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MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 025/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 048/2020 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO (por item) 

REGISTRO DE PREÇO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA, no uso de suas 

atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 30  do mês 

de  Julho do ano de 2020, na sala de reuniões do  Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura 

Municipal de São Martinho da Serra, localizada na Avenida 24 de Janeiro, n° 853 se reunirão o 

pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 2682-2020, com a finalidade de receber 

propostas e documentos de habilitação, objetivando a  aquisição de materiais odontológicos, 

conforme  descrito no item 1, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 

17/07/2002, e da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993. As informações bem como o Edital encontram-

se a disposição dos interessados das 08h00min às 14h00min , no Centro Administrativo Municipal – 

Setor de Licitações e no endereço eletrônico: http://www.saomartinhodaserra.rs.gov.br . 

Esta licitação é exclusiva à participação para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte 

e Microempreendedor Individual, em virtude das alterações contidas no Art. 48, Inc. I, da Lei 

Complementar nº 147/2014, sendo que a empresa deverá apresentar, fora dos envelopes, na data 

mencionada no preâmbulo 2 deste edital, declaração de que se enquadra como Microempresa, 

Microempreendedor Individual ou Empresa de Pequeno Porte. 

1 – DO OBJETO: 

1.1. Registro de Preço para aquisição de materiais odontológicos para a unidade Básica 

de Saúde de São Martinho da Serra conforme detalhado no anexo I do edital. 

1.2. Os preços deverão atender rigorosamente até o valor máximo estimado em edital. 

Será motivo de desclassificação do item, cotações cujos valores sejam superiores ao preço médio 

estimado. 

1.3. Na proposta os licitantes deverão sob pena da desclassificação do item ou da 

proposta, OBRIGATORIAMENTE indicar as marcas dos produtos ofertados, vinculando-se a esta 

para o caso de ser vencedor do certame. 

2 – DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  

2.1 – Para participação do certame, o licitante, além de atender ao disposto no item 07 

(sete) deste edital, deve apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes 

distintos, lacrados, não transparentes, sobrescritos com os dizeres abaixo indicados, além da razão 

http://www.saomartinhodaserra.rs.gov.br/


 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

2 
 

social e endereço completo atualizado bem como declaração dando ciência de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com inciso VII do art. 4º da Lei Federal 

10.520/2002. 

 

Município de São Martinho da Serra Município de São Martinho da Serra 

Pregão Presencial para registro de preço 

 nº. 025/2020                                                          

Pregão Presencial para registro de preço 

 nº. 025/2020                                                          

Processo Administrativo nº 048/2020 Processo Administrativo nº 048/2020 

Envelope nº. 01 – Proposta                                                               Envelope nº. 02 – Documentação                                                               

Proponente: (nome completo da empresa) Proponente: (nome completo da empresa) 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1 – O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, das 

08h30min até às 08h50min do dia 30 do mês de Julho de 2020, diretamente ou através do seu 

representante legal que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será o único admitido 

a intervir no procedimento licitatório, com poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para 

a prática dos demais atos do certame, no interesse do representado. 

3.2 – A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos 

envelopes. 

3.3 – O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) Se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em 

se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento 

de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, 

acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para 

prática de todos os demais atos inerentes ao certame; no caso de empresa individual, o registro 

comercial, devidamente registrado. 

b) se representante legal, deverá apresentar: 

b.1) Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 

devidamente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de todas as 

pessoas com poderes para a outorga de procuração, e também o nome do outorgado constando ainda, 

a indicação de amplos poderes para dar lance (s) em licitação pública. 

b.2) Termo de credenciamento (conforme Anexo IV deste edital) outorgados pelos 

representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação 
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de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 

ou b.2), deverão ser acompanhados do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa. 

b.3) É obrigatória a apresentação do documento de identidade do representante legal a ser 

credenciado; 

c) Documento que comprove que a empresa sem enquadra como ME ou EPP. 

3.4. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 

o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o 

documento para fins deste procedimento licitatório. 

3.5. Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer é 

obrigatório à presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à 

licitação. 

OBS: Todos os documentos, exigidos para o credenciamento, deverão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou funcionário desta 

administração. A autenticação por funcionário público desta administração somente será realizada até 

trinta minutos antes do horário de credenciamento, as vistas do documento original. 

4 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença dos 

licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá 

os envelopes:  

Nº. 01 – Da Proposta. 

Nº. 02 – Da Documentação. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será 

aceita a participação de nenhum licitante retardatário.   

5 – PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, em folhas sequencialmente 

numeradas e rubricadas, sem rasura, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a 

última, datada e assinada pelo representante legal da empresa, preferencialmente nos moldes 

sugeridos no Anexo III deste edital, e deverá conter: 

a) Razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax e nome da 

pessoa indicada para contato; 

b) Indicação do prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias. Na falta 

da indicação deste prazo será considerado como prazo de validade de 60 (sessenta) dias. 
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OBSERVAÇÃO: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou 

criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no 

que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

 

5.2. Preço:  

a) Deve ser indicado preço unitário por cada item, em moeda nacional, contendo, ainda, 

a descrição completa do produto ofertado, marca, referenciais e demais dados técnicos. No referido 

preço deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições 

sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam 

sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros (entrega do material), que correrão 

por conta do licitante vencedor. 

b) Serão considerados para fim de julgamento, os valores constantes no preço até, no 

máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

c) Os preços deverão atender rigorosamente até o valor máximo estimado em edital. Será 

motivo de desclassificação do item, cotações cujos valores sejam superiores ao preço médio estimado. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores aquela, 

poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, não inferiores a R$ 0,20 (Vinte centavos) para o 

objeto deste edital, até a proclamação do vencedor. 

6.2. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 

anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos 

lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

6.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em 

valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a 

proclamação do vencedor. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra 

ao licitante na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de 

classificação. 

6.6. É vedada a oferta dos lances com vista ao empate. 
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6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes no item 13 – DAS PENALIDADES, deste edital. 

6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

6.9. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, 

os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, de acordo com o menor preço 

apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a 

com os valores consignados em planilha de custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 

declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste Edital, 

com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário. 

6.13. Serão desclassificadas: 

a) As propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as 

que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais de modo a 

ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 

atenderem aos requisitos do item 5 deste edital; 

b) As propostas que apresentarem preços manifestadamente inexequíveis. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 

Edital. 

6.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 

prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais 

apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos 

recursos interpostos. 

6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas. 

6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

7. DA HABILITAÇÃO: 

Para fins de habilitação nesse Pregão, o licitante deverá apresentar dentro do envelope 

Nº. 02, os documentos de habilitação: 

7.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

7.1.1 Cédula de Identidade; 
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7.1.2 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

7.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

7.1.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício;  

7.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.6 Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: 

Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na forma da Lei nº 9.854/99, conforme modelo do 

Decreto nº 4.358/02. 

7.1.7 Declaração que não emprega funcionário público; 

7.1.8 Declaração que não possui vínculo com a Administração; 

7.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

7.2.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

7.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Federal; 

7.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

7.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante e com o município de São Martinho da Serra; 

7.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

7.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão 

Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito de negativa. 

7.2.7 Para empresas cadastradas no Município, a documentação constante nos subitens 

7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 poderá ser substituída pelo seu certificado de registro de fornecedor – desde que 

seu objeto social comporte os objetos licitados e o registro cadastral esteja dentro do prazo de validade 

– juntamente com as negativas Municipal, INSS e FGTS. 

7.3. Os documentos elencados no item 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.2 deverão ser apresentados 

em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em 

órgão da imprensa oficial. 
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7.4. O envelope da documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retira-lo, após 

aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

7.5 Alvará de Localização e Funcionamento. 

 

08. DO PAGAMENTO: 

08.1. Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:  

 

Até o dia 10° dia do mês subsequente ao da entrega das mercadorias. 

 

08.2. Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, deverá informar 

a Secretaria  de Saúde o banco, nº da agência e o nº da conta bancária na qual será realizado o depósito 

correspondente. A referida conta deverá estar em nome da licitante vencedora pessoa jurídica. 

