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Observação: Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a 
realização do Pregão na data acima marcada, a data de abertura da licitação será prorrogada no portal de 
compras públicas, sendo publicado o aviso de prorrogação no Portal da prefeitura e no Diário Oficial da União. 

EDITAL 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º 121/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2020 

 
O Município de Redenção, Estado do Pará, inscrito no CNPJ sob n.º 04.144.168/0001-21, atavés da Secretaria 
Municipal de Saúde e Pregoeiro Márcio Antônio da Mota, nomeado através da Portaria nº 188/2020, do dia 09 de 
Junho de 2020, no uso de suas atribuições legais torna público, para o conhecimento dos interessados, observadas 
às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, e suas 
alterações, aplicando–se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, torna público a realização de 
licitação na modalidade pregão eletrônico, do tipo Menor Preço por Item, no dia 30 de Outubro de 2020 às 09h: 
00min no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: as 14h00min do dia 20 de Outubro de 2020. 
FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: as 08h30min do dia 30 de Outubro de 2020. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: as 09h00min do dia 30 de Outubro de 2020. 
 
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br 
MODO DE DISPUTA: Aberto 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1- A presente licitação tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE EQUIP. 
E MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADO A SAÚDE BUCAL, conforme especificações 
constantes no Anexo I deste Edital – Termo de Referência. 
 
1.2- Compõem este Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO 01 – Termo de Referência 
ANEXO 02 – Minuta do Contrato 
ANEXO 03 – Modelo de Carta Proposta para Fornecimento do Objeto do Edital 
ANEXO 04 – Modelo de Declaração de inexistência de emprego menor no quadro da empresa empregadora. 
 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
2.1  O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
2.2  Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do órgão licitante, denominado pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo eletrônico de compras constante da página 
eletrônica da compraspública.gov.br. 
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2.3 A solicitação de esclarecimento a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos relacionados a presente 
licitação deverá ser efetuada através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo de até 2 (dois) dias úteis 
que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para a sessão de recebimento das 
propostas de preços. 

 
2.4 A resposta do pregoeiro ao pedido de esclarecimento formulado será por meio do Portal de Compras pùblicas em 
campo próprio. 
 
2.5 Todas as referências de tempo neste Edital observarão o horário de Brasília/DF. 

 
2.6 A licitante deverá observar, rigorosamente, as datas e o horário limite para o recebimento e a abertura das 
propostas, bem como para o início da disputa. 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 – Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que atendam às condições deste Edital e seus anexos, 

inclusive quanto à documentação, e estejam devidamente credenciadas perante o Portal de Compras Públicas, para 

acesso ao sistema eletrônico. 

3.2 - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão se informar a respeito do 

seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

 
3.3 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por 

ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal 

de Redenção/PA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 
 

3.4 - Não poderão participar deste Pregão: 

a) Consórcio de empresa, que não atendam os requisitos disciplinados pelos art. 33 da Lei nº 8.666/93, art. 17 do 

Decreto nº 3.555/00 e o art. 16 do Decreto nº 5.450/05. 

 
b) Empresa suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administração Pública, bem como os elencados na Lei 
nº 8.666/1993, art. 9º. 

 
c) Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade; 

 
d) Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

 
e) Empresas com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em 
processo de recuperação extrajudicial; 
f) Empresas em dissolução ou em liquidação. 

 
3.5 - Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos e que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação definidos neste Edital. 

 

http://www.portaldecompraspúblicas.com.br/
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3.6- A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta sujeitará a licitante às 
sanções previstas neste Edital. 
 

4. DO CREDENCIAMENTO 
 
e) - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para 

acesso ao sistema eletrônico no site:  www.portaldecompraspublicas.com.br. 

f) - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da licitante ou de seu 

representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão 

Eletrônico. 

 
g) - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de 
Redenção/PA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 

5. DA PROPOSTA 

 
5.1 - A PROPOSTA DEVE SER FEITA COM BASE NA ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA 
(ANEXO I) DO EDITAL, DEVIDO AS DESCRIÇÕES DOS ITENS CADASTRADOS NO PORTAL DE COMPRAS 
PÚBLICAS NÃO SEREM TOTALMENTE COMPATÍVEIS COM A DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
5.2 – A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar o valor total, em moeda corrente nacional 

(R$), e a especificação do objeto ofertado, indicando também a marca. 

5.3 – Nos preços ofertados deverão já estar consideradas e inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto 

licitado, tais como: impostos, fretes, encargos e outras despesas incidentes sobre o fornecimento do objeto. 

5.3.1. Se houver discrepância entre os valores unitários e totais constantes na proposta de preços escrita e 
aqueles registrados no site  www.portaldecompraspublicas.com.br, prevalecerão como válidos estes últimos. 

 
5.4 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a desclassificação da  proposta. 

5.5 – A simples participação no certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas no Pregão, em 

especial: 

a) Que a proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da 

sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

b) Aceitação de todas as condições estabelecidas no Pregão 

c) Prazo para entrega até 20 (vinte) dias uteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra/Nota 
de Empenho por parte do licitante vencedor; 
d) Caso a proposta seja omissa, considerar-se-á que as suas especificações serão as que constam do Anexo I deste 
Edital. 

 
5.6 – Os preços apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo, neste caso, o direito de pleitear qualquer alteração. 

 
5.7 – Os quantitativos a serem cotados são aqueles constantes no Termo de Referência e no modelo de proposta. 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS 

http://www.comprasnet.gov.br/
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6.1 – A licitante deverá encaminhar os documentos de Habilitação e a proposta exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, até a data e horários marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.2 – Até a data e hora estabelecida para a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e 
documentação anteriormente encaminhada. 
 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
7.1 – A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no 

preâmbulo deste Edital, no site  www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

7.2 – A comunicação entre O PREGOEIRO e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante mensagens em campo 

próprio do sistema eletrônico. 

 
7.3 – Cabe à 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 qualquer mensagem emitida pelo 
sistema ou de sua desconexão. 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
8.1 – O PREGOEIRO verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 

estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 
8.2 – Serão desclassificadas as propostas de preços que: 

 
a) Não atenderem às exigências deste Edital; 
b) Apresentarem, após a fase de lances ou negociação, valores superiores à média de preços da pesquisa de 
mercado. 
8.3 – A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 

 
8.4 – Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

8.5 – Os erros, equívocos e omissões havidas nas cotações serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe 
cabendo, em caso de classificação, eximir-se do fornecimento do objeto da presente licitação. 

 

9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
9.1 – A etapa competitiva será aberta na data e na hora indicada no primeiro parágrafo deste edital, a partir da qual as 

licitantes classificadas poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
9.2 – As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

 
9.3 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 

 
9.4 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação da ofertante. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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9.7. O modo de disputa adotado será o modo aberto, de que trata o art. 32 do DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE 
SETEMBRO DE 2019, que durante 10 min serão dados lances livres, abertos e sucessivos, sendo que 
havendo lances nos últimos 2 min da disputa, a etapa será automaticamente prorrogada por mais 2 min. 
Quando não houver novo lance, passados os 2 min últimos, o sistema encerrará a competição. 
 

9.5 – Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 

responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

 
9.6 – Durante a fase de lances, O PREGOEIRO poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado 

inexequível. 

 

9.8 – Se ocorrer à desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecerem 

acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 
9.9 – No caso da desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será 

suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio  

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

9.10 – Após o encerramento da etapa de lances, O PREGOEIRO poderá encaminhar contraproposta diretamente à 

licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 

julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas 

neste Edital. 

9.11 – Encerrada a etapa de lances, quando houver, O PREGOEIRO examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação, consoante média de 

preços da pesquisa mercadológica. 

 
9.12 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

9.13 - É obrigação dos licitantes acompanhar as mensagens e ficar atentos ao chat após a fase de lances, para uma 

possível negociação imediata dos itens que estiverem com valor acima do estimado. 

 

9.14 Em caso de a licitante não responder de forma imediata no chat a tentativa de uma possível negociação de um 

item com valor acima do estimado, fica a critério do pregoeiro Recusar a proposta e convocar a licitante 

remanescente em ordem de classificação, ou cancelar o item de forma justificada, caso entenda ser inviável a 

negociação. 

 
9.15 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 

 
9.16 – Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 

mercado acrescidos dos respectivos encargos. 

 
9.17 – O PREGOEIRO poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura 

Municipal de Redenção/PA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para verificar a aceitabilidade 

das propostas caso tenha alguma dúvida. 

 
9.18 – Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, o 

pregoeiro convocará anexo da respectiva licitante para o encaminhamento do catálogo e da proposta reajustada. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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9.19 – Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, O PREGOEIRO 
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda a este Edital. 

 
9.20 - Se a proposta subsequente estiver com o valor muito acima da média, ou mesmo, muito acima da melhor 
proposta anterior, caberá O PREGOEIRO analisar se é viável tentar negociar ou não o item em questão, podendo O 
PREGOEIRO de forma justificada, cancelar o item. 

 
9.21 - Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços 
manifestamente inexequíveis. 

 
9.22 Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto os valores 
unitários estimativos da contratação. 
9.23 Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de 
documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto 
deste Pregão. 

 
9.24 As propostas com valor unitário ou global superior ao estimado poderão ser aceitas, caso houver 
justificativa expressa do Setor Demandante e/ou do pregoeiro. 

9.25 O PREGOEIRO poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria 
de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

10. DAS AMOSTRAS 
 
10.1 – A Prefeitura Municipal de Redenção/PA reserva-se o direito de solicitar a proposta final e a 

amostra dos itens marca detalhado para análise, e o licitante vencedor se obriga a encaminhá-la no prazo 

máximo de 24 (horas), contados a partir da convocação de anexo feita pelo pregoeiro no Portal de Compras 

Públicas. 

10.1.1. A licitante poderá também anexar o catálogo de todos os itens que irá concorrer juntamente com os 

documentos de habilitação no momento do cadastro da proposta inicial. 

10.2 - O prazo estabelecido no item anterior para apresentação da amostra por catálogo é improrrogável, 

portanto, não serão aceitos quaisquer pedidos de prorrogação do mesmo, salvo a comprovação do envio do produto 

por empresa transportadora ou Correio. 

 
10.3 - As amostras por catálogo dos itens licitados serão analisadas pelo setor competente, utilizando-se por 
base os critérios objetivamente definidos no termo de referência para aceitação do objeto, o qual emitirá o Relatório 
de Análise, informando a aceitação ou recusa dos mesmos; 
 
10.3.1 - A eventual recusa será feita por critérios técnicos e objetivos, ressalvado o direito dos concorrentes de 

acompanharem todos os procedimentos respectivos. 

11. DA HABILITAÇÃO 

 
11.1 - 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, 
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mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
11.1.1 - CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 
 
11.2 - Constatada a existência de sanção (abrangendo inclusive as ocorrências impeditivas indiretas) no cadastro 
referido no subitem anterior, O PREGOEIRO reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 
 
11.3 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada, em relação aos 
documentos relacionados a seguir: 
 
11.3.1 – Habilitação Jurídica: 
 
11.3.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. 
 
11.3.1.2 - Copia de RG e CPF dos sócios ou CNH; 
 
11.3.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
11.3.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
11.3.2.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicílio ou 
sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
11.3.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do 
licitante. 
11.3.2.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante apresentação do 
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
11.3.2.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas– CNDT; 
 
11.3.3 - Qualificação técnica: 
11.3.3.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, II e §1º, I da Lei nº. 8.666/93). 
 
11.3.3.1. - A comprovação de aptidão supramencionada será feita por atestado ou certidão de fornecimento similar 
compatível – fornecimento compatível com objeto, em nome da licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado. (art. 30, II e §4º, I da Lei nº. 8.666/93) 
 
11.3.3.2 - Licença SANITÁRIA EXPEDIDA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA do Município e ALVARÁ DE 
FUNCIONAMENTO sede da Licitante ou Estadual. 
 
11.3.3.3 Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA ou a equivalente publicação na Imprensa Oficial da 
União; sendo dispensado para produtos/ou item que não é obrigatório; 

 
11.3.3.4 Certidão de regularidade do conselho federal de farmácia CRF; sendo dispensado para produtos/ou item que 
não é obrigatório; 
 
11.3.3.5 – Declaração, Em atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, o licitante deverá apresentar 
declaração nos seguintes termos: 
 
“Declaramos que, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, respeitamos a 
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 
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anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos”, CONFORME CONSTA NO ANEXO IV DO EDITAL. 
 
