$ 15,50 R$ 775,00 

148 Moldeira flúor infantil pacote c/100 50 pacotes R$ 15,50 R$ 775,00 

149 Moldeira venner para moldagem 
INFERIOR nº 1 

20 unidades 
R$ 6,65 R$ 133,00 

150 Moldeira venner para moldagem 
INFERIOR nº 2 

20 unidades 
R$ 6,65 R$ 133,00 

151 Moldeira venner para moldagem 
INFERIOR nº 3 

20 unidades 
R$ 6,65 R$ 133,00 

152 Moldeira venner para moldagem 
INFERIOR nº 4 

20 unidades 
R$ 6,65 R$ 133,00 

153 Moldeira venner para moldagem 
INFERIOR nº 5 

20 unidades 
R$ 6,65 R$ 133,00 

154 Moldeira venner para moldagem 
SUPERIOR nº 5 

20 unidades 
R$ 6,65 R$ 133,00 

155 Moldeira venner para moldagem 
SUPERIOR nº 1  

20 unidades 
R$ 6,65 R$ 133,00 

156 Moldeira venner para moldagem 
SUPERIOR nº 2 

20 unidades 
R$ 6,65 R$ 133,00 

157 Moldeira venner para moldagem 
SUPERIOR nº 3 

20 unidades 
R$ 6,65 R$ 133,00 

158 Moldeira venner para moldagem 
SUPERIOR nº 4 

20 unidades 
R$ 6,65 R$ 133,00 

159 Obturador provisório com 25g 50 potes R$ 7,71 R$ 385,50 

160 Óculos de proteção 35 unidades R$ 7,61 R$ 266,35 

161 Otosporin frasco 50 frascos R$ 12,26 R$ 613,00 

162 Papel carbono p/ articulação com 100 blocos R$ 4,33 R$ 433,00 



 

 

 