 

9. DAS PENALIDADES 

9.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da proposta vencedora. 

9.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega acarretará a multa de 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor 

total que foi adjudicado. 

9.3. O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% 

(dez por cento), sobre o valor total da obrigação. 

9.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, o licitante, sem 

prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 

descredenciamento do cadastro do Município, nos casos de: 

a) Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) Apresentação de documentação falsa para participação do certame; 

c) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

d) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

e) Comportamento inidôneo; 

f) Comprometimento de fraude fiscal; 

g) Fraudar a execução do contrato; 

h) Falhar na execução do contrato; 
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9.5. Na aplicação das penalidades prevista no edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou 

contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe 

o artigo 87, caput, da Lei Federal nº. 8666/93. 

9.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

9.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

10. DA ADJUDICAÇÃO 

10.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

10.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará o 

licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação 

e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda o edital, sendo o respectivo licitante 

declarado vencedor, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para 

que seja obtido preço melhor. 

10.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará os 

vencedores, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes, para que manifestem a intenção 

de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na 

decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constarão na ata da sessão às sínteses das 

razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram 

intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de três dias corridos, 

após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 

 

11. RECURSOS 

11.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na sessão 

pública do pregão, terá ele o prazo de (03) três dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

11.2. Os demais licitantes, já intimados na sessão pública supracitada, terão o prazo de 

(03) três dias corridos para apresentarem contrarrazões que começará a correr no término do prazo da 

recorrente. 

11.3. A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são 

pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

11.4. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 

Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste edital. 

11.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso. 
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12. ENTREGA E RECEBIMENTO DOS OBJETOS LICITADOS: 

12.1. As entregas deverão ser feitas em até 30 dias corridos após a solicitação da 

Secretaria de Saúde mediante  emissão de nota de empenho. 

12.1.1. Os materiais deverão ser entregues na Unidade Básica de Saúde, na Avenida 24 

de janeiro, Centro, n° 568, em horário de expediente conforme agendamento pelo telefone 55 3277 

1122.   

12.2. O atraso ou inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula, 

ocasionará a aplicação das penalidades legais ao licitante vencedor. 

12.3. Verificada a não conformidade de algum dos produtos, o licitante vencedor deverá 

promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se as 

penalidades previstas nesse edital. 

12.4. A nota fiscal/fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com seu objeto. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

13.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o 

Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato 

superveniente comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato 

escrito e fundamentado.  

13.1.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 

nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 

tenha sido o vencedor, a do pedido de compra, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.  

13.1.2. É facultada a Comissão de Licitações, ou à autoridade a ele superior, em qualquer 

fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo. 

13.1.3. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pela Comissão de Licitações, sob pena de 

desclassificação/inabilitação. 

13.1.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão de sua proposta. 

13.1.5. As normas que disciplinam este Processo Licitatório serão sempre interpretadas 

em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse do 

Município, a finalidade e a segurança da contratação. 

13.1.6. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitações, 

com base na legislação vigente. 
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13.1.7. A participação do proponente nesta licitação implica aceitação de todos os termos 

deste Edital; 

13.1.8. Os anexos fazem parte, na íntegra, deste Edital. 

13.1.9. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante:  

I – Termo de Referência-Detalhamento específico do objeto; 

II – Planilha de quantitativos e custos unitários; 

III – Modelo da proposta; 

IV – Termo de Credenciamento; 

V – Declaração que não emprega menor; 

VI – Minuta de Contrato; 

13.1.10. Conforme Art. 41 e seus incisos da Lei 8.666/93 que rege esse processo, qualquer 

cidadão é parte legítima para impugnar esse edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias 

úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes junto ao Departamento de Compras e Licitações 

na Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra/RS.  

13.1.11. Mais informações serão prestadas aos interessados no horário das 08h00min às 

14h00min  na Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, sito Avenida 24 de janeiro, 853 ou pelo 

telefone: (55) 3277-1100/1022 

São Martinho da Serra (RS), 14 de Julho de 2020. 

 

__________________________ 

Gilson de Almeida 

Prefeito Municipal 

 

PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA 

Este processo foi analisado, sob o prisma jurídico-formal, e se acha aprovado por esta 

Procuradoria Jurídica, podendo ter regular prosseguimento nos termos da Lei. 

 

___________________________ 

Alcione de Almeida 

Procurador Jurídico 

OAB RS 74.386 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

 

1.1 Registro de Preço para aquisição de materiais odontológicos para a unidade Básica de 

Saúde de São Martinho da Serra devendo compreender as especificações detalhadas no 

anexo I do edital. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1 Justifica-se a necessidade da contratação de materiais odontológicos para a 

manutenção básica das atividades de odontologia com condições sanitárias e da saúde dos 

colaboradores, servidores públicos municipais e da população assistida no Centro de 

Saúde Municipal, consultório odontológico, Unidade Básica de estratégia de saúde da 

família. 

3.DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS ITENS LICITADOS: 

3.1. As entregas deverão ser feitas em até 30 dias corridos após a solicitação da Secretaria 

de Saúde mediante  emissão de nota de empenho. 

3.1.1. Os materiais deverão ser entregues na Unidade Básica de Saúde, na Avenida 24 de 

janeiro, Centro, n° 568, conforme agendamento em horário de expediente pelo telefone 

55 3277 1122.   

3.2. O atraso ou inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula, 

ocasionará a aplicação das penalidades legais ao licitante vencedor. 

3.3 Verificada a não conformidade de algum dos produtos, o licitante vencedor deverá 

promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-

se as penalidades previstas nesse edital. 

3.4. A nota fiscal/fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto ao seu objeto. 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1 Compete à CONTRATADA: 

I – Cumprir com o disposto no Pregão Presencial nº. 025/2020 e seus anexos, obedecendo 

ao objeto e as disposições legais e contratuais, prestando-os dentro dos padrões de 

qualidade, continuidade e regularidade; 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1 Compete à CONTRATANTE: 
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I – Cumprir as competências, conforme o disposto no Processo Licitatório Pregão 

Presencial nº. 025/2020 e seus anexos; 

II – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA dentro dos prazos estabelecidos 

neste contrato; 

III – Fiscalizar a execução deste contrato e subsidiar a CONTRATADA com informações 

necessárias ao fiel e integral cumprimento do contrato; 

IV – Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência que interfira na execução 

da entrega do objeto; 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:  

 

Até o dia 10° dia do mês subsequente ao da entrega das mercadorias. 

 

6.2. Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, deverá informar 

a Secretaria de Saúde o banco, nº da agência e o nº da conta bancária na qual será realizado 

o depósito correspondente. A referida conta deverá estar em nome da licitante vencedora 

pessoa jurídica. 

7. DO DETALHAMENTO ESPECÍFICO DO OBJETO E DO VALOR MÉDIO 

ESTIMADO. 

Item 

UNI  OBJETO   DESCRIÇÃO  QTD .   Valor Unitário 

 
 

Valor Total 

1 

UNIDADE  

ADESIVO 
FOTOPOLIMERIZÁVEL 

PARA ESMALTE E 
DENTINA   

Adesivo fotopolimerizável para 
esmalte e dentina. Classificado como 
adesivo convencional de dois 
passos. Deve conter nano partículas 
que conferem maior estabilidade e 
resistência ao filme adesivo. Seu 
solvente deve ser a base de etanol, 
e deve combinar prime e adesivo no 
mesmo frasco. Frasco 6 ml.   

20  R$  90,67 

 
 
 
 

1.813,40 

2 

CAIXA  AGULHA GENGIVAL   

Agulha 30g curta, atraumática, aço 
inoxidável, uso descartável, com 
ponta tri facetada, usada em 
odontologia, caixa com 100 
unidades.   

8  R$ 29,40    

 
 

235,20 

3 

PACOTE  ALGODAO ROLETE   

Indicado para afastamento da 
bochecha e absorção de líquidos em 
tratamento odontológico. Fabricado 
em 100% fibras de algodão. Formato 
cilíndrico. Pacote com 100 unidades.  