11.3.4 - Qualificação Econômico-Financeira: 
11.3.4.1 – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante ou através da 
internet. 
11.3.4.2 - Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do último exercício com termo de abertura e 
encerramento e COM CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE. 
 
11.3.4.3 – Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do licitante. 
 
11.4 - O envio de documentos de habilitação necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital, o licitante 
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de duas horas, sob pena de inabilitação. 
 
11.5 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. Portanto, para maior celeridade quanto à conferência dos documentos de Habilitação, os 
interessados poderão apresentar os documentos com autenticação digital, exceto as certidões de 
regularidade fiscal que serão conferidas através dos seus respectivos portais. 
11.6 - Será admitida a comprovação de regularidade através da Internet, por meio de consulta aos sítios oficiais, 
inclusive para suprir data vencida em algum documento. 
11.7 - Para efeitos de habilitação, a validade de qualquer documento será aferida com relação à data de sua 
apresentação O PREGOEIRO. 
 

12. DOS RECURSOS 

 
12.1. Intenção de recorrer e prazo para recurso 

12.1.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma 
imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de  recorrer. 

12.1.2. As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três dias. 

12.1.3. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 
três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa dos seus interesses. 

12.1.4. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do 
disposto no caput, importará na decadência desse direito, e O PREGOEIRO estarão autorizado a adjudicar o objeto 
ao licitante declarado vencedor. 

12.1.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1 – O PREGOEIRO, caso não haja recurso ao julgamento do certame, adjudicará o objeto à licitante 

vencedora cuja proposta for considerada mais vantajosa à administração pública. 

 
13.2 – Concluídos os trabalhos, O PREGOEIRO encaminhará o processo, devidamente instruído, à apreciação 

da Autoridade Competente, para expedição e publicação do ato homologatório. 

 
13.3 – Depois de decididos os recursos, quando houver, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
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a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao vencedor do certame e, em consequência, homologará a presente 

licitação. 

 

14. DO CONTRATO 
14.1 – A Secretaria de Saúde de Redenção/PA convocará oficialmente a licitante vencedora, para, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, assinar o contrato ou instrumento equivalente, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

sob pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 
14.2 – O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 

licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

 
14.3 – É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não assinar o termo de contrato ou não 

aceitar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, ou não apresentar situação regular, 

convocar outro licitante observado a ordem de classificação, e assim sucessivamente, observado o disposto na 

legislação em vigor. 

 
– A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Fundo Municipal de Saúde de Redenção/PA, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas. 

 
14.4 – A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os acréscimos ou 

supressões que porventura se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado, 

nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93. 

 

14.5 - A assinatura do contrato fica condicionada à verificação da documentação de habilitação da Contratada, que 

poderá ocorrer por meio do Portal de Compras Públicas. 

 

15. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

15.1 – Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constitui motivos para a rescisão 

à ocorrência de qualquer uma das situações previstas no art. 78 da Lei 8.666/93, observados as suas ulteriores 

alterações. 

 
15.2 – A rescisão poderá ser procedida consensualmente pelas partes, ressalvados os seus respectivos direitos e 

responsabilidades. 

 
15.3 – Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa. 

16. DO PRAZO 
 

16.1 – A execução do objeto desta licitação deverá ser iniciada imediatamente na data da assinatura do 

Contrato, nas condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência. 

 
16.2 – O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo até 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento 

da respectiva Ordem de Compra/Nota de Empenho. 
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17. DO PAGAMENTO 

17.1 – O pagamento será efetuado em até 30 dias moeda corrente nacional por meio de ordem bancária e 

crédito em conta corrente. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

19.1 – As sanções administrativas estão elencadas na Cláusula Oitava do Contrato 

 

20. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO 

20.1- Dos Esclarecimentos 

20.1.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados O PREGOEIRO, até três 
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. 

20.1.2. O PREGOEIRO responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data 
de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 

20.1.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes 
e a administração. 

20.2. Da Impugnação 

20.2.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista 
no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

20.2.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá O PREGOEIRO, auxiliado pelos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento da impugnação. 

20.2.3. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

20.2.4. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame. 

21 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

21.1 – A Autoridade Competente, na defesa do interesse do serviço público e de acordo com a legislação 

vigente, reserva-se ao direito de anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação. 

21.2 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, apontando as falhas ou irregularidades que o 

viciarem, a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a entrega da proposta, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

21.3 – A participação nesta licitação implica aceitação plena e irrevogável das normas constantes do presente 

ato de convocação, independentemente de declaração expressa. 

21.4 – Na contagem dos prazos deste Edital, será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento, 

considerando-se o expediente normal deste Orgão, o qual compreende o horário das 8:00horas14:00horas, de 

segunda à sexta-feira. 

21.5 – O PREGOEIRO, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e na proposta de preço, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
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comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a convalidar a 

instrução do processo. 

21.6 – Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação vigente, em especial a 

Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar n° 123/2006, o DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE 

SETEMBRO DE 2019, e, subsidiariamente, as normas constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 

devidas alterações. 

 

Redenção - PA, 18 de Setembro de 2020. 
 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Cleide Mendes Moreira Arruda 
Secretária Municipal de Saúde 

Decreto nº 005/2017 
 
 
 
 

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA 
E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO. 

(inciso II, Art. 9º, Decreto nº 5.450/05). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
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T E R M O  D E  R E F E R Ê N C I A  
 
 

 

1. OBJETO DA AQUISIÇÃO. 

 

1.1 Solicitação para abertura de processo licitatório na modalidade de pregão eletrônico, para contratação de 

empresas para fins de aquisição de equipamentos e material de consumo odontológico destinado à saúde 

bucal, em atendimento a toda rede municipal de saúde de redenção-PA. 

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO. 

 

2.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências de habilitação 

contidas neste Termo de Referência, Edital e seus anexos, e pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto 

licitado, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atendam a todas as exigências, inclusive quanto 

à documentação, constantes no Edital e seus Anexos: 

 

3. FUNDAMENTO LEGAL 

 

3.1 A presente contratação será realizada por meio de processo administrativo, observando os dispositivos 
legais, notadamente os princípios do disposto na Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, que instituiu modalidade 
de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências, no Decreto 
n°. 3.555 de 08 de agosto de 2000, e na Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

3.2 Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa e 

Empresa de Pequeno porte. 

 

3.3 A Lei Complementar Municipal nº 101/2019 reorganizou a estrutura administrativa do Município de 
Redenção-PA, definindo as atribuições das Secretarias e os órgãos vinculados. 
 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 

 

4.1 O prazo de vigência do objeto deste procedimento licitatório será até o dia 31/12/2020. Tendo eficácia 

legal após a sua publicação. 

 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 

5.1 Fornecer os equipamentos e bens deste contrato, no prazo de 20 (Vinte) dias úteis com as devidas 

garantias técnicas, de acordo com o as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este instrumento; 
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5.2 Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE; 

 

5.3 Atender imediatamente às reclamações do CONTRATANTE, devendo efetuar correções quando da 

constatação de defeitos, imperfeições, alterações ou qualquer irregularidade nos equipamentos fornecidos; 

 

5.4 Assumir a inteira responsabilidade técnica e administrativa, assim como treinamento e instalação do objeto 

contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por falhas e/ou 

problemas de funcionamento do serviço; 

 

5.5 Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a 

incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como custo total do frete, transporte e 

descarregamento e montagem; 

 

5.6 Responder pelos danos comprovadamente causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, excluídos as hipóteses de caso fortuito, força maior e fato de terceiros, de modo 

que não haja prejuízo dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

 

5.7 Será considerado recusa formal da contratada a não entrega do material nos prazos estabelecidos no subi 

tem 5.1 deste Termo, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela contratante; 

 

5.8 Se após o recebimento definitivo do produto for encontrado algum defeito, o fornecedor substituirá o item 

no prazo de setenta e duas horas, contados do recebimento do aviso escrito enviado por fax, e-mail ou outro meio 

hábil. 

 

5.9 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 

26, do Código de Defesa do Consumidor. 

 

5.10 Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão 

em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

 

5.11 O equipamento permanente deverá ser de concepção moderna, de primeiro uso, em linha de fabricação e 

da melhor qualidade, estarem de acordo com as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e 

atender rigorosamente às especificações mínimas detalhadas nos Itens 2.2 e 2.3 deste Termo e do Edital. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

 

6.1 Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal; 

 

6.2 Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do objeto desta licitação; 

 

6.3 Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA; 
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6.4 Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identificados, aos locais 

onde será entregue o objeto deste Termo de Referência, nos horários de expediente normal ou em outros 

horários constantes em acordos firmados entre as partes. 

 

7.  FISCALIZAÇÃO 

 

7.1 Ficaram designadas às servidoras, IVANI SOUSA LISBOA, sob o numero de Matricula nº 0108664 como 
Fiscal De Contrato Titular, e a Servidora GABRIELA ROCHA DA SILVA sob o número de matricula 
003496 como Fiscal Suplente, ambas responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 
contrato, cabendo proceder ao registro das ocorrências, adotando as providências necessárias ao seu fiel 
cumprimento, tendo como parâmetro os resultados previstos nos contratos, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou possíveis irregularidades observadas, designados pelo órgão 
solicitante, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

 

8. PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

 

8.1 O valor total estimado previsto para a aquisição destes equipamentos e material de consumo terá o valor 
estimado de R$ 845.724,47 (Oitocentos quarenta e cinco mil setecentos e vinte e quatro reais e 
quarenta e sete centavos). 

 
8.2 O pagamento será efetuado em moeda corrente no País, até 30 (trinta) dias após a apresentação  da Nota 

Fiscal, prova de regularidade junto a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por  Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais  instituídos por 

lei. 

 

8.3 O valor a ser empenhado será correspondente à fração ideal do produto fornecido. 

 

9  DA DOTAÇÃO 

 

9.1 A Dotação Orçamentária para fazer face às despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à 

conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal que integra o objeto da licitação é: 

Unidade Orçamentária: 20 - Seguridade Social; 

20.13.13 – Fundo Municipal de Saúde; 

Funcionais Programáticas: 

10.301.1206.2052 – Programa de Saúde Bucal; 

10 301 0200 2053 – Programas de Atenção Básica de Saúde; 

10.301.0203.2056 – Manutenção das Equipes de Saúde da Família-ESF; 

Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo e/ou 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material 

Permanente. 

Fontes de Recursos: 0.1.33/002.001, 0.1.40/002.001 ou 0.1.29/002.001 – Recursos Próprios/SUS. 

Informamos que serão retidos valores parciais da dotação acima para atender a demanda da presente solicitação, 
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podendo ainda ser suplementadas, caso necessário. 

Sendo o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos. 

 

10. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 
10.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, 
em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 
 

11. DO FORO 

 

11.1 Fica eleito o foro da Comarca de Redenção - PA, para dirimir os conflitos oriundos do presente 

instrumento, quando não puderem ser dirimidos pela Prefeitura Municipal ou pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – PENALIDADES. 

 
12.1 O descumprimento das obrigações decorrentes do contrato a ser firmado sujeitará o contratado às 

seguintes sanções administrativas, a serem aplicadas alternativa ou cumulativamente, previstas nos artigos 86 e 

87 da Lei 8.666/93, ou seja: 

 

a) Advertência escrita – art. 87, I; 

 

b) Multa, no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor do contrato; 

 
 

c) Multa mora dia, de até 1/60 do valor mensal do contrato; 

 

d) Suspensão temporária do encaminhamento dos serviços objeto do referido contrato ou de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior 

a dois anos; e 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 

forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

12.2 Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, garantida a defesa prévia, aplicar  à 

CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no contrato, 

e demais legislações aplicáveis à espécie: 

 

12.2.1 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999; 
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12.2.2 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Secretaria Municipal de Saúde, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

Redenção – PA, 07 de Agosto de 2020. 