menos de 50 micras de espessura, 
bloco com pelo menos 12 folhas 

163 Papel grau cirúrgico bobina  10x100. 
Apresentar laudo laboratorial de 
eficiência viral superior a 99%. 

100 bobinas 
R$ 96,83 R$ 9.683,00 

164 Papel grau cirúrgico bobina  15x100. 
Apresentar laudo laboratorial de 
eficiência viral superior a 99%. 

100 bobinas 
R$ 123,57 R$ 12.357,00 

165 Papel grau cirúrgico bobina  20x100. 
Apresentar laudo laboratorial de 
eficiência viral superior a 99%. 

100 bobinas 
R$ 177,00 R$ 17.700,00 

166 Papel grau cirúrgico bobina 25cm x 
100m. Apresentar laudo laboratorial de 
eficiência viral superior a 99%. 

120  bobinas 
R$ 209,00 R$ 25.080,00 

167 Papel grau cirúrgico bobina 30cm x 
100m. Apresentar laudo laboratorial de 
eficiência viral superior a 99%. 

120  bobinas 
R$ 251,67 R$ 30.200,40 

168 Papel toalha absorvente com 02 rolos 
com 70 folhas cada 19cmx20cm, 
Encaminhar amostra junto ao primeiro 
pedido. 

250 pacotes 

R$ 13,43 R$ 3.357,50 

169 Pasta profilática com 90g 60 bisnagas R$ 8,97 R$ 538,20 

170 Pastas sequenciais de polimento de 
resina composta - Kit com 02 bisnagas 
sequenciais 

50 kits 
R$ 21,70 R$ 1.085,00 

171 Pedra de afiar curetas 20 unidades R$ 27,77 R$ 555,40 

172 Pinça Clínica Odontológica 200 unidades R$ 10,83 R$ 2.166,00 

173 Porta agulha mayo-hegar 14cm 50 unidades R$ 25,33 R$ 1.266,50 

174 Porta amálgama de plástico 20 unidades R$ 13,09 R$ 261,80 

175 Porta Hidróxido de Cálcio 20 unidades R$ 10,59 R$ 211,80 

176 Porta matriz de tofflemire 50 unidades R$ 24,06 R$ 1.203,00 

177 Posicionador radiográfico infantil 12 conjuntos R$ 50,67 R$ 608,04 

178 Raspador ponta Morse/Foice 50 unidades R$ 50,18 R$ 2.509,00 

179 Régua de Alumínio Milimetrada 
Endodôntica 

20 unidades 
R$ 19,02 R$ 380,40 

180 Revelador radiográfico com 475ml 
(kodak) 

160 unidades 
R$ 20,09 R$ 3.214,40 

181 Seladora eletrônica manual de mesa 
Suporte para bobinas de até 30cm, 
Leds indicativos e Bips que indicam o 
momento exato da selagem. ·Indicada 
Para selagem de envelopes próprios 
para esterilização (filme plástico/papel); 
·Resistência PTC blindada com 
controle automático de temperatura; 
.·Bivolt Automático (110-240V) 

15 unidades 

R$ 1.543,33 R$ 23.149,95 



 

 

 

·Sistema integrado de corte em ambas 
as direções; .Acionamento por meio de 
alavanca com trava; .Sistema 
microcontrolado para maior precisão no 
tempo de selagem; .Sistema de avisos 
com led's indicativos e bips sonoros, no 
teclado de membrana; ·Desligamento 
automático em caso de inatividade por 
60 minutos; ·Potência: 80 W; ·Área de 
selagem mínima (comprimento): 30 cm; 
·Espessura de selagem mínimo: 12 
mm; 

182 Selante fotopolimerizável incolor 50 caixas R$ 36,58 R$ 1.829,00 

183 Seringa carpule com refluxo 60 unidades R$ 25,13 R$ 1.507,80 

184 Seringa de 1ml com agulha acoplada 
25 x 0,6, 23G. Tamanho 01ML. 
Fabricada em polímero plástico inerte, 
ou seja, não reage com o 
medicamento; bisel trifacetado; atóxica; 
apirogênica, descartável, uso único 
estéril — esterilizada por óxido de 
etileno, subdividida exclusivamente de 
0,01 em 0,01ml, corpo transparente — 
permite a perfeita visualização do nível 
de medicamento, além de facilitar 
detecção de possíveis impurezas: 
movimento suave do êmbolo, a 
lubrificação com silicone de alta 
qualidade reduz a pressão exigida 
durante a aplicação da injeção, 
tornando-a muito mais confortável. 
Embalagem individual em papel grau 
cirurgico com abertura asséptica 
contendo identificação do produto, 
validade e lote e registro na ANVISA. 
Encaminhar amostra junto ao primeiro 
pedido e registro na anvisa. 

80000 unidades 

R$ 1,35 R$ 108.000,00 

185 Seringa resina composta a3 com 
microglass com 4g (CHARISMA) 

80 unidades 
R$ 108,00 R$ 8.640,00 

186 Seringa resina composta a3.5 com 
microglass  com 4g (CHARISMA) 

60 unidades 
R$ 108,00 R$ 6.480,00 

187 Seringa resina composta com 
microglass  a1 com 4g (CHARISMA) 

40 unidades 
R$ 108,00 R$ 4.320,00 

188 Seringa resina composta com 
microglass  b2 com 4g (CHARISMA) 

24 unidades 
R$ 108,00 R$ 2.592,00 

189 Seringa resina composta com 24 unidades R$ 108,00 R$ 2.592,00 



 

 

 

microglass b1 com 4g (CHARISMA) 