250  R$  3,17                

 
 

792,50 

4 
CAIXA  

ANESTÉSICO 
ARTICAÍNA  4% 

Anestésico Articaína 4% 1:100.00 
com Epinefrina (Tubete de Vidro). 
Embalagem com 50 tubetes de 
cristal com 1,8ml cada.   

12  R$  184,97         

 
 

      2.219,64 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

13 
 

5 
CAIXA  

ANÉSTÉSICO 
LIDOCAÍNA  2% 

Anestésico Lidocaína 2% 1:100.000 
com Epinefrina.  
Embalagem com 50 tubetes de 
cristal com 1,8ml cada.   

12  R$ 112,63              

 
1.351,56 

6 
UNIDADE  ANESTÉSICO TÓPICO   

Anestésico de uso tópico. 
Composição: Benzocaína 20%. 
Sabor Tutti-frutti. Embalagem com 
12g.  

12  R$ 9,97                

 
119,64 

7 
UNIDADE  

ANTISSÉPTICO BUCAL 
COM CLOREXIDINA 
0,12%  

Enxaguante Bucal com solução à 
base de Gluconato de  
Clorhexidina a 0,12%. Sem álcool. 
Embalagem com 1000ml.  

15      R$   31,33 

 
469,95 

8 

PACOTE   
BABADOR 
IMPERMEÁVEL 
DESCARTÁVEL   

Babador descartável impermeável 
para uso odontológico, 
confeccionado em duas camadas, 
uma de papel (celulose 100% 
virgem) e uma de plástico (atóxico). 
Branco. Alto potencial de absorção. 
Embalagem com 100 unidades.  

100  R$ 17,33             

 
 
 

1.733,00 

9 
FRASCO   

BICARBONATO DE 
SÓDIO  

Bicarbonato de sódio, granulação 
extra fina para uso odontológico, 
frasco com 500g.  

6  R$ 29,03              
 

174,18 

10 

UNIDADE   

BROCA CARBIDE Nº 6 
HASTE CURTA PARA 
CONTRA ÂNGULO.   
  

Fabricado em aço carbide inoxidável. 
Autoclavável. Para utilização em 
baixa rotação no contra ângulo AR 
(CA).  
Embalagem com 1 unidade.   

4  R$ 14,77                  

 
 

59,08 

11 

UNIDADE   

BROCA CARBIDE Nº 7 
HASTE CURTA PARA 
CONTRA ÂNGULO.   
  

Fabricado em aço carbide inoxidável. 
Autoclavável. Para utilização em 
baixa rotação no contra ângulo AR 
(CA).  
Embalagem com 1 unidade.   

4  R$ 13,10                

 
 

52,40 

12 

UNIDADE  

BROCA CARBIDE Nº 8 
HASTE CURTA PARA 
CONTRA ÂNGULO.   
  

Fabricado em aço carbide inoxidável. 
Autoclavável. Para utilização em 
baixa rotação no contra ângulo AR 
(CA).  
Embalagem com 1 unidade.   

4  R$   13,10              

 
 

52,40 

13 

UNIDADE  
BROCA DIAMANTADA Nº 
1012 PARA ALTA 
ROTAÇÃO.  

Confeccionada em aço inox de 1ª 
linha de alta resistência e 
impregnada com diamantes naturais 
através de eletrólise em embalagem 
esterilizada por raios gama. 
Autoclavável. Para uso em alta 
rotação. Embalagem com 1 unidade.   

20       R$ 4,13  

 
 
 

82,60 

14 

UNIDADE  
BROCA DIAMANTADA Nº 
1013 PARA ALTA 
ROTAÇÃO.  

Confeccionada em aço inox de 1ª 
linha de alta resistência e 
impregnada com diamantes naturais 
através de eletrólise em embalagem 
esterilizada por raios gama. 
Autoclavável. Para uso em alta 
rotação. Embalagem com 1 unidade.  

20  R$ 4,13               

 
 
 

82,60 

15 

UNIDADE  
BROCA DIAMANTADA Nº 

1111S PARA ALTA 
ROTAÇÃO.  

Confeccionada em aço inox de 1ª 
linha de alta resistência e 
impregnada com diamantes naturais 
através de eletrólise em embalagem 
esterilizada por raios gama. 
Autoclavável. Para uso em alta 
rotação. Embalagem com 1 unidade.  

20  R$    4,45              

 
 
 

89,00 

16 

UNIDADE  
BROCA DIAMANTADA Nº 
2134FF PARA ALTA 
ROTAÇÃO.  

Confeccionada em aço inox de 1ª 
linha de alta resistência e 
impregnada com diamantes naturais 
através de eletrólise em embalagem 
esterilizada por raios gama. 
Autoclavável. Para uso em alta 
rotação. Embalagem com 1 unidade.  

20  R$ 4,45                  

 
 

89,00 

17 

UNIDADE  
BROCA DIAMANTADA Nº 
2200 PARA ALTA 
ROTAÇÃO.  

Confeccionada em aço inox de 1ª 
linha de alta resistência e 
impregnada com diamantes naturais 
através de eletrólise em embalagem 
esterilizada por raios gama. 
Autoclavável. Para uso em alta 
rotação. Embalagem com 1 unidade.  

20       R$   4,13           

 
 
 

82,60 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

14 
 

18 

UNIDADE  
BROCA DIAMANTADA Nº 
3118FF PARA ALTA 
ROTAÇÃO.  

Confeccionada em aço inox de 1ª 
linha de alta resistência e 
impregnada com diamantes naturais 
através de eletrólise em embalagem 
esterilizada por raios gama. 
Autoclavável. Para uso em alta 
rotação. Embalagem com 1 unidade.  

20  R$    4,13       

 
 
 
        82,60 

19 

UNIDADE  
BROCA ZECRIA HASTE 
LONGA  

Produzida em aço carbide. No 
formato tronco-cônico. Medida 
28mm. Com ponta ativa (0,8mmde 
diâmetro). Cor: prata. Alta rotação 
(FG). Embalagem com 1 unidade.   

6     R$   33,17             

 
 

199,02 

20 UNIDADE   CABO DE ESPELHO  
Cabo para Espelho Bucal em 
Alumínio. Unidade.   

10      R$   7,73 
77,30 

21 

UNIDADE    
CIMENTO DE 
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO  

Cimento à base de Hidróxido de 
Cálcio radiopaco e de presa química 
(autopolimerizável). Contém 
pigmentos radiopacificantes; 
Biocompatível; Bacteriostático (ph 
alcalino); Não contém eugenol. 
Embalagem contendo: 1 Tubo Pasta  
Base 13g; 1 Tubo Pasta Catalisadora 
11g; 1 Bloco de Mistura  

5  R$   55,00            

 
 
 
 
 

275,00 

22 

UNIDADE  
CONDICIONADOR 
ÁCIDO DE ESMALTE  

Gel condicionador de esmalte e 
dentina, à base de ácido fosfórico 
37%, tixotrópico, estojo com 3 
seringas, contendo cada uma 2,5 ml 
e ponta aplicadora. Embalagem com 
3 seringas de 2,5 ml.   

24  R$ 7,87                  

 
 

188,88 

23 

UNIDADE  
CURETA PERIODONTAL 
DE GRACEY Nº 11-12.  

Cureta periodontal de gracey Nº 11-
12, confeccionada em aço inox, de 
alta Resistência ao processo de 
esterilização. Cabo Oco, com 
acabamento e polimento perfeito e 
Rastreabilidade independente da 
embalagem. Cabo com 8 mm para 
melhor empunhadura.  

2  R$    49,67             

 
 
 

 
       99,34 

24 

UNIDADE  
CURETA PERIODONTAL 
DE GRACEY Nº 13-14.  

Cureta periodontal de gracey Nº 13-
14, confeccionada em aço inox, de 
alta Resistência ao processo de 
esterilização. Cabo Oco, com 
acabamento e polimento perfeito e 
Rastreabilidade independente da 
embalagem. Cabo com 8 mm para 
melhor empunhadura.  

2  R$     49,67            

 
 
 

       99,34 

25 

UNIDADE  
CURETA PERIODONTAL 
DE GRACEY Nº 5-6.  