 

__________________________________________ 
Cleide Mendes Moreira Arruda 
Secretária Municipal de Saúde 

Decreto nº 005/2017 
 

 
APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA 

E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO. 
(inciso II, Art. 9º, Decreto nº 5.450/05). 
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PLANILHA QUANTITATIVA 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL DE CONSUMO 
ODONTOLÓGICO DESTINADO A SAÚDE BUCAL. 

 
Ite
m 

Descrição do Produto/Serviço Unid Quant Marca Vl unit. Vl total 

1 ÁCIDO FOSFÓRICO 37%, EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 2,5ML PCT 40,       

   - Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica.           

  - Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação.           

  - Possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento.           

  - Não escorre do local aplicado.           

  - É um gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37%.           
2 ADESIVO DENTINÁRIO, 4 ML UNID 40,       

  Frasco c/ 4 mL, sistema adesivo universal monocomponente; contém acetona como 
solvente, um veículo seguro que faz com que o 

          

  sistema adesivo apresente baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas 
dentinárias; as restaurações confeccionadas 

          

  com este sistema apresentam adesões fortes, duráveis e com alta integridade marginal; 
versatilidade nas indicações; aumenta a 

          

  compatibilidade com umidade - hidrofilia, alta fluidez e capacidade de penetração na 
estrutura dentinária, reduzindo a microinfiltração; 

          

  contribui para a redução da reincidência da cárie dental; completa compatibilidade com 
sistemas de cimentação, preenchimento ou de 

          

  restauração que possuam presa através de autoativação ou fotoativação.            
3 ÁGUA DESTILADA, GALÃO 5L UNID 70,       

  * Não injetável.           

  * Não estéril e quimicamente pura.           

  * Isenta de sais solúveis.           

  * Água obtida através do processo de condensação do vapor de água obtido pela ebulição 
ou pela evaporação. 

          

4 ÁGUA OXIGENADA 10V - 1L UN 15,       

  Peróxido de hidrogênio (H2O2)            
5 AGULHA GENGIVA  CURTA  30G C/ 100 UNID CX 90,       

  Agulha Gengival Injex 30g Extra Curta C/100 - -Especialmente projetadas para aplicações 
de anestésicos e outros produtos de uso 

          

  exclusivo odontológico.           
6 AGULHA GENGIVAL LONGA 30G C/ 100 UNID CX 40,       

  Agulha Gengival Injex 30g Extra Longa C/100 - -Especialmente projetadas para aplicações 
de anestésicos e outros produtos de uso 

          

  exclusivo odontológico.           
7 ÁLCOOL 70%, 1 LT UNID 150,       

  * Hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso).           

  * Deve ser utilizado puro, procedendo 3 aplicações com intervalos de 10 minutos entre 
cada uma delas. 

          

  * Validade 36 meses.           

  * Deixar secar e não enxaguar.           
8 ALCOOL 96%, 1LT UN 20,       

  Usado em produtos farmacêuticos, corantes, aditivos para gasolina, solvente para resinas, 
produtos de limpeza, entre outros. 

          

  Consumido por indústrias de resinas, de alimentos, de detergentes, cosméticos, entre 
outros. 

          

  Substância:Álcool Etílico 96 (Etanol)           

  Nome Químico Comum ou Genérico:Álcool Etílico 96 (Etanol)           

  Sinônimo: Etanol, Hidróxido Etílico, Metilcarbinol, Espírito Branco           
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  Fórmula Molecular: C2H6O           

  Peso Molecular: 46,07           

  Natureza Química do Produto: Álcool.           

  Número do CAS: 64-17-5           

  Número de Risco: 30           

  Classe ou Sub-Classe de Risco: 3           

  Descrição da Classe ou Sub-Classe de Risco: LÍQUIDO INFLAMÁVEL           
9 ALGINATO TIPO I UNID 25,       

  Material de moldagem irreversível; com presa rápida (cerca de 2 minutos); devido à grande 
compatibilidade com o gesso reproduz os 

          

  mais finos detalhes; apresentando baixa deformação permanente (apenas 3%); além de 
excelentes propriedades de tixotropia, 

          

  escoamento e elasticidade; livre de poeira; sabor tutti-frutti           
10 ALGODÃO EM ROLETE, EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES PCT 400,       

  Confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a higiene e 
anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso 

          

  no ambiente hospitalar. Utilizado para higienização, anti-sepsia da pele além de amplo uso 
no ambiente hospitalar, que proporciona 

          

  um melhor aproveitamento do produto. É recomendado com gaze para utilização em 
ferimentos. 

          

  O Algodão Hidrófilo é bastante absorvente, devido ao tratamento especial que é dado às 
fibras de algodão. 

          

  Indicado para uso hospitalar em curativos, assepsias ou como absorvente de sangue e 
secreções líquidas. 

          

  Macio e absorvente;           

  Indicado para secar os dentes do paciente e assepsias;           

  Alta absorção de líquidos.           
11 ALVEOLEX 10GR UN 10,       

  Alveolex é principalmente indicado como uma barreira física após as extrações dentárias, 
conferindo proteção pois age como um 

          

  tampão alveolar moldável, constituindo um arcabouço sólido para a regeneração tecidual, 
evitando a contaminação das paredes 

          

  ósseas.           
12 AMÁLGAMA EM CÁPSULA CX 10,       

  Embalagem com 500 unidades, rende 2 porções.           
13 AMALGAMADOR EM CAPSULA DIGITAL UN 5,       

  Almalgador de cápsulas digital compatível com o uso de diversos tipos de cápsulas com 
dosagens diferentes, com painel de controle 

          

  com teclado tipo membrana e display indicador de tempo, com memória de tempo 
selecionável e tampa de proteção em acrílico.   

          

  Garantia mínima de 1 ano.           
14 ANESTESICO 2% SEM VASO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CX 40,       

  Embalagem com 50 tubetes 1,8ml cada.           
15 ANESTÉSICO 3%  COM VASO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CX 280,       

  Embalagem com 50 tubetes 1,8mL cada.           
16 ANESTESICO SPRAY 10% 50ML UN 10,       

  Embalagem com 1 frasco de 50ml.           
17 ANESTESICO TOPICO 20%, POTE 12G UNID 30,       

  * Composição: Benzocaina 20%.           

  * Benzocaina: A benzocaina é o p-aminobenzoato de etilo, um éster etilico do ácido p-
aminobenzoico (PABA). 

          

  * Também é um anestésico local, usado como calmante para dores.           

  * Que atua bloqueando a condução de impulsos nervosos e diminuindo a permeabilidade 
da membrana ao iodeto de sódio. 

          

  * É absorvido de forma rápida através das mucosas.           

  * Sabor: Tutti-Frutti.           
18 APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO (COLUNA MÓVEL) UND 3,       

  Potência 70 kVp. base  arredondada, sob a forma de "U", que além de trazer mais 
harmonia ao conjunto, também traz maior equilíbrio 
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  nas posições de trabalho. Rodízios facilitam a movimentação do conjunto dentro do 
consultório evitando as desagradáveis colisões, 

          

  que podem danificar a base das cadeiras e os armários. Braços arredondados que além 
de trazer uma beleza maior ao conjunto e 

          

  harmonia com o restante do consultório, permite a unificação de peças. Equilíbrio dinâmico 
preciso que permite estender todos os 

          

  braços em linha reta, sem prejuízo da estabilidade da base. Dispositivo de segurança de 
bloqueio contra disparos acidentais, evita 

          

  disparos consecutivos, eliminando exposições desnecessárias à radiação e ao 
superaquecimento. Cabo do controle de 3 a 5 metros. 

          

  Controle eletrônico com regulagem de tempo através de teclado de membrana, com 
visualização através de LEDs. Sistema de dupla 

          

  colimação que elimina a formação de raios secundários no feixe principal evitando a 
exposição desnecessária do profissional e do 

          

  paciente, minimizando os riscos à saúde. Câmara de expansão super dimensionada, total 
garantia contra risco de explosão. 

          

  Movimento da câmara de expansão com resistência, potencial de elasticidade e tamanho 
da câmara expansora de borracha são 

          

  características fundamentais para garantir a sua segurança e a do usuário, haja vista as 
altas temperaturas e a grande pressão a que 

          

  esta peça é submetida.            
19 APARELHO DE ULTRA-SOM COM JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO UND 5,       

  para remoção de biofilme mineralizado ou não mineralizado, com bomba peristáltica e 
reservatório de líquido irrigante acoplado, chave 

          

  seletora de potência, ultrassom com sistema de capas removíveis e autoclaváveis, ajuste 
fino de potência, seletor de funções 

          

  ultrassom ou jato e kit com 3 pontas de periodontia inclusos(tips).            

  Garantia mínima de 2 anos e custo de instalação incluso no preço cotado.           
20 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR COMPACTO - PORTÁTIL TIPO LED UND 5,       

  Aparelho Fotopolimerizador compacto, portátil tipo led com potência efetiva (luminosidade) 
de 1.200mw, programável em três níveis: 

          

  20, 40 e 60 segundos; ponteiras autoclaváveis, com emissão de sinal sonoro. Aparelho 
com comprimento de onda acima de 450 nm. 

          

  Produto deve possuir registro da ANVISA e certificado de boas práticas de fabricação e 
controle-bpf, de acordo com a rdc 59. 

          

  certificado ISO 9000/1/2.            
21 APLICADOR ODONTOLÓGICO, DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, C/ 100 UNID CX 40,       

  Possui haste dobrável e pode-se aplicar quantidade tão pequena quanto a 1/16 de gota 
com o Aplicador Descartável KG Brush Extra 

          

  Fine (1,0 mm).           
22 AUTOCLAVE 21 LITROS UND 5,       

  - AUTOCLAVE 21 LITROS:            

  - Capacidade 21 litros;           

  - Painel frontal digital com comado automático;           

  - Câmara em Aço Inox;           

  - Programação para cinco ciclos: a 134° ou 121° e outro para ciclo “Flash 134° de 16min”;           

  - Sistema automático de pré-aquecimento e secagem;           

  - Entrada de água por bomba;           

  - Porta dobradiça com fechamento com dispositivo que possua sistema de vedação;           

  -Sistema de segurança que não permite o funcionamento com porta aberta;           

  - Sistema termodinâmico para eliminação das bolsas de ar frio;           

  - Sistema de controle de pressão, válvula de segurança calibrada e lacrada, resistência 
inox; 

          

  - Tensão de alimentação automática 110/220 volts ou de acordo com a tensão vigente na 
unidade contemplada; 

          

  - Garantia de no mínimo 2 (dois) anos para o equipamento.           
23 BABADOR ODONTOLÓGICCO PCT 50,       

  Descartável, impermeável, pacote com 100 unidades.           
24 BICARBONATO DE SODIO, 200G UNID 10,       

  * Usado como um abrasivo de alta pureza.           

  * Granulometria fina.           
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  * Validade: 2 anos.           
25 BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA UND 1,       

  BOMBA DE VÁCUO Odontológica com capacidade para até 07 consultórios 
simultaneamente, sistema automático de descarga dos 

          

  resíduos diretamente ao esgoto, pré-lavagem automática no filtro coletor, turbina com 
dimensionamento para alto rendimento, filtro 

          

  coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os 
resíduos, tornando-o prático, eficiente e de 

          

  fácil limpeza, filtro de entrada de água, protetor térmico intermitente, protege o motor de 
quedas de tensão na rede externa, motor 

          

  com eixo central em inox, turbina completa em liga de bronze, vácuo máximo: 450 
mmHg/17,62 inHg, motor (potência): 1/2 CV, 

          

  rotações do motor (r.p.m.): 3450-60Hz, alimentação: Bivolt 110V/220V, frequência: 60 Hz, 
vazão de ar máxima: 200L/min, consumo 

          

  de água: 0,30L/min, sistema úmido, 67 Decibéis.           

  Garantia mínima de 1 ano.           
26 BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA PARA 2 CONSULTÓRIOS UN 3,       

  - BOMBA DE VÁCUO SUCTRON ELETRONIC PLUS           

  - SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO 
ESGOTO. 

          

  - PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA NO FILTRO COLETOR.           

  - SISTEMA QUE AO COLOCAR O SUCTOR NO SUPORTE DA UNIDADE AUXILIAR, A 
SUCÇÃO PERMANECE POR 

          

  APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS A FIM DE LIMPAR TODA A TUBULAÇÃO 
INTERNA. 