190 Seringa resina composta com 
microglass com microglass a2 com 4g 
(CHARISMA) 

70 unidades 
R$ 108,00 R$ 7.560,00 

191 Seringa resina composta nano-híbrida 
dentina para dentes clareados com 4g 
WD 

40 unidades 
R$ 105,00 R$ 4.200,00 

192 Seringa resina composta nano-híbrida 
esmalte para dentes clareados com 4g 
WE 

40 unidades 
R$ 105,00 R$ 4.200,00 

193 Seringa resina composta oa2 com 
microglass  com 4g (CHARISMA) 

70 unidades 
R$ 108,00 R$ 7.560,00 

194 Seringa resina composta oa3 com 
microglass  com 4g (CHARISMA) 

70 unidades 
R$ 108,00 R$ 7.560,00 

195 Silicona de adição, kit leve e pesada 20 kits R$ 241,00 R$ 4.820,00 

196 Sindesmótomo autoclavável em aço 
inóx 

100 unds 
R$ 9,80 R$ 980,00 

197 Solução de Milton 01 litro 50 litros R$ 6,51 R$ 325,50 

198 Sonda exploradora nº5 60 unidades R$ 10,65 R$ 639,00 

199 Sonda milimetrada 50 unidades R$ 13,66 R$ 683,00 

200 Soro fisiológico 250 ml 100 frascos R$ 3,88 R$ 388,00 

201 Spray para teste de vitalidade Frasco 50 frascos R$ 35,07 R$ 1.753,50 

202 Stop de Silicone autoclavável com  
Perfuração centralizada 

100 caixas 
R$ 52,39 R$ 5.239,00 

203 Sugador Cirúrgico pacote com 20 
unidades 

100 pacotes 
R$ 19,10 R$ 1.910,00 

204 Sugador descartável - pct com 40 
unidades 

500 pacotes 
R$ 9,11 R$ 4.555,00 

205 Tesoura Iris curva 12cm 50 unidades R$ 15,56 R$ 778,00 

206 Tira de lixa de aço 04 mm 
(MICRODONT) 

100 unidades 
R$ 6,01 R$ 601,00 

207 Tira de lixa de aço 06 mm 
(MICRODONT) 

100 unidades 
R$ 8,43 R$ 843,00 

208 Tira de lixa de aço 2,5 mm 
(MICRODONT) 

100 unidades 
R$ 6,01 R$ 601,00 

209 Tira de lixa de poliéster para resina 
composta (envelope) 

100 envelopes 
R$ 6,01 R$ 601,00 

210 Tira de poliéster transparente 
(envelope) 

100 envelopes 
R$ 3,57 R$ 357,00 

211 Touca descartável tamanho G - pacote 
com 100 unidades 

100 pacotes 
R$ 14,76 R$ 1.476,00 

212 Tricresolformalina 50 frascos R$ 6,45 R$ 322,50 

213 Verniz fluoretado 30 frascos R$ 16,27 R$ 488,10 

 
TOTAL R$1.446.505,20 
  



 

 

 

 
7. DA FISCALIZAÇÃO  

A fiscalização do contrato ou equivalente e o acompanhamento na execução do fornecimento dos produtos e 

serviços ficará a cargo de servidor posteriormente designado – Werynton Boneli – Coordenador de Saúde Bucal, na 

ausência do mesmo o Secretário Sérgio Fernando Domingos Arent. 

 
 
Nº 05/2022 

1. HABILITAÇÃO 
1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, imediatamente após o encerramento da disputa, os seguintes 
documentos comprobatórios de habilitação, sendo que tais documentos deverão ser encaminhados  pelo sistema 

1DOC: https://servicos.bracodonorte.sc.gov.br/index/detalhes/codServico/8147, com posterior encaminhamento do 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia não autenticada, mediante 
a exibição dos originais para conferência por parte do Pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgão da 
Imprensa Oficial e com validade na data de realização da licitação, para a Prefeitura Municipal de Braço do Norte, 
na Avenida Felipe Schimidt, nº 2070, Centro, Braço do Norte/SC, CEP: 88750-000, aos cuidados da Comissão de 
Licitação, observando o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data da realização do pregão. 
 

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
1.2.1 Habilitação Jurídica 
A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: 
a. registro comercial, no caso de empresa individual; 
b. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais e, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 
c. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova 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. 
 

1.2.2 Regularidade Fiscal 
a. Prova de inscrição no Cadastro  Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
b. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual ou Alvará de funcionamento; 
c. prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 
d. prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 
e. Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos a Tributos Federais, à Divida Ativa da União e INSS, na forma da 
lei;  
f. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa Econômica 
Federal; 
g. Certidão Negativa de Débito Trabalhista; (CNDT); 
h. Consulta ao Portal Transparência onde menciona se há registro encontrado da Empresa e dos Sócios da 
Empresa participante, com detalhamento das Sanções Vigentes ao Cadastro de Empresas Inidôneas e 
Suspensas – CEIS http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc 

https://servicos.bracodonorte.sc.gov.br/index/detalhes/codServico/8147
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc


 

 

 

 
1.2.2.2. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que: 
a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme modelo do 

anexo VI; 
b) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos 
termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo VII; 
c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 de 27/10/99), 
conforme modelo do Anexo VIII; 
d) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de 
órgão direto ou indireto da Administração Municipal - Art. 9º inciso III da Lei 8.666/93 e Art. 8º, do Decreto 
Municipal nº 6615, conforme Anexo XI. 
e) Declaração de Responsabilidade - CONFORME ANEXO X. 