Cureta periodontal de gracey Nº 5-6, 
confeccionada em aço inox, de alta 
Resistência ao processo de 
esterilização. Cabo Oco, com 
acabamento e polimento perfeito e 
Rastreabilidade independente da 
embalagem. Cabo com 8 mm para 
melhor empunhadura.  

2  R$   49,67              

 
 
 

99,34 

26 

UNIDADE  
CURETA PERIODONTAL 
DE GRACEY Nº 7-8.  

Cureta periodontal de gracey Nº 7-8 
, confeccionada em aço inox, de alta 
Resistência ao processo de 
esterilização. Cabo Oco, com 
acabamento e polimento perfeito e 
Rastreabilidade independente da 
embalagem. Cabo com 8 mm para 
melhor empunhadura.  

2  R$ 49,67                

 
 
 

99,34 

27 

UNIDADE   
DETERGENTE 
ENZIMÁTICO   

Detergente enzimático concentrado, 
atóxico, bacteriostático, ph neutro, 
biodegradável. Validade igual ou 
superior a 12 meses. Apresentação: 
frasco com 470 a 500 ml.   

24  R$    54,30             

 
 

1.303,20 
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28 

PACOTE   
DISCO DE LIXA  
ODONTOLÓGICO PARA  
ACABAMENTO   

Disco de lixa odontológico para 
acabamento de resina composta. 
Sistema de encaixe flexível. Com 
centro metálico.  
Tipo Praxis (TDV). Embalagem com 
30 unidades 1/2.   

  

8  R$   111,33              

 
 
 

890,64 

29 

UNIDADE   
ESCOVA DENTAL 
INFANTIL MACIA  

Escova dental infantil com cerdas de 
nylon macias; 4 fileiras de tufos; 28 
tufos de cerdas aparadas 
uniformemente e arredondadas na 
mesma altura; Cabo reto; 15cm de 
comprimento; Anatômico; Com 
empunhadura; Embalada 
individualmente em saquinho 
plástico lacrado, tipo flow pack. 
Unidade.   

500      R$   1,20  

 
 
 
 

600,00 

30 UNIDADE  
ESCOVA ROBINSON 
RETA  

Escova de Profilaxia Robinson CA 
Pincel Plano. Unidade.   

50  R$ 3,23                 
161,50 

31 
UNIDADE  

ESPELHO 
ODONTOLÓGICO 1º 
PLANO  

Espelho bucal nº 5; Primeiro plano. 
Unidade.   

10  R$ 9,40              
 

94,00 

32 CAIXA   
FIO DE SUTURA DE 
NYLON PRETO 3-0  

Com agulha 1/2 CT 1,5cm. 
Embalagem com 24 unidades.  

4  R$    51,67             
 
        206,68 

33 CAIXA  
FIO DE SUTURA SEDA 
PRETA TRANÇADA 4-0  

Com agulha 1/2 CT 1,7cm 
Embalagem com 24 unidades.  

4  R$   51,67              
 

206,68 

34 
UNIDADE  

FITA BANDA MATRIZ 
METÁLICA (5MM)  

Fita de aço inoxidável 0,05 x 5 mm. 
Embalagem contendo 1 rolo de 50 
cm.    

15       R$    3,57 
 

53,55 

35 
UNIDADE   

FITA BANDA MATRIZ 
METÁLICA (7MM)  

Fita de aço inoxidável 0,05 x 7 mm. 
Embalagem contendo 1 rolo de 50 
cm.    

15        R$   3,57 
 

53,55 

36 UNIDADE  FLUOR GEL ACIDULADO  
Gel Acidulado a 1,23%. Embalagem 
de 200ml.   

15  R$ 8,63               
          129,45 

37 
PACOTE   GORRO DESCARTÁVEL  

Gorro, tipo touca descartável 
gramatura 40 ou 50, sanfonada com 
elástico, cor branca. Apresentação: 
pacote com 100 unidades.  

6        R$ 68,00 

 
408,00 

38 
UNIDADE   

HIPOCLORITO DE 
SÓDIO 2,5% SODA 
CLORADA  

Solução de Hipoclorito de Sódio a 
2,5%. Frasco com 1 Litro.  

2  R$ 12,63                 
 

25,26 

39 

CAIXA INDICADOR BIOLÓGICO   

Indicador biológico, segunda 
geração, auto contido, ampola com 
meio de cultura bacilos 
Stearothermophillus, resposta em 24 
horas para esterilização a vapor. 
Validade igual ou superior a 24 
meses. Apresentação: caixa com 50 
ampolas (tubos).  

2       R$   57,30 

 
 
 
 
        144,60 

 

40 

UNIDADE   
IONÔLMETRO DE VIDRO 
FOTOPOLIMERIZÁVEL 

RESTAURADOR  

Ionômero de vidro foto ativado de 
cura tripla. Liberação de íons 
fluoretos. Mistura condensável, não 
pegajosa. Total biocompatibilidade 
com o dente. Embalagem com: 1 
frasco de Po A3 ou A1 com 5g, 1 
frasco de líquido com 2,5mL, 1 frasco 
de Primer com 2,5mL, 1 frasco de 
Bond com 5mL.  

10        R$  224,30 

 
 
 

 
     2.243,00 

 

41 

UNIDADE   
KIT DE ACABAMENTO E 

POLIMENTO PARA 
RESINA COMPOSTA 

Kit de pontas fabricadas em silicone; 
contendo pontas e mandril, 
autoclaváveis. Tipo Poligloss. Kit 
com: 18 pontas;1 mandril.   

2  R$    229,17           

 
 

458,34 

42 
CAIXA  

LÂMINA DE BISTURI Nº 
12  

Lâmina de bisturi descartável de aço 
carbono estéril. Embalagem com 100 
unidades.   

1  R$    50,33            
 
        50,33 

43 
CAIXA  

LÂMINA DE BISTURI Nº 
15  

Lâmina de bisturi descartável de aço 
carbono estéril. Embalagem com 100 
unidades.   

1 R$   50,33              
 

50,33 
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44 

UNIDADE   MICROBRUSH FINO  
Aplicador descartável com fibras não 
absorvíveis com ponta flexível. 
Embalagem com 100 unidades.  

15  R$ 15,67 

 
 
       235,05 

45 
CX   PAPEL ARTICULAR   

Papel de articulação super fino de 
alta precisão, vermelho e preto. 
Caixa com 280 tiras.   

  
2 

R$   223,33 

 
446,66 

46 

UNIDADE  PASTA PROFILÁTICA  

Pasta profilática contendo abrasivos 
suaves a aroma artificial, com flúor, 
indicado p/ profilaxia dental, 
acondicionada em caixa. Unidade. 
Bisnaga c/ 90g.   

12  R$ 13,00               

 
 
      156,00 

47 
UNIDADE  

PASTA DE POLIMENTO 
DE RESINAS 
COMPOSTA  

Pasta de polimento à base de óxido 
de alumínio.  
Hidrossolúvel. Embalagem com 1 
seringa com 3g.  

6  R$ 34,50                

 
207,00 

48 

UNIDADE   PEDRA POMES  

Pedra pomes, massa porosa 
acinzentada muito leve, áspera, 
inalterada ao ar, inodora e insípida, 
abrasivo em pó, indicado p/ 
polimento e profilaxia de próteses 
dentárias, acondicionada em frasco 
c/ 100g. Unidade.   

4  R$ 8,63                 

 
 
 
        34,52 
 

49 

UNIDADE   PINÇA CLÍNICA  
Pinça clínica para algodão em aço 
inoxidável. Autoclavável. Unidade.   

10 R$     15,83            

 
 

158,30 

50 

UNIDADE  

RESINA  
FOTOPOLIMERIZAVEL 
BULK  
FILL FLOW  

Resina fotopolimerizável bulk fill flow 
Cor A3. 60% menos tensão de 
contração de polimerização. Auto 
nivelamento. Pode ser aplicado em 
incrementos de até 4mm. Excelente 
escoamento e adaptação à 
cavidade. Aumento da resistência a 
propagação de rachaduras. 
Apresentação: seringa com 2g. 
Unidade.   