          

  - ESTE DISPOSITIVO PODERÁ SER ATIVADO DURANTE A INSTALAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO OU POSTERIORMENTE. 

          

  - PRODUTO PATENTEADO NO I.N.P.I. (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL). 

          

  - TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE.           

  - FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUCÇÃO COM ABERTURA 
SUPERIOR, EVITANDO O CONTATO COM 

          

  OS RESÍDUOS, TORNANDO-O PRÁTICO, EFICIENTE E DE FÁCIL LIMPEZA.           

  - FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA.           

  - PROTETOR TÉRMICO INTERMITENTE. PROTEGE O MOTOR E O CIRCUITO 
ELETRÔNICO DE QUEDAS DE TENSÃO NA 

          

  REDE EXTERNA.           

  - MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX.           

  - GARANTIA: 12 MESES.           

  - LARGURA: 28CM, ALTURA: 31CM, COMPRIMENTO: 26CM, PESO BRUTO: 20,70 KG.           

  - COMANDO DE ACIONAMENTO: ELETRÔNICO.           

  - VÁCUO MÁXIMO: 450 MMHG/17,62 INHG.           

  - MOTOR (POTÊNCIA): 1/2 CV.           

  - ROTAÇÕES DO MOTOR (R.P.M.): 3450-60 HZ.           

  - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 110V / 220V.           

  - FREQUÊNCIA: 60 HZ.           

  - CORRENTE: 14,7A(220V) / 9,5A(110V).           

  - TENSÃO NA PLACA DE COMANDO: 24 V.           

  - VAZÃO DE AR MÁXIMA: 200L/MIN.           

  - CONSUMO DE ÁGUA: 0,30L/MIN.           

  - SISTEMA ÚMIDO.            

  - 60 DECIBÉIS.            
27 BROCA ALTA ROTAÇÃO, ZEKRYA, LONGA OU EXTRA LONGA, OSTEOTOMIA, 

CIRÚRGICA 
UND 25,       

  Broca fabricada em carboneto de tungstênio. esta broca de formato tronco-cônico com 
ponta ativa é indicada como auxiliar em 

          

  cirurgias orais.           
28 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO UNID 300,       

  * Numerações diversas.            
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29 BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO UNID 100,       

  * Numerações diversas.           
30 BROCA CARBIDE CIRÚRGICA UNID 30,       

  Numerações diversas.           
31 BROCA DE TUNGSTENIO - MAXCUT UNID 5,       

  * Broca em Carboneto de Tungstênio.           
32 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO UN 700,       

  Numerações diversas.           
33 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO MULTILAMINADA UN 100,       

  Numerações diversas.           
34 BROCA ENDO Z FG ALTA ROTAÇÃO UND 10,       

  - Produzida em aço carbide. No formato tronco-cônico. Com ponta inativa (0,9mm de 
diâmetro). Com: 21mm de comprimento. Alta 

          

  rotação.           
35 BROCA GATES, 28 OU 32 MM, EMBALAGEM C/ 6 UNICADES, NUMERAÇÃO 

DIVERSAS. 
UNID 20,       

  Númerações, 1, 2, 3, 4, 5, 6..           
36 BROCA LARGO UN 10,       

  * Embalagem com 6 unidades.           

  * Broca fabricada em aço inoxidável com 13% .           

  * Cromo nos números de 1 a 4.           

  * Diâmetro 0,70mm, 0,90mm,1,10mm e 1,30mm respectivamente.           

  * Com 32mm, haste de 19mm e cabo em pequenos entalhes indicando a numeração da 
broca com ponta inativa. 

          

37 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA CONJ 3,       

  Cadeira odontológica completa sem necessidade de fixação ao solo, com movimento de 
subida e descida do assento e do encosto, 

          

  volta a zero, posições de trabalho e acendimento do refletor comandadas através de pedal 
comando incorporado à base da cadeira, 

          

  sistema de segurança anti-esmagamento, e sistema de regulagem de nível de 
estabilidade, encosto de linhas arredondadas, com 

          

  curvatura anatômica e amplo, de forma a proporcionar conforto ao paciente, com 
articulação única ou dupla e encosto de cabeça 

          

  biarticulado, revestidos por estofamento macio, em PVC de fácil limpeza, sem costuras, de 
alta densidade e anti-chamas, na cor azul. 

          

  Sistema fuso de elevação e mangueiras embutidas. Braços direito e esquerdo. 
Transformador de 12 V para alimentação do refletor. 

          

  Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação.            

  Equipo do tipo braço flexível, fixado na parte inferior da cadeira com uma seringa tríplice, 
um terminal borden para alta rotação e um 

          

  terminal borden para baixa rotação, sistema pneumático com seleção automática das 
pontas controlado por um bloco de acionamento 

          

  pneumático ou válvulas pneumáticas independentes, puxadores bilaterais, suporte de 
pontas com formas arredondadas, bandeja em 

          

  aço inoxidável com suporte de instrumentais removível e autoclavável, terminal para micro 
motor sem spray, mangueiras lisas, leves e 

          

  flexíveis, movimentos vertical e horizontal do braço e pedal com comandos progressivos, 
tudo compatível ao modelo e fabricante da 

          

  cadeira odontológica.            

  Refletor odontológico sistema óptico com 1 led refletor de led com diversos benefícios, 
entre eles o efeito sobre resinas foto-curáveis, 

          

  onde a influência do led sobre essas resinas é muito menor do que a influência da luz 
halógena convencional, devido a ausência de 

          

  geração de calor no campo operatório. Aumenta a fidelidade na visualização das cores do 
campo iluminado, permitindo assim a 

          

  realização de diagnósticos mais precisos.            

  Unidade auxiliar acoplada à cadeira, com estrutura interna fabricada em alumínio ou aço 
inox, cuspideira com bacia em cerâmica com 

          

  ralo separador de detritos, removível para limpeza e desinfecção, registro para 
acionamento da água da cuspideira, dois terminais de 

          

  sucção, caixa de esgoto selada em PVC com respiro e abafador de ruídos, separador de 
detritos conectado às mangueiras de sucção 
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  com tela de aço inox, tudo compatível ao modelo e fabricante da cadeira odontológica. 
Garantia mínima de 2 anos.  

          

  Mocho odontológico com regulagem de encosto, regulagem de altura do assento.  Com 
base giratória sobre 5 rodízios duplos, sem 

          

  aro para apoio dos pés, estrutura de aço com tratamento anticorrosão e com sistema de 
elevação da base e do encosto feitos por 

          

  pistão de gás acionados por uma alavanca,  revestido por estofamento em PVC de fácil 
limpeza, sem costuras, de alta densidade e 

          

  anti-chamas. Na cor azul.             

  Garantia mínima de 2 anos           
38 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO UNID 10,       

  ROTORES BALANCEADOS COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, GARANTE 
MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E 

          

  PACIENTE;           

  - PESO IDEAL: PROJETADA PARA COMPENSAR O PESO E A FORÇA DAS 
MANGUEIRAS, O QUE IMPEDE A FORÇA 

          

  CONTRÁRIA EM RELAÇÃO AO MOVIMENTO DA CANETA DO CAMPO DE TRABALHO;           

  - SPRAY TRIPLO: COM DISTRIBUIÇÃO SIMÉTRICA, EVITA O SUPERAQUECIMENTO 
NA REGIÃO DE CORTE DA BROCA; 

          

  - ACOPLAMENTO BORDEN;           

  - SISTEMA PRESS BUTTON;           

  - AUTOCLAVÁVEL, LONGA VIDA ÚTIL;           

  - ERGONOMICAMENTE PERFEITAPARATRABALHOSPRECISOS;           

  - GARANTIA: 12MESES;           

  - REGISTRO NA ANVISA;           

  - SPRAYTRIPLO; ENCAIXE BORDEN 2FUROS; SISTEMA DE TROCA-BROCA: PRESS-
BUTTON (PB); 

          

  - BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO;  RECARTILHA SOFT;           

  - ROTAÇÃO: 280 000 - 380 000 RPM; TORQUE: 0,13 NCM; RUÍDO: 64 DBS; PRESSÃO 
DO AR: 32 LBS; 

          

  - MATERIAL: LATÃO, ALUMÍNIO E PEÇAS EM AÇO INOX.           
39 CIMENTO DE ZINCO, LIQUIDO, 10ML UNID 5,       

  * O Cimento de Zinco é a base de proteção térmica preferida para restaurações metálicas.           

  *  Possui partículas uniformes, ultrafinas, que asseguram uma reduzida espessura de 
película com notável proteção, alta resistência, 

          

  presa adequada e fácil manipulação.           

  * É o cimento mais usado para cimentação de incrustações, coroas e pontes.           

  * Necessário comprar o pó que é vendido separadamente.           
40 CIMENTO DE ZINCO, PÓ, 28G UNID 5,       

  * Misturado com cimento de Zinco Líquido é usado para cimentação de incrustações, 
coroas e pontes;  

          

  * Alta resistência, baixa solubilidade e fácil manipulação;           

  * Pó Claro.           
41 CIMENTO ENDODÔNTICO COM HIDRÓXIDO DE CÁLCIO KIT 25,       

  Embalagem com 1 pó 12g + 1 líquido 10ml           
42 CLOREXIDINA COLUTÓRIO, 0,2%, FRASCO C/ 500ML UNID 20,       

  Cada 100 mL contém Clorexidina ( gluconato)...............3,0 g 
Microcápsulas........................2,7 g Veículo..............q.s.p........100,0 mL 

          

43 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, CAPACIDADE 3L UNID 30,       

  * Composto de papel resistente e saco plástico resistente.           

  * Capacidade para 3 litros.           

  * Possui alça dupla para transporte.           

  * Produzido de acordo com o NBR 13853.           
44 COLTOSOL, EMBALAGEM COM 20 GRAMAS UNID 50,       

  * Não contém Eugenol;           

  * Possui grande aderência garantindo bom isolamento marginal e rápido endurecimento na 
boca ao contato com a saliva. 

          

45 COMPRESSA DE GAZE, EMBALAGEM COM 500 UNID. PCT 300,       



 
 
 

 
                       ESTADO DO PARÁ 

                      MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
            

Rua: Walterloo Prudente, 253, Jardim Umuarama, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

23 

  * Esterilizadas a Óxido de Etileno.           

  * Altamente absorvente, macio e isento de impurezas.           

  * Número de fios: 11 fios/cm², medindo 7,5 x 7,5cm.           

  * Não estéril.           

  * 100% algodão.           

  * Possui 5 dobras e 8 camadas.           
46 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO UNID 5,       

  ISENTO DE ÓLEO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS, POTÊNCIA DE 1,5 HP, 
VOLTAGEM DE 220V OU 127V, 

          

  FREQÜÊNCIA DE 60 HZ E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO.            

  GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.           
47 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 40 PÉS/417LTS UND 1,       

  COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 40 PÉS/417LTS - 10 HP, 220 TRIFÁSICO, isento de 
óleo. 

          

  Garantia mínima de 1 ano.           
48 CONE DE GUTTA PERCHA, EMBALAGEM C/ 120 UNIDADES CX 100,       

  * Cone de Guta-Percha.           

  * Indicado para Obturação de canal radicular, com finalidade de preenchimento 
permanente da raiz que teve a polpa do dente 

          

  extraída.           

  * Modelos diversos.           
49 CONJUNTO DE PEÇAS DE MÃO CONJ 10,       

  CONJUNTO DE PEÇAS DE MÃO composto de:           

  Caneta de alta rotação com 420.000 rpm, esterilizável em autoclave, corpo em alumínio 
anodizado com canais arredondados de 

          

  pega, cabeça de tamanho reduzido, sistema de conexão dois furos, spray direcionado à 
ponta ativa da broca, turbina 

          

  micro-balanceada, sistema Push Botton de substituição da broca sem a utilização de saca-
brocas, baixo consumo de ar (30 litros/min), 

          

  peso de 36 g.           