 
1 Qualificação Econômico-Financeira 
Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelos sistemas ESAJ e EPROC, dentro de seu prazo de 
validade.  
1.1. Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada certidão 

negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial. 
1.2. falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 60 (sessenta) 
dias de sua emissão. 
1.3. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser 
autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer 
documento em papel termo sensível (Fac- símile). As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 
1.4. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, 
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento. 
1.5. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo 
vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a 
habilitação. 
1.6. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e 
respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns 
documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a 
filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente. 
1.7. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de 
prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da 
data estabelecida para o recebimento das propostas. 
1.8. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
1.9. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO III 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 05/FMSBN/2022 
 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 05/FMSBN/2022 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 
Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma 
Eletrônica nº 05/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
REPRESENTANTE e CARGO:  CARTEIRA DE IDENTIDADE e 
CPF: ENDEREÇO e TELEFONE: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
 
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo I do Edital. PROPOSTA: R$ (Por 
extenso) 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 
licitação. PRAZO DE GARANTIA 
A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Itens de no mínimo, 12 (doze) meses a contar do 
recebimento definitivo do objeto pela Contratante. 
 
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
De acordo com o especificado no Anexo 0I, deste Edital. 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e 
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 
De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. LOCAL E DATA 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA. 
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

ANEXO IV 
AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 05/FMSBN/2022 

 
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 
 
Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) Razão Social: 
Ramo de Atividade:  
Endereço: 
Complemento:  
Bairro:  
Cidade: UF: 
CEP: CNPJ: 
Telefone Comercial:     Inscrição Estadual: 
Representante Legal:       RG: 
E-mail: CPF: 
Telefone Celular: 
Whatsapp: 
Resp. Financeiro: 
E-mail Financeiro:       Telefone: 
E-mail para informativo de edital ME/EPP: (  ) SIM ( ) Não 
 

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do 
Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, 
em conformidade com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos 
quais venha a participar; 
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais 
para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e 
regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 
iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I 
v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de 
utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa 
de Licitações do Brasil. 
4. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às 
taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema 
Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, 
mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de 
vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento. 

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do 
Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas 



 

 

 

neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, 
devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida. 
 
Local e data:     
 
 
   
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR 
COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO 
CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
ANEXO 4.1 
 
ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL - BOLSA DE 
LICITAÇÕES DO BRASIL 
 
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA 

 

Razão Social do Licitante: 
CNPJ/CPF: 
 

Operadores 

1 Nome
: CPF: 
Telefone: 

 
Função
: 
Celular: 

 Fax: E-mail: 
 Whatsapp 

 
 

2 Nome:  
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
 Whatsapp 

 
 

3 Nome:  
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
 Whatsapp  

 
O Licitante reconhece que: 
 

i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 
exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por 



 

 

 

eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 
ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações 
do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 
iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 

imediatamente à BLL 
- Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso; 

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no 
sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento 
das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, no 
Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave 
Eletrônica. 

 
 
Local e data:     
 
 
 
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 

ANEXO V 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 05/FMSBN/2022 
 
 

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 
 

- SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 
-  

Editais publicados pelo sistema de aquisição: 
- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a 
adjudicação - limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante 
boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

 
Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas 
mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) 
dias após a adjudicação 
- com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto 
bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

 
O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros 
moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e 
cadastro dos inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha 
ou de Chave Eletrônica. Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na 
plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da 



 

 

 

plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado. DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) 
ASSOCIADAS 
 
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de 
PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado. 
 