8 R$   152,67             

 
 
 
 
 

1.221,36 

51 

UNIDADE  

RESINA  
FOTOPOLIMERIZÁVEL 
PARA  
ESMALTE COR A1 

Resina micro híbrida, radiopaca. 
Fácil manipulação; boa adaptação 
marginal e Superfície final lisa e 
brilhante. Cor A1.  
Apresentação: seringa com 4 
gramas. Unidade.  

  

6  R$   75,93              

 
 
 
 
 
 

455,58 

52 

UNIDADE  

RESINA  
FOTOPOLIMERIZÁVEL 
PARA  
ESMALTE COR A2 

Resina micro-hibrida, radiopaca. 
Fácil manipulação; boa adaptação 
marginal e Superfície final lisa e 
brilhante. Cor A2.  
Apresentação: seringa com 4 
gramas. Unidade.  

  

12  R$   75,93 

 
 
 

911,16 

53 

UNIDADE  

RESINA  
FOTOPOLIMERIZÁVEL 
PARA  
ESMALTE COR A3 

Resina micro-hibrida, radiopaca. 
Fácil manipulação; boa adaptação 
marginal e Superfície final lisa e 
brilhante. Cor A3.  
Apresentação: seringa com 4 
gramas. Unidade.  

  

24  R$   75,93              

 
 
 
 

1.822,32 
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54 

UNIDADE  

RESINA  
FOTOPOLIMERIZÁVEL 
PARA  
ESMALTE COR A3,5 

Resina micro-hibrida, radiopaca. 
Fácil manipulação; boa adaptação 
marginal e Superfície final lisa e 
brilhante. Cor A3,5. Apresentação: 
seringa com 4 gramas. Unidade.  

12  R$   75,90              

 
 

910,80 

55 

UNIDADE  
ROLO DE 
ESTERELIZAÇÃO 10 CM 
X 100M  

Bobina para esterilização com 
indicadores químicos para uso em 
esterilização a vapor ou gás óxido de 
etileno. Composição:  
Papel Grau Cirúrgico com Filme 
plástico. 10 cm x 100 m.   
Embalagem com 1 unidade.   

20  R$ 78,97 

 
 
 

1.579,40 

56 

UNIDADE  
ROLO DE 
ESTERELIZAÇÃO 5 CM X 
100M  

Bobina para esterilização com 
indicadores químicos para uso em 
esterilização a vapor ou gás óxido de 
etileno. Composição:  
Papel Grau Cirúrgico com Filme 
plástico. 5 cm x 100 m.   

20  R$    39,47  

 
 
 

789,40 

Embalagem com 1 unidade.  

57 

UNIDADE  

SONDA DUPLA  
PERIODONTAL 
MILIMETRADA  

  

Sonda dupla periodontal milimetrada 
para exploração e medição de bolsas 
periodontais. Confeccionada em aço 
inox, com cabo oitavado ou cônico 
com ranhuras, facilitando a 
empunhadura, ambas as pontas 
cônicas. De alta resistência ao 
processo de esterilização. Unidade.   

4  R$ 47,00                 

 
 
 
 
 

188,00 

  

58 

  
PACOTE   

  

SUGADOR 
DESCARTÁVEL  

  
Sugador descartável feito de PVC 
transparente atóxico e fio cobreado, 
comprimento: 15cm, facilidade de 
manuseio, ponta arredondada. 
Embalagem com 40 unidades.  

  

96  R$ 7,90                 

 
 
 
 

758,40 

59 

PACOTE   
SUGADOR 
DESCARTÁVEL 
ENDODÔNTICO   

Sugador Endodôntico composto por 
PVC atóxico com fio de aço para a 
fixação da posição desejada para 
realizar o procedimento. Produto 
descartável, flexível e de fácil 
adaptação. Embalagem com 20 
unidades.   

4  R$   22,63              

 
 
 
       90,52 

60 UNIDADE  
TESTE DE VITALIDADE 
PULPAR   

Spray refrigerante à base de água. -
50°. Frasco com 200ml.  

3  R$    50,03             
 

150,09 

61 

UNIDADE  TRICRESOLFORMALINA   

Curativo de demora na câmara 
pulpar de dentes permanentes com 
necrose pulpar e preparo químico-
mecânico incompleto do canal. 
Embalagem com 10 ml.   

3  R$     13,77            

 
 

41,31 

62 

UNIDADE  VERNIZ FLUORETADO  
Fluoreto à base de resina. 
Embalagem c/ 1 frasco c/ 10 ml de 
verniz 1 frasco c/10 ml de solvente.  

1  R$    35,97 

 
 

35,97 

63 
UNIDADE   COLGADURA   

Colgadura Simples Aço Inox. 
Autoclavável. Embalagem com 1 
unidade.  

4  R$    6,67              
 

26,68 

    64 

CAIXA   

POSICIONADOR  
RADIOGRÁFICO 
ADULTO  
  

Posicionador Radiográfico Cone 
Autoclavável Adulto.  
Embalagem com:1 PEÇA A para 
dentes posteriores (superiores 
esquerdo e inferiores direito); 1 
PEÇA B para dentes posteriores 
(superiores direito e inferiores 
esquerdo);  
- 1 PEÇA C para os dentes 
anteriores (superiores e inferiores); 1 
BITE WINGS para os dentes 

1   R$   89,30  

 
 
 
 
 

89,30 
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posteriores (superiores e 
inferiores);3 Dispositivos para 
mordida;1 Pote Autoclavável.   
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ANEXO III – (MODELO DE) PROPOSTA DE PREÇO  

 

Apresentamos nossa proposta para participação no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

025/2020, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo. 

 

Razão social completa da empresa: 

Endereço atualizado: 

CNPJ: 

Telefone/fax/e-mail (se houver): 

Nome da pessoa indicada para contatos; 

Indicação do prazo de validade da proposta não inferior a sessenta dias. Na falta de 

indicação deste prazo será considerado como prazo de validade 60 dias. 

 

OBS: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da 

licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital. 

Item 

UNI  OBJETO   DESCRIÇÃO  

 
Marca 

QTD  
 Valor 

 Unitário 

 
 

Valor 
 Total 

1 

UNIDADE  

ADESIVO 
FOTOPOLIMERIZÁ
VEL PARA 
ESMALTE E 
DENTINA   

Adesivo fotopolimerizável para 
esmalte e dentina. Classificado como 
adesivo convencional de dois passos. 
Deve conter nano partículas que 
conferem maior estabilidade e 
resistência ao filme adesivo. Seu 
solvente deve ser a base de etanol, e 
deve combinar prime e adesivo no 
mesmo frasco. Frasco 6 ml.   

 

20  

 

2 
CAIXA  

AGULHA 
GENGIVAL   

Agulha 30g curta, atraumática, aço 
inoxidável, uso descartável, com 
ponta tri facetada, usada em 
odontologia, caixa com 100 unidades.   

 

8  

 

3 

PACOTE  
ALGODAO 
ROLETE   

Indicado para afastamento da 
bochecha e absorção de líquidos em 
tratamento odontológico. Fabricado 
em 100% fibras de algodão. Formato 
cilíndrico. Pacote com 100 unidades.  

 

        250  

 

4 
CAIXA  

ANESTÉSICO 
ARTICAÍNA   

Anestésico Articaína 4% 1:100.00 
com Epinefrina (Tubete de Vidro). 
Embalagem com 50 tubetes de cristal 
com 1,8ml cada.   

 

12  

 

5 
CAIXA  

ANÉSTÉSICO 
LIDOCAÍNA   

Anestésico Lidocaína 2% 1:100.000 
com Epinefrina.  
Embalagem com 50 tubetes de cristal 
com 1,8ml cada.  

 

12  
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6 
UNIDADE  

ANESTÉSICO 
TÓPICO   

Anestésico de uso tópico. 
Composição: Benzocaína 20%. Sabor 
Tutti-frutti. Embalagem com 12g.  

 
12  

 

7 
UNIDADE  

ANTISSÉPTICO 
BUCAL COM 
CLOREXIDINA 
0,12%  

Enxaguante Bucal com solução à 
base de Gluconato de  
Clorhexidina a 0,12%. Sem álcool. 
Embalagem com 1000ml.  