  Micro motor esterilizável em autoclave, com sistema de conexão 2 furos, sistema intra de 
encaixe rápido das pontas com giro de 360° 

          

  das peças acopladas, com recurso de inversão de rotação e regulagem de 3.000 à 18.000 
rpm, consumo de ar máximo de 65 

          

  litros/min. e peso de 92 g.            

  Contra ângulo esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor através de sistema 
intra, com relação de transmissão 1:1., possui 

          

  corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, tamanho reduzido da 
cabeça, deve permitir o a utilização de brocas 

          

  de alta e baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço temperada 
com sistema lateral de acoplamento, peso de 

          

  44,5 g.           

  Acessórios: 1 lata de óleo lubrificante para alta rotação e baixa rotação, 1 estojo de 
alumínio autoclavável para esterilização das peças 

          

  de mão e 1 agulha limpadora para o spray da alta rotação.           
50 CREME DENTAL, EMBALAGEM COM 50G UN 5.000,       

  * Embalagem com 50 gramas;           

  * Com micro-partículas de cálcio.            

  * Previne a formação da cárie nos dentes e em raízes expostas.            

  * Fortalece e limpa os dentes.            
51 CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, SORTIDA 

COLORIDA 
PCT 10,       

  * Embalagem com 100 unidades;           

  * Produzida em madeira especial;           

  * Possuem formato anatômico da ameia;           

  * Sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos;           

  * Pronta para uso, disponível em 5 tamanhos codificados por cores facilitando sua escolha;           
52 DESTILADOR DE ÁGUA UND 5,       
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  DESTILADOR DE ÁGUA, duração do ciclo completo: 6 a 8 horas, prático e econômico, 
capacidade para destilar até 3,8 litros e baixo 

          

  consumo de energia, recomendado a troca do filtro a cada 3 meses.           

  Garantia mínima de 1 ano.           
53 EDTA LIQUIDO FRASCO COM 20ML UND 10,       

  * Atua desmineralizando partículas dentinárias por quelação de íons de cálcio e magnésio, 
facilitando sua dissolução e absorção, 

          

  mostrando-se como um efetivo agente quelante e lubrificante.           

  * É também efetivo na remoção de raspas dentinárias durante a terapia periodontal, 
expondo o colágeno e facilitando a aderência do 

          

  tecido conjuntivo tratado na superfície radicular.           

  * Este composto descalcifica a dentina a uma profundidade de 10 a 30 µm em 5 minutos.            

  * A sua solubilidade chega a 30% e o seu pH entre 7,0 e 8,0 é compatível com os tecidos 
vivos, conferindo ao produto uma irritação 

          

  tecidual praticamente nula.           

  * Remoção da “smear layer”, facilitando a penetração de agentes adesivos ou cimentos no 
interior dos canalículos dentinários. 

          

  * Facilitação da entrada de limas para instrumentação endodôntica em condutos 
atresiados. 

          

54 ENDOICE SPRAY UNID 5,       

  O ENDO ICE é um produto exclusivo para teste de vitalidade nos dentes com odor 
mentolado.  

          

  Sua composição permite eficácia no diagnóstico por apresentar agentes de resfriamento.           

  * Possui odor mentolado.           

  * À base de água. -50°.           

  * Frasco com 200ml.           
55 ESCOVA DE ROBSON, PROFILAXIA UNID 70,       

  A principal função da Escova Robson é fazer a profilaxia dental (como se fosse uma 
limpeza) nas faces oclusais dos dentes. Nas 

          

  faces livres, opta-se pela taça de borracha, para não ter o risco de machucar a margem 
gengival. 

          

56 ESCOVA DENTAL ADULTO UNID 1.000,       

  Escova Dental adulto macia (cerdas de nylon macias; 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos 
de cerdas aparadas uniformemente e 

          

  arredondadas na mesma altura; cabo reto; 17cm de comprimento; anatômico; com 
empunhadura; embalada individualmente em 

          

  saquinho plástico lacrado, tipo flow pack)           
57 ESCOVA DENTAL INFANTIL UNID 3.000,       

  Escova Dental infantil macia (cabeça pequena e arredondada; cerdas firmes e macias; 
acondicionadas individualmente em caixa 

          

  plástica de PVC, com abertura vertical e encaixe           
58 ESPAÇADOR DIGITAL A, B, C, D CX 5,       

  Caixa com 4 unidades.           
59 EUCALIPTOL 10 ML UND 5,       

  Eucaliptol é obtido do óleo essencial de várias espécies de eucaliptos, ricas em 1,8 -cineol; 
-É um líquido límpido, incolor ou amarelo 

          

  pálido, de odor aromático, canforáceo, característico de e sabor picante; -Praticamente 
insolúvel na água, miscível com o álcool, 

          

  clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências.           
60 EUGENOL EMBALAGEM COM 20 ML UND 15,       

  Embalagem com 20mL           
61 EVIDENCIADOR DE PLACA, EMBALAGEM C/ 60 PASTILHAS CX 40,       

  Indicado para corar a placa bacteriana.           
62 FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO, EMB. C/ 150 UNIDADES CX 40,       

  Embalagem com 150 unidades.           
63 FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL INFANTIL, EMB. C/ 100 UNIDADES CX 15,       

  Embalagem com 100 unidades.           
64 FIO DE SUTURA DE NYLON 3.0 C/ AGULHA, C/24 UNIDS CX 90,       

  -A sutura de nylon causa uma resposta inflamatória nos tecidos, seguida por           
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encapsulamento gradual da sutura pelo tecido conjuntivo; 

  -A sutura do nylon não é absorvida; -Agulha atraumática (triangular); -Boa resistência; -
Sua cor negra destaca-se no tecido (auxilio na 

          

  visualização); -Esterilizados por radiação gamma ou oxido de etileno.           
65 FIO DE SUTURA DE SEDA 3.0 C/ AGULHA, C/24 UNIDS CX 60,       

  -A sutura de nylon causa uma resposta inflamatória nos tecidos, seguida por 
encapsulamento gradual da sutura pelo tecido conjuntivo; 

          

  -A sutura do nylon não é absorvida; -Agulha atraumática (triangular); -Boa resistência; -
Sua cor negra destaca-se no tecido (auxilio na 

          

  visualização); -Esterilizados por radiação gamma ou oxido de etileno.           
66 FIO DENTAL, 50 MTS UN 4.000,       

  * O fio dental ajuda na higiene bucal, mantendo as gengivas sadias.           

  * Desliza mais facilmente entre os dentes sem desfiar.           
67 FIO DENTAL, 500 MTS UN 15,       

  * Indicado para limpeza dos dentes evitando assim a formação de placa bacteriana.           

  * Embalagem com 500m.           
68 FITA BANDA MATRIZ METALICA UNID 50,       

  Embalgem com 1 rolo, 5x0.0,05x500mm ou 7x0,05x500mm           
69 FIXADOR ODONTOLÓGICO, 500ML UNID 40,       

  * Indicado para a fixação da imagem na película de filme.           

  * Composição: Bissulfito de sódio, Sulfato de alumínio e amônia.           

  * Pronto uso.           

  * Validade: 1 ano.           
70 FLÚOR GEL ACIDULADO, SABOR MENTA, FRASCO C/200 ML UNID 40,       

  Disponível em modo Neutro e Acidulado, nos sabores: Menta, o Fluorsul Gel garante 
excelente proteção pela rápida absorção de flúor 

          

  pelo esmalte em apenas 1 minuto.           

  Fluorsul Gel Acidulado - Flúor em Gel Acidulado a 1,23% - Frasco contendo 200ml           
71 FORMOCRESOL 10 ML UN 10,       

  Formaldeído, orto-Cresol, Glicerina e Álcool Etílico 96°.           
72 GLUTARALDEÍDO 1L UNID 30,       

  * Indicado para a desinfecção de equipamentos materiais termosensíveis, outros materiais 
semicríticos e endoscópios. 

          

  * Reutilização por até 32 dias,           

  * Tempo de imersão de 9 horas.           

  * Triplo exágue.           

  * Precisa ser ativado antes do uso.           

  * Embalagem com 5 litros + Ativador 20g.           
73 GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, PACOTE C/100 UNID PCT 40,       

  Touca sanfonada TNT descartável com elástico duplo, fabricada em 100% polipropileno. 
Atóxico, indicada para os mais variados tipos 

          

  de serviços onde se faz necessário a utilização de toucas. Embalagens com 100un. 
Tamanho Único Cor: Branca 

          

74 GUTA CONDENSADOR, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES CX 10,       

  Em aço inoxidável. Com lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos. 
Instrumento acionado a motor. Termoplastifica a 

          

  gutapercha. Com 25MM. Tamanho: 45. Cor Branco. Também conhecido como 
McSpadden, o Condensador de Gutapercha é um 

          

  instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em 
contato com a gutapercha aquecendo-a pelo 

          

  processo de fricção promovendo sua termoplastificação.           
75 GUTA PERCHA UND. 50,       

  * Ideal para obturação após instrumentação com o sistema ProTaper, pois possui a 
mesma conicidade das limas, sendo a mais 

          

  indicada para obturação com a técnica de cone único.           

  * Matéria prima selecionada que oferece alta qualidade no produto final.           

  * Radiopaco.           
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  * Comprimento: 28mm.           

  * Cor: rosa.           
76 HEMOSPON ESPONJA, EMBALAGEM COM 10 UNIDADOS CX 20,       

  * Especialmente indicada na cirurgia devido ao seu grande poder hemostático e 
cicatrizante. Substitui o algodão com muitas 

          

  vantagens nas extrações dentais.           

  * É uma esponja hemostática, obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada 
por raios gama, pesando não mais de 

          

  10mg, completamente reabsorvível pelo organismo e desenvolvida para uso diário.           

  * Feito de 100% gelatina porcina.           

  * Dimensões: 1cmx1cm.           

  * Esterilizado por irradiação.           
77 HEMOSTOP 10 ML UN 10,       

  -Não possui epinefrina; -Não interfere na presa do material de moldagem; -Permite 
moldagens nítidas das bordas gengivais nos 

          

  preparos cavitário sem provocar retração gengival; -Solução a base de cloreto de alumínio; 
-Ação adstringente; -Não apresenta 

          

  reações adversas e pode ser utilizado em cardíacos           
78 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM PASTA, CATALISADOR E BASE, HYDRO C KIT 30,       

  * Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, 
cimentos e outros materiais de base. 

          

  * Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em 
cavidades profundas; 

          

  * Cimento sem eugenol não interfere em futuro reembasamento do provisório nem na 
futura cimentação adesiva, preparos protéticos 

          

  são mais agressivos à polpa e o ideal é utilizar um cimento que ao mesmo tempo seja 
protetor; 

          

  * Presa rápida: rápido endurecimento;           

  * Biocompatível.           
79 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. UND 30,       

  * Indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais 
radiculares.  

          

  * É considerado excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando 
sua espessura e proporcionando maior 

          

  proteção ao tecido pulpar.           

  * Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora.           

  * Protege a polpa contra os estímulos termoelétricos.           

  * Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores.           

  * Os microorganismos não podem desenvolver-se em contato direto com o Hidróxido de 
Cálcio. 

          

  * O produto pode atuar por vários dias. Curativos com HIDRÓXIDO DE CÁLCIO feitos a 
longo prazo tem mostrado a reversão de 

          

  várias alterações periapicais.           

  * Provoca a inibição da proliferação bacteriana.           

  * Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a 
penetração do exsudato no interior do sistema de 

          

  canais radiculares.           

  * O pH 12,4, altamente alcalino, pode favorecer a morte bacteriana.           

  * Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado 
e a nossa constante avaliação laboratorial 

          

  do produto.           
80 IODOFÓRMIO 10GR UN 10,       

  * Provoca uma ação local sobre os tecidos, diminuindo a secreção e a exsudação.           

  * Estimula a proliferação celular.           

  * Tem leve poder antisséptico, porém de ação prolongada.           

  * Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de resíduos 
irritantes 

          

  * Intensamente radiopaco.           

  * Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado 
e a nossa constante avaliação laboratorial 
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  do produto.           
81 IONOMERO DE VIDRO FORRADOR (PÓ/LIQUIDO) UNID 10,       

   Fluorsilicato de cálcio e alumínio.           
82 IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR (PÓ/LÍQUIDO) UNID 20,       

   composição  dos  materiais  os  Ionômeros  de  vidro  são  classificados  quanto  a  sua 
composição em três grupos: => Convencional 

          

  / Anidro; => Reforçados por metais; => Modificados por resinas           
83 IRM (PÓ+LÍQUIDO), EMBALAGEM COM 38G DE PÓ + 15ML DE LÍQUIDO KIT 35,       

  * Indicado para restaurações provisórias de longa espera (até 2 anos), forramento de 
cavidades sob restauração de amálgama, 

          

  material restaurador de dentes decíduos e também usado para odontogeriatria. Na 
odontologia geriátrica é um produto ideal devido à 

          

  rapidez, à facilidade de manipulação e às propriedades sedativas. Composição reforçada à 
base de óxido de zinco e eugenol. 

          

  * Permite a confecção de restaurações temporárias de longa duração, podendo ser 
mantido na cavidade bucal por até dois anos. 

          

  * Material ideal para a confecção de base de restaurações de amálgama.           

  * Durabilidade dos curativos.           

  * Alta resistência à compressão.           

  * Embalagem com 38g de Pó + 15ml de Líquido.           
84 KIT II BOMBA DE VÁCUO COM 01 SUCTOR REMOVÍVEL, MANUAL KIT 3,       

  CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, KIT COM SUCTOR REMOVÍVEL, GIRATÓRIO, 
AUTOCLAVÁVEL, COM REGULAGEM 

          

  DE FLUXO, SISTEMA QUE PERMITE O ENCAIXE DA PONTA DE FORMA SEGURA, 
RÁPIDA E PRECISA. FILTRO 

          

  SEPARADOR DE DETRITOS, PODE SER ACOPLADO EM COLUNAS DE REFLETORES 
OU CANTOS DE ARMÁRIOS,PINTURA 

          

  NA COR GELO, RESISTENTE.           

  GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.           
85 LÂMINA DE BISTURI 15C, EMBALAGEM C/100 UNIDADES CX 10,       

  * Indicado para utilização em procedimentos cirúrgicos.           

  * Lâmina de bisturi descartável de aço carbono.           

  * Modelos diversos.           
86 LENÇOL DE BORRACHA, CX COM 26 UNIDADES CX 20,       

  * Embalados individualmente, para maior segurança e higiene.           

  * Tamanho: 13,5 x 13,5 cm.           

  * Cor azul.           

  * Uso único.           
87 LIMAS FLEXOFILE COM 6 UNIDADES CX 70,       

  * Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares.            

  * Sua secção tranversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento.           

  * É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação 
de canais curvos e/ou atrésicos. 

          

  * Sua conicidade (TAPER) é .02.           

  * Disponíveis nos tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 21mm, 25mm e 31mm.           
88 LIMAS HEDSTROEM COM 6 UNIDADES CX 20,       

  * Indicado para preparo químico-cirúrgico de canais radiculares.           

  * Alta flexibilidade.           

  * Aço inox.           

  * Secção em forma de gota.           

  * Validade: Indeterminada.           

  * Modelos diversos.           
89 LIMAS K COM 6 UNIDADES CX 40,       

  * Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, 
pertencente à classificação AISI 302 com 

          

  aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção.           
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  * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. 
Seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção 

          

  transversal em forma quadrangular, com ponta ativa.           

  * Com stops de silicone.           

  * Modelos diversos.           
90 LIMAS ROTATÓRIAS PROTAPER UNIVERSAL, COM 6 UNIDADES CX 50,       

  * Estes instrumentos têm por finalidade, juntamente com as limas S2, garantir o preparo 
dos dois terços coronários do canal radicular. 

          

  * Fabricadas em Níquel-Titânio: maior resistência e flexibilidade existente.           

  * Possuem Possuem 19, 21, 25 e 31mm de comprimento.            

  * S1 (Roxa), S2 (Branca), F1 (Amarela), F2 (Vermelha), F3 (Azul), SX (Somente cursor 
amarelo). 

          

  * As embalagens sortidas contém: S1 + S2 + F1 + F2 + F3 + SX.           

  * Lima rotatória.           
91 LÍQUIDO DE MILTON, 1 L UNID 20,       

  * Solução de Hipoclorito de Sódio a 1%.           

  * Frasco de 1L.           

  * Desinfetante e antisseptico indicado em procedimentos odontológicos.           
92 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, PAR PAR 700,       

  * Látex.            

  * Estéril.           

  * Formáto anatômico.           

  * Antiderrapante.           

  * Descartável e de uso único.           

  * Embalagem plástica.           
93 LUVA DE PROCEDIMENTO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CX 900,       

  * Indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos em atividades odontológicas, 
laboratoriais, hospitalares e médicas 

          

  (exceto cirurgias).           

  * Não cirúrgica de borracha natural (látex)           

  * Ambidestra.           

  * Superfície lisa.           

  * Tamanhos diversos.           
94 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA, CAIXA COM 50 UNID. CX 90,       

  * MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO C/50UN           

  * Desenvolvida para a proteção do profissional da saúde contra as patologias de 
transmissão aérea por gotículas e da projeção de 

          

  fluídos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias.           

  * É indicada, também, para minimizar a contaminação do ambiente com secreções 
respiratórias geradas pelo próprio profissional da 

          

  saúde ou pelo paciente.           

  * Máscara cirúrgica em TNT 60g, tripla camada.            

  * Com elástico.           
95 MICROMOTOR ELÉTRICO MARATHON 3 CHAMPION BIVOLT UN 2,       

  - MICROMOTOR ELÉTRICO MARATHON 3 CHAMPION BIVOLT,  35.000 RPM, 45 
WATTS DE POTÊNCIA; UTILIZADO TAMBÉM 

          

  PARA DESGASTE DE METAL; TORQUE MÁXIMO 300 GF-CM/ 2,94N; CANETA COM 4 
ROLAMENTOS BLINDADOS; 

          

  CONTROLE MANUAL DE VELOCIDADE; CHAVE PARA ROTAÇÃO INVERSA; PEDAL 
LIGA/DESLIGA; SISTEMA OVERLOAD 

          

  PARA PROTEÇÃO DE SOBRECARGA;           

  3 MESES DE GARANTIA COM FABRICANTE           
96 MOCHO ODONTOLÓGICO UNID 10,       

  COM REGULAGEM DE ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO.  COM 
BASE GIRATÓRIA SOBRE 5 RODÍZIOS 

          

  DUPLOS, SEM ARO PARA APOIO DOS PÉS, ESTRUTURA DE AÇO COM 
TRATAMENTO ANTICORROSÃO E COM SISTEMA 
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  DE ELEVAÇÃO DA BASE E DO ENCOSTO FEITOS POR PISTÃO DE GÁS ACIONADOS 
POR UMA ALAVANCA,  REVESTIDO 

          

  POR ESTOFAMENTO EM PVC DE FÁCIL LIMPEZA, SEM COSTURAS, DE ALTA 
DENSIDADE E ANTI-CHAMAS. NA COR AZUL. 

          

  GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.           
97 MOLDEIRA TOTAL, PERFURADO, ADULTO, ALUMÍNIO, EMB. C/ 9 UNID KIT 5,       

  Embalagem com 9 unidades.           
98 MOTOR ENDODÔNTICO X-SMART PLUS UN 3,       

  BIVOLT, COMPATÍVEIS COM OS SISTEMAS WAVE ONE, WAVE ONE GOLD, 
PROTAPER E DEMAIS SISTEMAS DISPONÍVEIS 

          

  NO MERCADO;            

  - 6 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS (WAVE ONE, PROTAPER UNIVERSAL, PROTAPER 
NEXT, PATHFILE, RECIPROC E 

          

  GATES) E 7 PROGRAMAS LIVRES;            

  - CONTRA-ÂNGULO COM CABEÇA PEQUENA E POSSÍVEL AJUSTE EM 6 POSIÇÕES 
DIFERENTES;  

          

  - TELA DE LCD COLORIDA E AMPLA; OPÇÃO AUTO REVERSO;            

  - FUNCIONA LIGADO À FONTE OU À BATERIA; AUTONOMIA DA BATERIA DE 2 
HORAS EM USO CONTÍNUO E RECARGA EM 

          

  APROXIMADAMENTE 5 HORAS;            

  -ESCALA DE VELOCIDADES: 250 A 1.200 RPM; ESCALA DE CONTROLE DE 
TORQUES: 0.6 - 4.0 NCM. 

          

  GARANTIA DE 36 MESES (À EXCEÇÃO DO CONTRA-ÂNGULO, QUE POSSUI UMA 
GARANTIA DE 12 MESES) A PARTIR DA 

          

  DATA DE AQUISIÇÃO.           

  REGISTRO ANVISA: 80196889031.           
99 ÓLEO LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO UNISPRAY UN 20,       

  * Para lubrificação interna de turbinas, micromotores e instrumentos, antes de cada ciclo 
de esterilização. 

          

  * Atóxico.           

  * Não contém Cloro Flúor Carbono.           

  * Fácil aplicação.           

  * A lubrificação de seus instrumentos deve ser realizada antes de cada ciclo de um novo 
trabalho. 

          

100 ÓXIDO DE ZINCO, EMBALAGEM COM 50G UNID 20,       

  * Seu PH é praticamente neutro tendendo para ligeira alcalinidade, sendo, portanto, menos 
irritante que outros cimentos. 

          

  * Estudos têm demonstrado que a infiltração marginal é mínima, com excelente adaptação 
após sua inclusão na cavidade. 

          

  * Efeito isolante.           

  * Possui contração mínima.           

  * Ótimo vedamento marginal.           

  * Efeito anódino.           

  * Matéria prima de alta qualidade garantindo grande teor de pureza.           
101 PARAMONOCLOROFENOL, EMBALAGEM C/ 20ML UNID 20,       

  * Indicado como medicação intracanal, possui ação bactericida inespecífica, isto é, destrói 
um grande espectro de microorganismos. 

          

  * Possui ação bacterecida de amplo espectro.           

  * Quantidades mínimas deste produto são bastante eficazes para a medicação de todo o 
canal radicular. 

          

102 PASTA DE POLIMENTO DIAMOND UNIVERSAL, SERINGA COM 2G UNID 15,       

  * Acabamento e polimento em superfícies de materiais restauradores em geral.           

  * É uma pasta de polimento universal, produzida com diamante micronizado, de 
granulação extra fina, para uso exclusivamente de 

          

  dentistas ou protéticos.           

  * O produto oferece excelente resultado no polimento e brilho de porcelana, esmalte 
dental, resinas, compósitos e outros materiais 

          

  restauradores.           

  * Por ser solúvel em água, proporciona facilidade na lubrificação do processo de polimento 
e na remoção da pasta no final do 
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  tratamento.           

  * È um produto uniforme, de alta dureza, boa resistência e por apresentar viscosidade 
média a pasta não é suscetível à ação do calor. 

          

103 PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, EMBALAGEM COM 90G UN 20,       

  * Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, 
placas bacterianas e polimento, como parte 

          

  do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais.           

  * Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal.           

  * Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha.           

  * Utilizada como pasta de polimento inicial.           

  * Usada em adultos e crianças.           

  * Nos Sabores tutti-frutti ou menta.           
104 PASTA ZINCO-ENÓLICA UN 8,       

  * É indicada para moldagem de bocas totalmente desdentadas, proporcionando exatidão 
nos mínimos detalhes. 

          

  * Kit com 1 pasta base 60g e 1 pasta aceleradora 60g.           

  * Não é irritante a mucosa bucal, nem possui sabor desagradável;           

  * Quando corretamente manipulada é de presa rápida no meio bucal;           

  * Reproduz corretamente os diferentes pormenores da mucosa bucal;           

  * Adere perfeitamente à moldeira e, quando endurecida, não adere à mucosa bucal ou às 
mãos do profissional. 

          

105 PEDRA POMES EXTRAFINA, EMBALAGEM COM 100G UN 10,       

  * A Pedra Pomes é um pó abrasivo extra fino de cor acinzentada, de baixa densidade e 
peso. Muito utilizada na limpeza e polimento 

          

  do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica.           

  * Pó extra fino.           