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR 
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos 
responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 
 
 
Local e data:    
 

 
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR 
COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO 
CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
 

ANEXO VI 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 05/FMSBN/2022 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022  
 

DECLARAÇÃO 
 
 

(Nome da Empresa) 
CNPJ/MF Nº  , sediada. (Endereço Completo) 
Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 
Pregão Eletrônico nº 05/2022 instaurada pela Prefeitura Municipal de Braço do Norte, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 
 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. (Local e Data) 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do 

CNPJ. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 05/FMSBN/2022 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
(Nome da Empresa) 
 
 
CNPJ/MF Nº  , sediada (Endereço Completo) 
 
Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
(Local e Data) 
 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do 

CNPJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ANEXO VIII 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 05/FMSBN/2022 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

(Nome da Empresa) 
 
 
CNPJ/MF Nº  , sediada (Endereço Completo) 
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que 
acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 
 
 
(Local e Data) 
 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)  
 
 
 
 
OBS. 

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do 
CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IX 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 05/FMSBN/2022 
 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022  
 

DECLARAÇÃO 
 
Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 
 
(Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de direito, 
especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de 
ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006 
 
 

 
Local e data 
 
 
 

 
Nome e nº da cédula de identidade do declarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

ANEXO X 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 05/FMSBN/2022 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/202 
 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico n.05/2022 da Prefeitura 
Municipal de Braço do Norte, que a empresa ....................... tomou conhecimento do Edital e de todas as 
condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer 
material de qualidade, sob as penas da Lei. 
 
 
 
Local e data: 
 
 
 
Assinatura e carimbo da empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

ANEXO XI 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 05/FMSBN/2022 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

(Razão Social)    
CNPJ/MF Nº    
Sediada   
(Endereço Completo) 
 
 
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade 
Eletrônico nº 05/2022, instaurada pelo Município de Braço do Norte não integra nosso corpo social, nem nosso 
quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração 
Municipal. 
 
 
Por ser verdade, firmamos o presente.  
 
 
Data    
Local   
Nome do declarante    
RG  
CPF   
 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do 
CNPJ. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO XII 
 

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 05/FMSBN/2022 
 

MINUTA DE CONTRATO MINUTA Nº  /2022 
 
Contrato, que entre si celebram a O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRAÇO DO NORTE, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ nº 01.349.236/0001-09, sediada na AV. Felipe Schmidt, nº 2070, Centro, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato, representada por seu Prefeito Municipal, Senhor 
ROBERTO KUERTEN MARCELINO, e 
  , empresa estabelecida em  (endereço completo), inscrita no 
CNPJ/MF sob n.   , doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada 
por seu 
  , Senhor  ,   (nacionalidade),  
(estado civil), inscrito no CNPF n.   , mediante sujeição mútua à proposta e às seguintes 
cláusulas contratuais: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
“PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE 

BRAÇO DO NORTE/SC, de acordo com as especificações técnicas, marcas e preços unitários homologados, conforme 

descrições e marcas adiante descritas. 

 
CLÁUSULA II - DO VALOR 
A contratante pagará à contratada os preços homologados no Processo de Licitação n. 05/2022 - Edital 
de Pregão Eletrônico n. 05/2022-PR, de 06 de Abril de 2022, no valor total de R$    
(  ). 
 
Parágrafo Único. Os preços cotados no processo licitatório acima referido e homologados pelo Prefeito Municipal 
serão fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA III - DA ENTREGA 
Prazo de entrega de até 5 (cinco) dias úteis, após fornecedor receber AF – Autorização de Fornecimento, pelo Setor 
Competente sendo os custos de transporte e entrega por conta e risco das empresas vencedoras.  
 
A fiscalização do contrato ou equivalente e o acompanhamento na execução do fornecimento dos produtos e 

serviços ficará a cargo de servidor posteriormente designado – Werynton Boneli – Coordenador de Saúde Bucal, na 

ausência do mesmo o Secretário Sérgio Fernando Domingos Arent. 



 

 

 

 
CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE PAGAMENTO 
Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), parceladamente, de acordo com 
a necessidade e as solicitações, nos locais indicados pela Prefeitura de Braço do Norte. 

Os prazos poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o 
transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.  

CLÁUSULA V - DA VIGÊNCIA 
O presente contrato entrará em vigor em  de  de 2022, com vigência de 12 (doze) meses, 
contados de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
A garantia mínima ou validade do produto deverá ser no mínimo de 03(três) meses a partir da data de entrega.  