 

15  

 

8 

PACOTE   
BABADOR 
IMPERMEÁVEL 
DESCARTÁVEL   

Babador descartável impermeável 
para uso odontológico, confeccionado 
em duas camadas, uma de papel 
(celulose 100% virgem) e uma de 
plástico (atóxico). Branco. Alto 
potencial de absorção. Embalagem 
com 100 unidades.  

 

100  

 

9 
FRASCO   

BICARBONATO DE 
SÓDIO  

Bicarbonato de sódio, granulação 
extra fina para uso odontológico, 
frasco com 500g.  

 
6  

 

10 

UNIDADE   

BROCA CARBIDE 
Nº 6 HASTE 
CURTA PARA 
CONTRA ÂNGULO.   
  

Fabricado em aço carbide inoxidável. 
Autoclavável. Para utilização em baixa 
rotação no contra ângulo AR (CA).  
Embalagem com 1 unidade.   

 

4  

 

11 

UNIDADE   

BROCA CARBIDE 
Nº 7 HASTE 
CURTA PARA 
CONTRA ÂNGULO.   
  

Fabricado em aço carbide inoxidável. 
Autoclavável. Para utilização em baixa 
rotação no contra ângulo AR (CA).  
Embalagem com 1 unidade.   

 

4  

 

12 

UNIDADE  

BROCA CARBIDE 
Nº 8 HASTE 
CURTA PARA 
CONTRA ÂNGULO.   
  

Fabricado em aço carbide inoxidável. 
Autoclavável. Para utilização em baixa 
rotação no contra ângulo AR (CA).  
Embalagem com 1 unidade.   

 

4  

 

13 

UNIDADE  

BROCA 
DIAMANTADA Nº 
1012 PARA ALTA 
ROTAÇÃO.  

Confeccionada em aço inox de 1ª 
linha de alta resistência e impregnada 
com diamantes naturais através de 
eletrólise em embalagem esterilizada 
por raios gama. Autoclavável. Para 
uso em alta rotação. Embalagem com 
1 unidade.   

 

20  

 

14 

UNIDADE  

BROCA 
DIAMANTADA Nº 
1013 PARA ALTA 
ROTAÇÃO.  

Confeccionada em aço inox de 1ª 
linha de alta resistência e impregnada 
com diamantes naturais através de 
eletrólise em embalagem esterilizada 
por raios gama. Autoclavável. Para 
uso em alta rotação. Embalagem com 
1 unidade.  

 

20  

 

15 

UNIDADE  

BROCA 
DIAMANTADA Nº 

1111S PARA ALTA 
ROTAÇÃO.  

Confeccionada em aço inox de 1ª 
linha de alta resistência e impregnada 
com diamantes naturais através de 
eletrólise em embalagem esterilizada 
por raios gama. Autoclavável. Para 
uso em alta rotação. Embalagem com 
1 unidade.  

 

20  

 

16 

UNIDADE  

BROCA 
DIAMANTADA Nº 
2134FF PARA 
ALTA ROTAÇÃO.  

Confeccionada em aço inox de 1ª 
linha de alta resistência e impregnada 
com diamantes naturais através de 
eletrólise em embalagem esterilizada 
por raios gama. Autoclavável. Para 
uso em alta rotação. Embalagem com 
1 unidade.  

 

20  

 

17 

UNIDADE  

BROCA 
DIAMANTADA Nº 
2200 PARA ALTA 
ROTAÇÃO.  

Confeccionada em aço inox de 1ª 
linha de alta resistência e impregnada 
com diamantes naturais através de 
eletrólise em embalagem esterilizada 
por raios gama. Autoclavável. Para 
uso em alta rotação. Embalagem com 
1 unidade.  

 

20  

 

18 

UNIDADE  

BROCA 
DIAMANTADA Nº 
3118FF PARA 
ALTA ROTAÇÃO.  

Confeccionada em aço inox de 1ª 
linha de alta resistência e impregnada 
com diamantes naturais através de 
eletrólise em embalagem esterilizada 
por raios gama. Autoclavável. Para 

 

20  
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uso em alta rotação. Embalagem com 
1 unidade.  

19 

UNIDADE  
BROCA ZECRIA 
HASTE LONGA  

Produzida em aço carbide. No formato 
tronco-cônico. Medida 28mm. Com 
ponta ativa (0,8mmde diâmetro). Cor: 
prata. Alta rotação (FG). Embalagem 
com 1 unidade.   

 

6  

 

20 UNIDADE   
CABO DE 
ESPELHO  

Cabo para Espelho Bucal em 
Alumínio. Unidade.   

 
10  

 

21 

UNIDADE    
CIMENTO DE 
HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO  

Cimento à base de Hidróxido de 
Cálcio radiopaco e de presa química 
(autopolimerizável). Contém 
pigmentos radiopacificantes; 
Biocompatível; Bacteriostático (ph 
alcalino); Não contém eugenol. 
Embalagem contendo: 1 Tubo Pasta  
Base 13g; 1 Tubo Pasta Catalisadora 
11g; 1 Bloco de Mistura  

 

5  

 

22 

UNIDADE  
CONDICIONADOR 
ÁCIDO DE 
ESMALTE  

Gel condicionador de esmalte e 
dentina, à base de ácido fosfórico 
37%, tixotrópico, estojo com 3 
seringas, contendo cada uma 2,5 ml e 
ponta aplicadora. Embalagem com 3 
seringas de 2,5 ml.   

 

24  

 

23 

UNIDADE  
CURETA 
PERIODONTAL DE 
GRACEY Nº 11-12.  

Cureta periodontal de gracey Nº 11-
12, confeccionada em aço inox, de 
alta Resistência ao processo de 
esterilização. Cabo Oco, com 
acabamento e polimento perfeito e 
Rastreabilidade independente da 
embalagem. Cabo com 8 mm para 
melhor empunhadura.  

 

2  

 

24 

UNIDADE  
CURETA 
PERIODONTAL DE 
GRACEY Nº 13-14.  

Cureta periodontal de gracey Nº 13-
14, confeccionada em aço inox, de 
alta Resistência ao processo de 
esterilização. Cabo Oco, com 
acabamento e polimento perfeito e 
Rastreabilidade independente da 
embalagem. Cabo com 8 mm para 
melhor empunhadura.  

 

2  

 

25 

UNIDADE  
CURETA 
PERIODONTAL DE 
GRACEY Nº 5-6.  

Cureta periodontal de gracey Nº 5-6, 
confeccionada em aço inox, de alta 
Resistência ao processo de 
esterilização. Cabo Oco, com 
acabamento e polimento perfeito e 
Rastreabilidade independente da 
embalagem. Cabo com 8 mm para 
melhor empunhadura.  

 

2  

 

26 

UNIDADE  
CURETA 
PERIODONTAL DE 
GRACEY Nº 7-8.  

Cureta periodontal de gracey Nº 7-8 , 
confeccionada em aço inox, de alta 
Resistência ao processo de 
esterilização. Cabo Oco, com 
acabamento e polimento perfeito e 
Rastreabilidade independente da 
embalagem. Cabo com 8 mm para 
melhor empunhadura.  

 

2  

 

27 

UNIDADE   
DETERGENTE 
ENZIMÁTICO   

Detergente enzimático concentrado, 
atóxico, bacteriostático, ph neutro, 
biodegradável. Validade igual ou 
superior a 12 meses. Apresentação: 
frasco com 470 a 500 ml.   

 

24  

 

28 

PACOTE   

DISCO DE LIXA  
ODONTOLÓGICO 
PARA  
ACABAMENTO   

Disco de lixa odontológico para 
acabamento de resina composta. 
Sistema de encaixe flexível. Com 
centro metálico.  
Tipo Praxis (TDV). Embalagem com 
30 unidades 1/2.   

  

 

8  
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29 

UNIDADE   
ESCOVA DENTAL 
INFANTIL MACIA  

Escova dental infantil com cerdas de 
nylon macias; 4 fileiras de tufos; 28 
tufos de cerdas aparadas 
uniformemente e arredondadas na 
mesma altura; Cabo reto; 15cm de 
comprimento; Anatômico; Com 
empunhadura; Embalada 
individualmente em saquinho plástico 
lacrado, tipo flow pack. Unidade.   