  * Abrasivo.           
106 PINCEL PÊLO DE MARTA PARA USO ODONTOLÓGICO Nº 0 UN 10,       

  * Cabo: curto - cor vinho;           

  * Composição: marta - cor marrom;           

  * Filamento: marta;           

  * Formato: redondo;           

  * Ideal para: detalhes, filetes, manchas;           

  * Virola: alumínio.           
107 PONTA DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER, EMBALAGEM COM 72 UNIDADES CX 70,       

  * Pontas de papel absorvente para secagem de canais radiculares preparados por 
sistemas de instrumentos rotatórios que possuam 

          

  conicidades múltiplas em suas lâminas ativas.           

  * À base de papel filtro (papel de seda).           

  * Pré-esterilizadas por raios gama,.           

  * Com 28mm de comprimento.           
108 PONTA DE PAPEL ABSORVENTE, EMBALAGEM COM 200 UNIDADES CX 80,       

  * Indicado para secagem do canal radicular para a drenagem de exsudatos.           

  * Pontas de papel são separadas em células que mantém as pontas das células não 
usadas estéreis. 

          

  * Alto poder de absorção.           

  * Validade: 5 anos após a data de fabricação.           

  * Modelos diversos.           
109 PONTAS PARA ULTRASSOM PARA PERIODONTIA (DIVERSAS) UNID 30,       

  MATERIAL DE CONSUMO           
110 REMOVEDOR DE MANCHA DE USO ODONTOLÓGICO UNID 10,       

  * Empregado para a remoção química e mecânica controlada do esmalte manchado por 
fluorose, hipoplasia superficial do esmalte, 

          

  defeitos estruturais que pigmentam ou manchas brancas de cáries inativas.           

  * Técnica segura, eficaz, conservadora e estética, realizada em sessão única.           
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  * Pode ser associado ao clareamento dental.           

  * Não provoca sensibilidade dental.           

  * Remoção definitiva da mancha, não há recidiva.           

  * Excelente viscosidade.           

  * Cor cinza para evidenciar o local de aplicação.           

  * Ponteiras que liberam quantidades necessárias evitando desperdícios.           

  * Pode ser aplicado manualmente e com o auxilio de taça de borracha.           

  * A superfície microabrasionada desenvolve maior resistência à desmineralização pelo S. 
mutans. 

          

  * Possui CE.           

  * Embalagem com 1 seringa com 2g + 10 ponteiras para a aplicação + 1 espátula.           
111 RESINA COMPOSTA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, C2, 

OPACA 
UN 80,       

  * Consistência: Composta.           

  * Preenchimento: 2,5mm.           

  * Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-
metilfenol. 

          

  * Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas 
a grande esforço mastigatório; 

          

  * Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura;           

  * Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações 
com boa estética, através de técnica 

          

  simplificada;           

  * Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas.           

  * Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia.            

  * Maior fluorescência.            

  * Ótimos resultados estéticos.            

  * Alta resistência ao desgaste.            

  * Cor UD = Dentina universal;            

  * Cor CY = Amarelo cervical;            

  * Cor P = Pedo (pedriátrica).            

  * Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores.            

  * Cores diversas.           
112 REVELADOR ODONTOLÓGICO, 500 ML UNID 40,       

  * Indicado para revelação da imagem do exame na película de filme.           

  * Composição: Água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio.           

  * Pronto uso.           

  * Validade: 1 ano.           

  * Embalagem com 500ml.            

  * Revelação Manual.           
113 SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO GLICERINADO, 1L UN 20,       

  * Indicado para assepsia.           

  * Com ph neutro.           
114 SELADORA ODONTOLÓGICA GRANDE UNID 2,       

  INDICADO PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO 
(PAPEL/PLÁSTICO) EM AUTOCLAVES A 

          

  VAPOR.           

  - SUPORTE PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO.            

  - REGULAGENS PARA DIFERENTES TAMANHOS DE PAPÉIS E ATÉ 25 CM DE ÁREA 
DE SELAGEM.  

          

  - AJUSTE DA TEMPERATURA DE SELAGEM.            

  - PERMITE AJUSTE PARA UMA SELAGEM SEGURA E RÁPIDA. ALÉM DE POSSUIR 
RESISTÊNCIAS ISOLADAS, INIBINDO O 

          

  RISCO DE QUEIMAR O PAPEL.           

  - BRAÇO DE SELAGEM COM TRAVA.            



 
 
 

 
                       ESTADO DO PARÁ 

                      MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
            

Rua: Walterloo Prudente, 253, Jardim Umuarama, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

32 

  - FECHAMENTO MEDIANTE ALAVANCA MANUAL COM TRAVA.            

  - INDICADOR LUMINOSO - ON/OFF.            

  - TRAZ MAIOR SEGURANÇA PARA QUEM ESTÁ MANUSEANDO O EQUIPAMENTO.            

  - APOIO ANTERIOR REMOVÍVEL.L            

  - CHAVE DE APOIO FRONTAL DESMONTÁVEL, TORNANDO O PRODUTO 
COMPACTO E FACILITANDO O TRANSPORTE. 

          

  TRILHO DE CORTE DUPLO (DOIS LADOS).           

  - CORTADOR DE PAPEL TIPO TRILHO QUE CORTA EM AMBOS OS SENTIDOS.            

  - CORPO EM AÇO INOX.            

  - GARANTE MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.           

  - GARANTIA: 1 ANO.           
115 SELADORA ODONTOLÓGICA PEQUENA UNID 10,       

  INDICADO PARA SELAGEM DE ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO.           

  - UTILIZA FITA PARA SOLDAGEM.           

  - ÁREA DE SELAGEM: 10MM.           

  - REALIZA SELAGEM DE PAPEL COM PLÁSTICO E PLÁSTICO COM PLÁSTICO.           

  - 30 CM DE ÁREA LIVRE PARA SELAGEM.           

  - BIVOLT AUTOMÁTICA, NÃO NECESSITA MUDAR A CHAVE.           

  - FITA DE PROTEÇÃO TÉRMICA AVULSA QUE ISOLA A RESISTÊNCIA PARA QUE 
ESTA NÃO FIQUE DIRETAMENTE EM 

          

  CONTATO COM O SACO PLÁSTICO DE ESTERILIZAÇÃO, NÃO NECESSÁRIO USO 
NO PAPEL PLÁSTICO. 

          

  - QUALIDADE E EFICIÊNCIA NO PROCESSO DE SELAGEM DE MATERIAIS POR 
POSSUIR 10MM DE ESPESSURA EM 

          

  SOLDA.           

  - RESISTÊNCIA CONSTITUÍDA POR METAL NOBRE, TORNANDO O AQUECIMENTO 
MAIS RÁPIDO SEM O RISCO DE 

          

  QUEIMAR O PLÁSTICO.           

  - PESO LÍQUIDO: 1.162 KG. PESO BRUTO: 1.291 KG.            

  - TENSÃO: 110V/220V.            

  - FREQUÊNCIA: 50/60HZ AUTOMÁTICO.            

  - POTÊNCIA: 80 W.            

  - DIMENSÕES: 480MM (COMPRIMENTO), 113MM (ALTURA) E 100 MM (LARGURA).           

  - 12 MESES DE GARANTIA.           
116 SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL, SERINGA COM 2G UNID 20,       

  * Indicado como selante de fissuras da face de dentes posteriores que apresentam 
anatomia complexa, em pacientes com alta 

          

  atividade cariogênica e em dentes recém erupcionados.           

  * Além da barreira mecânica formada pela resina, também libera flúor para as estruturas 
dentárias, reduzindo os índices de 

          

  desmineralização do esmalte dental.           

  * O procedimento de selamento das fóssulas e fissuras sempre foi reconhecido como 
eficaz na prevenção da cárie na face oclusal dos 

          

  dentes.           

  * Permite aplicações fáceis, mais precisas e rápidas, minimizando a necessidade de 
ajustes na oclusão após a aplicação. 

          

  * Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva.           

  * Libera flúor. Possui 50% em peso de cargas inorgânicas.           
117 SERINGA HIPODÉRMICA COM AGULHA, 10 ML UN 1.500,       

  * São utilizadas para irrigações em geral (cirurgias, procedimentos endodônticos, entre 
outros). 

          

  * 10 ml, bico lateral Luer Slip.            

  * Seringas + agulha: praticidade na preparação e menor risco de contaminação.             

  * Confeccionadas em prolipropileno especialmente desenvolvimento para as seringas BD, 
proporcionando maior transparência.   

          

  * Melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino.             

  * Êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial anel de retenção.             
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  * Produto estéril embalado unitariamente.           
118 SILICONE DE CONDENSAÇÃO, KIT, DENSO E CATALISADOR KIT 5,       

  * Material para impressão odontológica, prótese fixa, prótese removível, prótese provisória.           

  * O efeito "flow conditioning" favorece a fluidez do material e reduz a compressão das 
mucosas. 

          

  * Silicone por condensação.           

  * O silicone leve (light) é hidrófilo e altamente fluido, ideal para a técnica de dupla 
moldagem. 

          

  * Hidocompatível: permitindo moldagem na presença dos fluidos orais.           

  * Contraste na cor da massa densa com o fluido.           

  * Inalterabilidade após a desinfecção.           

  * 72 horas de estabilidade dimensional.           
119 SOBRE LUVA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PCT 300,       

  * Indicado para sobreposição da luva de látex ou Vinil. Com a função de proteger o 
profissional da contaminação microbiana, ou do 

          

  contacto com determinados produtos químicos.           

  * Material: Polietileno;           

  * Cor: Transparente;           

  * Validade: 5 anos após data de fabricação.           
120 SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CX COM 40 UNID CX 40,       

  * Auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas, 
periodontia, implantes e pequenas cirurgias médicas. 

          

  Oferece maior segurança nos procedimentos, diminuindo as chances de contaminação 
tanto do profissional como de seus pacientes. 

          

  * Caixa com 40 unidades.           

  * Produto Esterilizado, fabricado em resina ABS. Produto descartável.           
121 SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL, PCT C/ 40 PONTAS PCT 400,       

  * Indicado para sucção da saliva e outros líquidos, que ficam na cavidade bucal durante 
procedimentos odontológicos. 

          

  * Tubo e ponteira atóxicos;           

  * Arame em aço especial;           

  * Desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional;           

  * Ponteira macia.           
122 SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES PCT 200,       

  * Indicado para tratamentos endodônticos.           

  * Sugador Endodôntico Descartável.           

  * Atóxico.           

  * Colorido.           

  * Embalagem com 20 unidades.           
123 TIRA DE CARBONO P/ AJUSTE OCLUSAL, EMB. C/ 12 UNIDADES PCT 30,       

  - Dupla face (azul e vermelho);           

  - Coberto com uma fina camada de parafina;            

  - Resistente a tração;            

  - Resistente a umidade.           
124 TIRA DE LIXA DE AÇO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES PCT 30,       

  * Para acabamento de restaurações interproximais.           

  * Tiras em aço inox.           

  * Super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos a base de óxido de 
alumínio, o que facilita o ponto de contato. 

          

  * Sem Centro Neutro.           
125 TIRA DE LIXA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM 150 UNID. PCT 30,       

  * A Tira de Lixa de Poliester, tem como finalidade o acabamento e polimento de 
restaurações dentais. 

          

  * Com 150 unidades.           

  * A tira de lixa de poliéster são confeccionadas de poliéster.           
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  * Cada lixa individualmente possuem duas granulações: Média/Fina.           
126 TIRA DE POLIÉSTER, PACOTE C/ 50 UNIDADES PCT 30,       

  * Utilizadas em isolamento de restaurações interproximais com resina composta.           

  * 100% poliéster e super flexível.           
127 TOALHA DE PAPEL C/ 1000 UNIDS PCT 50,       

  * Alta qualidade, pois são fabricados com 100% celulose virgem branca, que garantem 
maior absorção, resistência, maciez e 

          

  rendimento.           
128 TRICRESOLFORMALINA, 10ML UNID 5,       

  * Material para desinfecção de canal radicular.           

  * O produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as 
propriedades do formaldeído com orto-Cresol. 

          

  * Alto teor de pureza, garantindo assim, a eficácia máxima do produto.           
129 VERNIZ DENTÁRIO COM FLÚOR UNID 15,       

  * Fluorniz, embalagem com 10ml + Solvente com 10ml.           