A licitante vencedora deverá garantir a qualidade dos produtos e arcar com qualquer prejuízo da Prefeitura 
Municipal de Braço do Norte, decorrente de sua utilização. 

CLÁUSULA VII - DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS 
Os recursos financeiros serão atendidos pelas dotações do orçamento municipal, classificadas e codificadas sob o n 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS 

R$ 342.171,06 (trezentos e quarenta e dois mil cento setenta e um reais e seis centavos) 
Projeto atividade: 2.048 – material permanente  
Código Reduzido: 61 

 
R$ 1.104.334,14 (um milhão cento e quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos) 
Projeto atividade: 2.048 
Código Reduzido: 57 
 
CLÁUSULA VIII - DA RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes em virtude de inadimplemento de qualquer 
cláusula ou condição. 
 
CLÁUSULA IX - DO PROCESSO LICITATÓRIO 
Faz parte deste contrato o Processo de Licitação n. 05/2022 - Edital de Pregão Eletrônico n. 05/2022-PR, de 06 de 
Abril de 2022, da Prefeitura Municipal de Braço do Norte. 
 
CLÁUSULA X - DAS SANÇÕES 
Ficará a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com o Município de Braço do Norte, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, no caso de a mesma: 

I. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 
II. não mantiver a proposta, injustificadamente; 
III. cometer fraude fiscal; 
IV. falhar ou fraudar no fornecimento do objeto; 
V. fornecer o objeto deste Contrato em desconformidade com o especificado e aceito pela Administração; 



 

 

 

VI. descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato. 
VII.  

Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores deste Município, no que couber, e às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da 
Lei n. 8.666/93. 
 
Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração deste Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 
As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Braço do Norte e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
poderão ser aplicadas, também, à CONTRATADA. 
 
A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da 
notificação, implicará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 
 
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Município poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar à CONTRATADA, as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA XI - DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES 
I. Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, os preceitos de direito público, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
II. Não se aplica a este Contrato a Lei nº 14.133/2021. 
 
CLÁUSULA XII – DA LGPD 
Fica, expressamente, autorizado o tratamento de uso de dados pessoais de que trata a Lei Geral de Proteção de 
Dados do(a) CONTRATADO(a), para fins únicos e exclusivos que decorrem da Lei da Transparência e da Lei do 
Pregão, Lei nº 10.520/2002, e da Lei Geral de Licitações, Lei nº 8.666/1993, que regem a presente contratação 
pública. 
 
CLÁUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
E, por assim terem conveniado e ser esta vontade livre e soberana dos contratantes, fizeram o presente instrumento 
de contrato em 02 (duas) vias de igual teor, que assinam juntamente com 02 (duas) testemunhas, sendo que para 
dirimir quaisquer impasses deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Braço do Norte/ SC. 
 
 
Braço do Norte/SC, xxxxx de 2022. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE 
Sr. Roberto Kuerten Marcelino 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Sr. xxxxxxxxxxxxxx  

REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATADA 

 
 
Testemunhas: 
 



 

 

 

THIAGO CORREA TANCREDO 

CPF: 040.734.739-99 

 

WANDO FURLAN CEOLIN 

CPF: 036.460.889-74 

 

 

 

 
  

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2022 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/FMSBN/2022 

 
ANEXO XIII 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 
Aos 00 (-------) dias do mês de ------ do ano de 2022, o Município de Braço do Norte, através de seu Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, designada pela Portaria Municipal nº. 238 de 08 de Abril de 2021 e Portaria Municipal nº. 284 

de 17 de Maio de 2021, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Pregão 05/2022, que 

objetiva “PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA 

PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC”, observados as especificações, os preços, os quantitativos e os 

fornecedores classificados na licitação supracitada, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, 

constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz das regras insertas no Decreto nº 

7.892, de 23/01/2013.  

CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
“PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC.” 

CLAÚSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS  
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.  
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Braço do Norte não será obrigada a 
firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência de fornecimento em igualdade de 
condições.  
 
CLAÚSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÂO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Poderá utilizar-se da Ata de registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha 
participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 
vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 
7.892/13, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.  
 



 

 

 

CLAÚSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado na tabela 
abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico nº 05/2022. 
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições 
constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2022, que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso.  
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta apresentada, no Pregão Eletrônico nº 
05/2022, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram.  
 