 

500  

 

30 UNIDADE  
ESCOVA 
ROBINSON RETA  

Escova de Profilaxia Robinson CA 
Pincel Plano. Unidade.   

 
50  

 

31 
UNIDADE  

ESPELHO 
ODONTOLÓGICO 
1º PLANO  

Espelho bucal nº 5; Primeiro plano. 
Unidade.   

 
10  

 

32 CAIXA   
FIO DE SUTURA DE 
NYLON PRETO 3-0  

Com agulha 1/2 CT 1,5cm. 
Embalagem com 24 unidades.  

 
4  

 

33 
CAIXA  

FIO DE SUTURA 
SEDA PRETA 
TRANÇADA 4-0  

Com agulha 1/2 CT 1,7cm 
Embalagem com 24 unidades.  

 
4  

 

34 
UNIDADE  

FITA BANDA 
MATRIZ METÁLICA 
(5MM)  

Fita de aço inoxidável 0,05 x 5 mm. 
Embalagem contendo 1 rolo de 50 cm.    

 
15  

 

35 
UNIDADE   

FITA BANDA 
MATRIZ METÁLICA 
(7MM)  

Fita de aço inoxidável 0,05 x 7 mm. 
Embalagem contendo 1 rolo de 50 cm.    

 
15  

 

36 UNIDADE  
FLUOR GEL 
ACIDULADO  

Gel Acidulado a 1,23%. Embalagem 
de 200ml.   

 
15  

 

37 
PACOTE   

GORRO 
DESCARTÁVEL  

Gorro, tipo touca descartável 
gramatura 40 ou 50, sanfonada com 
elástico, cor branca. Apresentação: 
pacote com 100 unidades.  

 

6  

 

38 
UNIDADE   

HIPOCLORITO DE 
SÓDIO 2,5% SODA 
CLORADA  

Solução de Hipoclorito de Sódio a 
2,5%. Frasco com 1 Litro.  

 
2  

 

39 

CAIXA 
INDICADOR 
BIOLÓGICO   

Indicador biológico, segunda geração, 
auto contido, ampola com meio de 
cultura bacilos Stearothermophillus, 
resposta em 24 horas para 
esterilização a vapor. Validade igual 
ou superior a 24 meses. 
Apresentação: caixa com 50 ampolas 
(tubos).  

 

2  

 

 

40 

UNIDADE   

IONÔLMETRO DE 
VIDRO 

FOTOPOLIMERIZÁ
VEL 

RESTAURADOR  

Ionômero de vidro foto ativado de cura 
tripla. Liberação de íons fluoretos. 
Mistura condensável, não pegajosa. 
Total biocompatibilidade com o dente. 
Embalagem com: 1 frasco de Po A3 
ou A1 com 5g, 1 frasco de líquido com 
2,5mL, 1 frasco de Primer com 2,5mL, 
1 frasco de Bond com 5mL.  

 

10  

 

 

41 

UNIDADE   

KIT DE 
ACABAMENTO E 

POLIMENTO PARA 
RESINA 

COMPOSTA 

Kit de pontas fabricadas em silicone; 
contendo pontas e mandril, 
autoclaváveis. Tipo Poligloss. Kit com: 
18 pontas;1 mandril.   

 

2  

 

42 
CAIXA  

LÂMINA DE 
BISTURI Nº 12  

Lâmina de bisturi descartável de aço 
carbono estéril. Embalagem com 100 
unidades.   

 
1  

 

43 
CAIXA  

LÂMINA DE 
BISTURI Nº 15  

Lâmina de bisturi descartável de aço 
carbono estéril. Embalagem com 100 
unidades.   

 
1  

 

44 

UNIDADE   
MICROBRUSH 
FINO  

Aplicador descartável com fibras não 
absorvíveis com ponta flexível. 
Embalagem com 100 unidades.  

 

15  

 

45 
CX   PAPEL ARTICULAR   

Papel de articulação super fino de alta 
precisão, vermelho e preto. Caixa com 
280 tiras.   

 
  

2 
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46 

UNIDADE  
PASTA 
PROFILÁTICA  

Pasta profilática contendo abrasivos 
suaves a aroma artificial, com flúor, 
indicado p/ profilaxia dental, 
acondicionada em caixa. Unidade. 
Bisnaga c/ 90g.   

 

12  

 

47 
UNIDADE  

PASTA DE 
POLIMENTO DE 
RESINAS 
COMPOSTA  

Pasta de polimento à base de óxido de 
alumínio.  
Hidrossolúvel. Embalagem com 1 
seringa com 3g.  

 

6  

 

48 

UNIDADE   PEDRA POMES  

Pedra pomes, massa porosa 
acinzentada muito leve, áspera, 
inalterada ao ar, inodora e insípida, 
abrasivo em pó, indicado p/ polimento 
e profilaxia de próteses dentárias, 
acondicionada em frasco c/ 100g. 
Unidade.   

 

4  

 

49 

UNIDADE   PINÇA CLÍNICA  
Pinça clínica para algodão em aço 
inoxidável. Autoclavável. Unidade.   

 

10  

 

50 

UNIDADE  

RESINA  
FOTOPOLIMERIZA
VEL BULK  
FILL FLOW  

Resina fotopolimerizável bulk fill flow 
Cor A3. 60% menos tensão de 
contração de polimerização. Auto 
nivelamento. Pode ser aplicado em 
incrementos de até 4mm. Excelente 
escoamento e adaptação à cavidade. 
Aumento da resistência a propagação 
de rachaduras. Apresentação: seringa 
com 2g. Unidade.   

 

8  

 

51 

UNIDADE  

RESINA  
FOTOPOLIMERIZÁ
VEL PARA  
ESMALTE COR A1 

Resina micro híbrida, radiopaca. Fácil 
manipulação; boa adaptação marginal 
e Superfície final lisa e brilhante. Cor 
A1.  
Apresentação: seringa com 4 gramas. 
Unidade.  

  

 

6  

 

52 

UNIDADE  

RESINA  
FOTOPOLIMERIZÁ
VEL PARA  
ESMALTE COR A2 

Resina micro-hibrida, radiopaca. Fácil 
manipulação; boa adaptação marginal 
e Superfície final lisa e brilhante. Cor 
A2.  
Apresentação: seringa com 4 gramas. 
Unidade.  

  

 

12  

 

53 

UNIDADE  

RESINA  
FOTOPOLIMERIZÁ
VEL PARA  
ESMALTE COR A3 

Resina micro-hibrida, radiopaca. Fácil 
manipulação; boa adaptação marginal 
e Superfície final lisa e brilhante. Cor 
A3.  
Apresentação: seringa com 4 gramas. 
Unidade.  

  

 

24  

 

54 

UNIDADE  

RESINA  
FOTOPOLIMERIZÁ
VEL PARA  
ESMALTE COR 
A3,5 

Resina micro-hibrida, radiopaca. Fácil 
manipulação; boa adaptação marginal 
e Superfície final lisa e brilhante. Cor 
A3,5. Apresentação: seringa com 4 
gramas. Unidade.  

 

12  
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55 

UNIDADE  
ROLO DE 
ESTERELIZAÇÃO 
10 CM X 100M  

Bobina para esterilização com 
indicadores químicos para uso em 
esterilização a vapor ou gás óxido de 
etileno. Composição:  
Papel Grau Cirúrgico com Filme 
plástico. 10 cm x 100 m.   
Embalagem com 1 unidade.   

 

20  

 

56 

UNIDADE  
ROLO DE 
ESTERELIZAÇÃO 5 
CM X 100M  

Bobina para esterilização com 
indicadores químicos para uso em 
esterilização a vapor ou gás óxido de 
etileno. Composição:  
Papel Grau Cirúrgico com Filme 
plástico. 5 cm x 100 m.   

 

20  

 

Embalagem com 1 unidade.  