  * Fluoretação do esmalte dentário e profilaxia da cárie dental.           

  * Tratamento dessensibilizante de colos dentinários.            

  * Para uso nas superfícies dentárias descalcificadas e fissuras descoloradas.            

  * Como método preventivo da cárie em dentes com aparelhos ortodônticos.           

 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Cleide Mendes Moreira Arruda 
Secretária Municipal de Saúde 

Decreto nº 005/2017 
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº _______ 
 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado o MUNICIPIO DE REDENÇÃO 
através da Secretaria de Saúde, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua Guarantã, 600 - Vila 
Paulista, inscrito no CNPJ sob nº __.___.___/____-__, neste ato representado pelo ________, (nacionalidade), 
(estado civil), inscrito no CPF nº _______________ e Carteira de Identidade RG nº _________ - SSP/_____, 
residente e domiciliado no endereço: _________________________, neste ______________, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa ______________________________________, com sede na Rua 
_______________________, nº _______ Av. ________________ – setor: ________________________, Inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº ___________________________, neste ato representado por seu sócio proprietário, Sr. 
____________________________________________, brasileiro, comerciante, (estado civil), portador da Cédula 
de Identidade nº ____________ e CPF nº _____________, residente e domiciliado à Rua 
______________________________, nº _____ – Setor _____________, Município: 
_________________________, doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo ajustam e acordam as 
seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MODALIDADE E DISPOSIÇÕES LEGAIS - O presente instrumento é decorrente do 
Processo Licitatório nº 121/2020, na modalidade Pregão Eletronico nº 036/2020, de xx/xx/2020, devidamente 
homologado pelo Secretário Municipal, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que dispõe 
sobre Licitações Públicas e Contratos Administrativos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE EQUIP. E 
MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADO A SAÚDE BUCAL para o exercício financeiro de 
2020, de acordo com os Itens nº ____ e ____ do Anexo II do Edital de Licitação, que passa a fazer parte integrante 
deste instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO - O Termo de Contrato a ser firmado terá vigência a 
partir de ______/_____/2020 e término em _____/_____/2020, podendo essa data ser prorrogada conforme 
necessidade e conveniência da Secretaria de Saúde e Assistência e Desenvolvimento Social, através de 
comunicação formal prévia. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO - O Contrato poderá ser prorrogado obedecendo ao art. 57 da Lei 
8.666/93 e sua obrigações, através de Termo Aditivo e deverá se justificar por escrito. 
 
§ ÚNICO – Os produtos deverão ser fornecidos em até 20 (vinte) dias após a emissão da Requisição expedida 
pelo Departamento de Compras das determinadas secretarias. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO - Para pagamento das despesas decorrentes do presente contrato, o 
CONTRATANTE comprometerá recursos alocados em dotação própria no seu orçamento vigente, cuja Nota de 
Empenho será emitida em conformidade com a despesa a ser liquidada em cada mês, obedecendo à seguinte 
dotação orçamentária: 
 
20 13 13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS: 
 
10.301.1206.2052 – Programa de Saúde Bucal; 
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ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO E/OU 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E 
MATERIAL PERMANENTE. 
 
CLAUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS - Os pagamentos serão efetuados até 30 dias, conforme requisição e 
nota de empenho anexa à nota fiscal, mediante a comprovação da entrega dos produtos. 
§ Único - Por ocasião dos pagamentos, serão abatidas as multas eventualmente aplicadas e previstas neste 
CONTRATO. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS E MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO - O valor total dos produtos, objeto 
deste Termo de CONTRATO, de R$ ______________ (______________________), Conforme quadro de cotação 
em anexo. De acordo com a somatória dos ITENS licitados. 
 
Parágrafo Único - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar na mesma condição contratual, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos produtos, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
inicialmente estipulado no CONTRATO. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA PROIBIÇÃO - A CONTRATADA não poderá ceder, transferir ou sub-empreitar, no todo 
ou em parte, o objeto deste CONTRATO, sem expresso consentimento do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES - As partes se obrigam ao cumprimento da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
§ 1º - A CONTRATADA se obriga a: 
 
Assumir toda a responsabilidade por todos os danos e prejuízos oriundos do fornecimento dos produtos, ou que 
deles venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros; 
 
a) Acatar todos os métodos e instruções aprovadas pela CONTRATANTE, desde que tais métodos e instruções 
não infrinjam qualquer condição contratual; 
 
b) Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor; 
 
c) Pagar todos os impostos, taxas e contribuições federais, estaduais, municipais e autárquicas que incidam ou 
possam vir a incidir sobre as operações objeto deste Termo de CONTRATO, ou de qualquer forma com ele 
relacionados; 
 
d) A contratada deve manter durante a execução do Contrato, todas as CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO exigidas na licitação (art.55, inciso XIII da Lei nº 8666/93) inclusive manter em dias suas 
obrigações, de forma a garantir a plena e contínua execução deste Contrato. 
 

e) A entrega do material deverá ser realizada no local indicado pela Secretaria solicitante na ordem de compras nos 
horários de 08h00 as 14h00 horas, ou, excepcionalmente, em outro horário determinado pela secretaria(s) do 
município. 
 

f) Todos os produtos devem estar em embalagens apropriadas, em pacotes plásticos acondicionados em caixas de 
papel, não serão aceitas embalagens violadas, danificadas ou que apresentem dúvidas quanto à qualidade e 
procedência do produto. 
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§ 2º - A CONTRATANTE se obriga a: 
 
a) Designar fiscais _____________________________________ matriculada sob nº ___________, como 
FISCAL TITULAR, e ____________________________________ matriculada sob nº _____________ como 
FISCAL SUPLENTE para representá-la perante a CONTRATADA, para todas as questões que envolvam o 
presente Termo de CONTRATO e Aditivos. 
 
b) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS  E COMERCIAIS - A 
contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários fiscais e comerciais resultantes da execução 
do contrato, art. 71 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA Os objetos desta licitação deverão ser garantidos, sem ônus, 
por 12 meses, contados a partir da data de entrega dos mesmos, podendo ser alterado através de termo aditivo. 
a) Durante o prazo de Garantia os produtos a serem entregues não poderão ter o seu prazo de validade inferior a 
12 (doze) meses de duração, contados a partir da solicitação do Departamento de Compras da Prefeitura. 
 
b) Além das condições especificadas nos itens anteriores aplicam-se às condições de garantia as disposições do 
Código de Defesa do Consumidor. 
 
c) Na falta do produto objeto da licitação, é de responsabilidade da empresa a entrega do mesmo 
independentemente de ter em estoque ou não, no prazo solicitado pelo contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES - Pelo eventual descumprimento total ou parcial de quaisquer 
das cláusulas deste CONTRATO, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA estará passiva das penalidades da 
lei, dentre elas: 
 
a) Advertência; 
 
b) Pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente Termo de CONTRATO; 
 
b.1) as importâncias correspondentes às multas que forem impostas ao CONTRATO serão deduzidas dos 
pagamentos efetuados; 
b.2) as multas incidirão sempre sobre os valores atualizados “pro rata die” até o dia do efetivo pagamento;  
b.3) não havendo pagamento a fazer à CONTRATADA, serão as multas ou outros débitos inscritos na Dívida Ativa 
para cobrança executiva. 
 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público, com suspensão de participação em 
licitações por 01 (um) ano, sem prejuízo das penalidades estabelecidas. 
 
§ 1º - As penalidades aplicadas seguirão o princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo a CONTRATADA 
um prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação da penalidade, para a apresentação de recurso. 
 
§ 2º - A decisão final sobre o julgamento da penalidade será do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através de processo 
interno devidamente instruído. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL - A inexecução total ou 
parcial deste CONTRATO ensejará sua rescisão, nos moldes do art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
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§ 1º - O CONTRATANTE poderá considerar rescindido este Termo de CONTRATO de pleno direito, 
independentemente de qualquer aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à 
CONTRATADA qualquer direito de indenização, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado, nos 
seguintes casos: 
 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
 
c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento dos 
produtos, nos prazos estipulados; 
d) O atraso injustificado do fornecimento dos produtos por três vezes consecutivas ou cinco alternadas; 
 
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei 8.666/93; 
 
f) A decretação de falência da CONTRATADA; 
 
g) A dissolução da sociedade; 
 
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 
CONTRATO; 
 
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada ao CONTRATANTE e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o CONTRATO; 
 
j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
CONTRATO. 
 
§ 2º - Caso o CONTRATANTE não exerça o direito de rescindir o presente Termo de CONTRATO, poderá ele, a 
seu exclusivo critério, sustar o pagamento de quaisquer faturas e/ou documentos de cobranças pendentes, até 
que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida, ficando esta sujeita à penalidade de 
multas. 
§ 3º - A parte que não estiver em mora não será responsabilizada pelo não cumprimento de suas obrigações, 
quando motivada por caso fortuito ou motivo de força maior, nos termos do artigo  1.058 e seu parágrafo único do 
Código Civil Brasileiro, sendo considerados como caso fortuito os eventos da natureza e, como motivos de força 
maior, os oriundos de atos praticados por terceiros e que comprovadamente independam da vontade das partes. 
 
§ 4º - Qualquer circunstância que puder ser caracterizada como caso fortuito ou motivo de força maior, somente 
poderá como tal ser invocada pelas partes quando direta ou indiretamente afetar comprovadamente a parte que a 
invocar no tocante ao fornecimento dos produtos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - O não exercício por parte do CONTRATANTE 
de qualquer direito ou faculdade concedida no presente Termo de CONTRATO, não importará em renúncia, 
novação, prescrição, decadência ou preclusão, podendo o CONTRATANTE vir a exercê-los a qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - A publicação resumida do instrumento de 
contrato ou de seus adiamentos na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pela administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, e podendo ainda ser 
publicado no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Redenção e Câmara Municipal, obedecendo ao art. 74 da 
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Lei Orgânica do Município, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja seu valor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Redenção, Estado do Pará, 
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão judicial que, 
porventura, se faça necessária e relativa ao presente CONTRATO. 
 

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 
Redenção - PA, ______ de____________de 2020. 
 
 

________________________________ 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA 
CONTRATANTE 
 

_______________________________ 
CONTRATADA 
 

 
 
Testemunhas:    
 
 
  A) _________________________ 
 
 
B) _________________________ 
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Aos órgãos Compradores 

Prezados Senhores, 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020 – Carta-Proposta de Fornecimento. 

 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens discriminados, conforme Anexo I, que integra o 
instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL 

 
REPRESENTANTE E CARGO: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE, CPF OU CNH: 
ENDEREÇO e TELEFONE: 
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
2. CONDIÇÕES GERAIS 
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
 
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
Deverá ser cotado, preço unitário e total do Item, de acordo com o Anexo I do Edital. 

 
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 
PROPOSTA: R$ (Por extenso) 
 
2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os 
encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. 

 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

ANEXO III - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO E INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR DE 
IDADE. 

 
 

 
A (nome da empresa licitante), com sede nesta (____) Estado de (____), à Rua (____), nº. (____) - Bairro 
(____), inscrita no CNPJ sob o n°. (____), neste ato representado por seu (cargo do representante____), 
(nome do representante____), portador da Cédula de Identidade R.G. n°. (____) - (órgão exp___), que 
subscreve o presente, DECLARA, por este e na melhor forma de direito, que NÃO POSSUI NENHUM 
TIPO DE IMPEDIMENTO para celebrar contratos com a Administração Pública de Redenção - PA ou 
COM QUALQUER ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ficando em caso positivo, ressalvado à 
Comissão Permanente de Licitações, o direito de analisar o fato para eventual impugnação, observado os 
termos do Edital da Licitação Tipo (tipo da licitação nº_____/2020), e dos respectivos documentos e 
anexos da licitação. DECLARAMOS AINDA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que NÃO 
EMPREGAMOS MENOR DE 18 (DEZOITO) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e NÃO 
EMPREGAMOS MENOR DE 16 ANOS. Ressalva: Emprega menor a partir de 14 (quatorze) anos, na 
condição de aprendiz (____). 
 

 
 
 
 

OBS: ANEXAR JUNTO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
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