CLÁUSULA QUINTA – FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS 
Prazo de entrega de até 5 (cinco) dias úteis, após fornecedor receber AF – Autorização de Fornecimento, pelo Setor 
Competente sendo os custos de transporte e entrega por conta e risco das empresas vencedoras.  
 
A fiscalização do contrato ou equivalente e o acompanhamento na execução do fornecimento dos produtos e 

serviços ficará a cargo de servidor posteriormente designado – Werynton Boneli – Coordenador de Saúde Bucal, na 

ausência do mesmo o Secretário Sérgio Fernando Domingos Arent. 

A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o 

ato do recebimento não importará na aceitação. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a 

qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. A garantia mínima ou validade do 

produto deverá ser no mínimo de 12(doze) meses a partir da data de entrega. A licitante vencedora deverá garantir 

a qualidade dos produtos e arcar com qualquer prejuízo da Prefeitura Municipal de Braço do Norte, decorrente de 

sua utilização. 

CLAÚSULA SEXTA – DO PAGAMENTO  
O pagamento será realizado até o 12º (Décimo Segundo) dia de cada mês após a entrega do objeto da presente 
licitação ou conforme disponibilidade financeira. Para se efetivar o pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar 
na Secretaria de Administração, até o dia 5º dia da entrega do objeto licitado, a nota fiscal/fatura devidamente 
atestada por servidor encarregado da fiscalização da entrega dos materiais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
A entrega dos materiais só estará caracterizada mediante o recebimento da ordem de fornecimento pelo 
fornecedor.  
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que as 
entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento.  
Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura correspondente.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES  
Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante, poderá ela, 
resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da Administração, isolada ou 
cumulativamente:  
- Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória.  
- Cancelamento do registro na Ata.  
- Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública por prazo de até 
5 (cinco) anos.  



 

 

 

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que o fornecedor 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no subitem anterior.  
- O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor, sem justificativa aceita pelo órgão 
ou entidade usuário, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou 
cumulativamente, nas seguintes sanções.  
- Advertência.  
- Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, após decorridos cinco dias, a contar da data do 
inadimplemento.  
Multa de mora sobre o valor total do pedido, de 0,33% por dia de inadimplência, no caso de inexecução total.  
- Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública, por prazo de até 
cinco (cinco) anos.  
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a licitação pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação que será concedida sempre que o fornecedor 
ressarcir a Administração pelos prejuízos pelos resultantes ou depois de decorridos o prazo da sanção aplicado 
com subitem anterior.  
Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.  
A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicações de outras, previstas em Lei, 
inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causado à Administração.  
 
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  
Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II da presente Ata. E em atendimento ao § 1º, art. 28 
da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado quaisquer reajustamentos de preços.  
Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da 
superveniência de normas federais aplicáveis a espécie, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS  
Os materiais objeto desta Ata de Registro de Preços serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto no 
art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes.  
 
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:  
Pela Administração, quando:  
a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;  
b) a detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;  
c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;  
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;  
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;  
g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 17 do edital, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso do recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram 
origem ao registro de preços;  
h) no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação 
em imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação;  



 

 

 

 
Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as 
exigências desta Ata de Registro de Preços:  
a) a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrado deverá ser formulada com antecedência 
de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não 
aceita as razões do pedido.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE 
FORNECIMENTO  
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo responsável 
relativo a pasta solicitante.  
A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente 
autorizados pelo órgão requisitante.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
Fica eleito o Foro da Comarca de Braço do Norte/SC, para dirimir dúvidas ou questões que não encontrem forma de 
resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109, 
inciso I, da Constituição Federal. 
 
E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em três vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem. 
 
Braço do Norte, 00 de ----- de 2022. 

 

 
PATRICIA ALEXANDRA D. TELES 
 

 
PREGOEIRO 

 

THIAGO CORREA  TANCREDO  
EQUIPE 

 

 
FABIANO PIRES DE OLIVEIRA 

 
EQUIPE 

 

 
JULIANA SPIEKER DA SILVA 
 

 
EQUIPE 

 

 

NOME DO PARTICIPANTE EMPRESA ASSINATURA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 