57 

UNIDADE  

SONDA DUPLA  
PERIODONTAL 
MILIMETRADA  

  

Sonda dupla periodontal milimetrada 
para exploração e medição de bolsas 
periodontais. Confeccionada em aço 
inox, com cabo oitavado ou cônico 
com ranhuras, facilitando a 
empunhadura, ambas as pontas 
cônicas. De alta resistência ao 
processo de esterilização. Unidade.   

 

4  

 

  

58 

  
PACOTE   

  

SUGADOR 
DESCARTÁVEL  

  
Sugador descartável feito de PVC 
transparente atóxico e fio cobreado, 
comprimento: 15cm, facilidade de 
manuseio, ponta arredondada. 
Embalagem com 40 unidades.  

  

 

96  

 

59 

PACOTE   
SUGADOR 
DESCARTÁVEL 
ENDODÔNTICO   

Sugador Endodôntico composto por 
PVC atóxico com fio de aço para a 
fixação da posição desejada para 
realizar o procedimento. Produto 
descartável, flexível e de fácil 
adaptação. Embalagem com 20 
unidades.   

 

4  

 

60 
UNIDADE  

TESTE DE 
VITALIDADE 
PULPAR   

Spray refrigerante à base de água. -
50°. Frasco com 200ml.  

 
3  

 

61 

UNIDADE  
TRICRESOLFORM
ALINA   

Curativo de demora na câmara pulpar 
de dentes permanentes com necrose 
pulpar e preparo químico-mecânico 
incompleto do canal. Embalagem com 
10 ml.   

 

3  

 

62 

UNIDADE  
VERNIZ 
FLUORETADO  

Fluoreto à base de resina. 
Embalagem c/ 1 frasco c/ 10 ml de 
verniz 1 frasco c/10 ml de solvente.  

 

1  

 

63 
UNIDADE   COLGADURA   

Colgadura Simples Aço Inox. 
Autoclavável. Embalagem com 1 
unidade.  

 
4  

 

64 

CAIXA   

POSICIONADOR  
RADIOGRÁFICO 
ADULTO  

  

Posicionador Radiográfico Cone 
Autoclavável Adulto.  
Embalagem com:1 PEÇA A para 
dentes posteriores (superiores 
esquerdo e inferiores direito); 1 PEÇA 
B para dentes posteriores (superiores 
direito e inferiores esquerdo);  
- 1 PEÇA C para os dentes anteriores 
(superiores e inferiores); 1 BITE 
WINGS para os dentes posteriores 
(superiores e inferiores);3 Dispositivos 
para mordida;1 Pote Autoclavável.   

 

1   

 

 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 

25 
 

 

ANEXO IV – (MODELO DE) CREDENCIAMENTO 

 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr. (a) _______________________, portador(a) 

da cédula de identidade nº.____________ e do CPF nº. _____________, a participar da licitação 

instaurada pelo Município de São Martinho da Serra, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº. 

025/2020, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para 

pronunciar-se em nome da empresa _________________________, CNPJ nº. _________________, 

concordando plenamente com os requisitos deste certame. 

 

 

Local e Data. 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

(firma reconhecida) 

Nome do dirigente da empresa 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR 

 

Ao 

Município de São Martinho da Serra 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

A empresa _________________________________________________, inscrita no 

CNPJ n.º ________________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 

art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

 

_________________________________________ 

(data) 

 

_________________________________________ 

(Representante legal) 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 

 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO 

UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE 

SAÚDE DE SÃO MARTINHO DA SERRA, 

CONFORME EDITAL PREGÃO 

PRESENCIAL N° 025/2020 E PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N° 048/2020. 

CONTRATO que celebram entre si a  MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA, 

CNPJ n.º 94.444.403/0001-73 estabelecido à Avenida 24 de janeiro, 853, nesta cidade, 

representado neste ato pelo Prefeito Municipal , Sr. Gilson de Almeida, residente e domiciliado 

nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 

_________________________________, com sede em _____________________ na Rua 

__________________ N°_____ CEP___________, CNPJ Nº ____________________, neste 

ato representado pelo (a) Sr.(a) _________________ , portador(a) RG nº________________e do 

CPF nº_____________________, doravante designado(a) simplesmente por CONTRATADA, 

mediante as seguintes CLÁUSULAS e CONDIÇÕES: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Aquisição de materiais odontológicos para a unidade Básica de Saúde de São Martinho da 

Serra conforme detalhado no anexo I do edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA  

2.1. As entregas deverão ser feitas em até 30 dias corridos após a solicitação da Secretaria de 

Saúde mediante emissão de nota de empenho. 

2.1.1. Os materiais deverão ser entregues na Unidade Básica de Saúde, na Avenida 24 de janeiro, 

Centro, n° 568, conforme agendamento em horário de expediente pelo telefone 55 3277 1122.   

2.3 O atraso ou inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula, ocasionará a 

aplicação das penalidades legais ao licitante vencedor. 
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2.4. Verificada a não conformidade, o licitante vencedor deverá promover as correções 

necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se as penalidades previstas 

nesse edital. 

2.5 A nota fiscal/fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto ao se objeto. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1 O valor total do presente contrato é de R$ _______________ (______________), conforme 

o ANEXO III – (modelo de) proposta de preço. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. Origem dos recursos: 

13.1.1. As despesas decorrentes da presente Licitação, para fins de registro contábil, correrão a 

conta do Orçamento Municipal dos recursos alocados nas seguintes rubricas orçamentárias: 

Órgão 05-Secretaria Municipal de Saúde 

Prej/Ativi 2.042-SAÚDE BUCAL    -Material de Consumo 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será realizado até o 10° dia do mês subsequente ao da entrega do objeto e 

liquidação da nota de empenho. 

5.2.  O pagamento do itens referente ao objeto fica condicionado à aceitação e aprovação da 

Secretaria requerente. 

5.3. Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, deverá informar a 

Secretaria requisitante o banco, nº da agência e o nº da conta bancária na qual será realizado o 

depósito correspondente. A referida conta deverá estar em nome da licitante vencedora pessoa 

jurídica. 

5.4. Constar na nota fiscal o n° da conta, agência e banco e número de empenho e descrever o 

objeto(item) a ser adquirido. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 Compete à CONTRATADA: 
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I – Cumprir com o disposto no Pregão Presencial nº. 025/2020 e seus anexos, obedecendo ao 

objeto e as disposições legais e contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, 

continuidade e regularidade; 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1 Compete à CONTRATANTE: 

I – Cumprir as competências, conforme o disposto no Processo Licitatório Pregão Presencial 

nº. 025/2020 e seus anexos; 

II – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA dentro dos prazos estabelecidos neste 

contrato; 

III – Fiscalizar a execução deste contrato e subsidiar a CONTRATADA com informações 

necessárias ao fiel e integral cumprimento do contrato; 

IV – Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência que interfira na execução da 

entrega do objeto; 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES  

8.1 A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da proposta vencedora. 

8.2 O atraso que exceder ao prazo fixado para entrega acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula 

cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor 

total que foi adjudicado. 

8.3 O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por 

cento), sobre o valor total da obrigação. 

8.4 Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, o licitante, sem prejuízo 

das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 

descredenciamento do cadastro do Município, nos casos de: 

 

a) Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) Apresentação de documentação falsa para participação do certame; 

c) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

d) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

e) Comportamento inidôneo; 
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f) Comprometimento de fraude fiscal; 

g) Fraudar a execução do contrato; 

h) Falhar na execução do contrato; 

8.5 Na aplicação das penalidades prevista no edital, o Município considerará, motivadamente, a 

gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo 

deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, 

caput, da Lei Federal nº. 8666/93. 

8.6 As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

8.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria para dirimir quaisquer controvérsias 

decorrentes do presente contrato. 

9.2. Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual 

teor e forma que após lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por 02 (duas) 

testemunhas.  

São Martinho da Serra, _____ de _________ de 2020. 

 

 

______________________________ ______________________________ 

                Gilson de Almeida                            Nome Empresa 

        Prefeito Municipal                        Representante Legal 

                CONTRATANTE                          CONTRATADA 

 

 

 

         __________________________                            ______________________________ 

               Alcione de Almeida                                                          Secretária de Saúde 

               Procurador Jurídico                                                         Fiscal do Contrato 

                  OAB/RS: 74.386 
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