
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 76.920.818/0001-94 
Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº 85, Fone: (43) 3565 1252 / 3565 1288 

Centro, CEP: 84.980-000, São José da Boa Vista - Paraná 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2019 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 74/2019 
MODALIDADE: Pregão Presencial N.º 57/2019 
TIPO: Menor Preço por Item 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná – 
Secretaria Municipal de Saúde/ Coordenação de Saúde Bucal. 
RESPONSÁVEL: Patrícia de Paiva Ferreira Rolim Bento 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material Odontológico para 
a Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Os documentos que integram o presente EDITAL estão dispostos em 08 (oito) anexos, a 
saber: 
 
ANEXO I – Modelo de Proposta de Preços; 
 
ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
 
ANEXO III – Termo de Referência; 
 
ANEXO IV – Termo de Credenciamento; 
 
ANEXO V – Modelo de declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação 
(inc. VII do art. 4º da Lei 10.520/2002); 
 
ANEXO VI – Modelo de declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte; 
 
ANEXO VII - Modelo de declaração de que a proponente não emprega menores de 18 anos 
(inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal); 
 
ANEXO VIII – Modelo de declaração de entrega. 
 

PREÂMBULO: 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA/PR, com sede a Rua 
Reinaldo Martins Gonçalves, nº. 85, Centro, na cidade de São José da Boa Vista, Estado do 
Paraná, pelo seu PREGOEIRO, designado pela Portaria n.º 03/2019, de 04 de janeiro de 2019 
torna público para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
EXCLUSIVO para Microempreendedor Individual – MEI, Microempresa - ME e Empresa de 
Pequeno Porte – EPP, conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as 
Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e alterações posteriores, com a Lei Municipal nº 836/2015 
que institui e regulamenta o Pregão no município e o Decreto n° 09/2009 que regulamenta o 
sistema de Registro de Preços no Município de São José da Boa Vista, bem como com a Lei 
Complementar n. 123, de 14/12/2006. 
Os envelopes contendo, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos no 
objeto deste edital e seus Anexos poderão ser entregues ao Pregoeiro das 09:00 horas até às 
10:00 horas, sendo que pontualmente às 10:00 horas (horário de Brasília) o Pregoeiro dará 
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início à abertura dos envelopes, no dia 24 de outubro de 2019, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, na Rua Reinaldo Martins Gonçalves, n. º 85, 
Centro, na Cidade de São José da Boa Vista, Estado do Paraná. Havendo a necessidade da 
sessão pública se prorrogar, a mesma se fará nos dias subsequentes à data de abertura, sempre 
obedecendo aos horários de funcionamento de expediente do Paço Municipal. 
 
1. DO OBJETO: 
1.1. Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material Odontológico para a 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I e Termo de Referência (Anexo III). 
 
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
2.1. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta de recursos próprios 
do Município de São José da Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. São elas: 
528, 529, 530, 531, 532, 534, 567, 568, 593, 595. (Códigos Reduzidos). 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO: 
3.1.  Poderão participar exclusivamente Microempreendedor Individual – MEI, Microempresa 
- ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP, que comprovem com documentos de registros ou 
autorizações legais, que explorem ramo de atividade compatível com este objeto e que 
atenderem as condições deste Edital e apresentem os documentos nele exigidos. 
3.2. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, 
de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e 
liquidação de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando 
também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito 
de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO: 
4.1. No dia, hora e local designado para o recebimento dos envelopes, cada licitante deverá se 
apresentar junto ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio. 
4.2. O credenciamento do representante junto ao Pregoeiro precederá ao ato de entrega dos 
envelopes contendo a proposta de preços e documentação de habilitação. 
4.3. O representante legal da empresa licitante deverá apresentar em mãos cópia do RG ou 
outro documento com foto e Termo de Credenciamento conforme ANEXO IV, assinado por 
responsável legal da empresa. 
4.3.1 A proponente deverá apresentar em separado dos envelopes, declaração de que a 
proponente cumpre os requisitos de habilitação conforme Anexo V, e comprovação e 
Declaração de que cumprem os requisitos legais para qualificação como microempresa, 
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 e 49 da Lei Complementar 123/2006.  
4.3.2 Caso a Proponente seja MEI – Micro empreendedor Individual devera 
apresentar juntamente com credenciamento copia da Carteira de Trabalho (ou outro 
documento equivalente)  que conste o nº do PIS/PASEP. 
4.4. O licitante que desejar se fazer acompanhar por advogado, deverá providenciar a 
identificação do mesmo com a apresentação da Carteira da Ordem dos Advogados do Brasil e 
documento que o autorize a se pronunciar em nome do licitante. 
 
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta 
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de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro Oficial, em 
conformidade com este edital e seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo 
deste edital. 
5.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o representante de cada licitante entregará seus 
envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a 
partir desse momento, a admissão de novos licitantes. 
5.3. O envelope da Proposta de Preço deverá ser apresentado fechado, contendo em seu 
exterior as seguintes informações: 
 
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA -PR 
PREGÃO PRESENCIAL n. º 57/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ 
 
5.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, contendo em 
seu exterior as seguintes informações: 
 
ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA -PR 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 57/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ 
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em única via datilografada ou impressa, 
redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso 
corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas 
na última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da empresa licitante (Poderá 
ser utilizado o Modelo disponibilizado para impressão pelo Sistema da Proposta Eletrônica, 
devendo para tanto, ser apresentado no campo final de observações ou em folha separada, os 
demais dados e informações exigidos para a proposta). 
6.1.1 Deverá também, obrigatoriamente, a Proposta de Preços ser apresentada em meio 
digital (C.D)/Pen Drive, conforme o Sistema Betha Auto Cotação (versão 2.0.26), sob pena 
de inabilitação caso não apresentada, podendo a proposta eletrônica ser retirada das 
seguintes formas: 
a)Na Sede da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, no Departamento de 
Licitações, nos seguintes horários: Das 9h00min às 11h30 min e das 13h00min às 16h30 
min, de segunda à sexta feira, até 02 (dois) dias antes da realização do certame; 
b)Por meio eletrônico, através do e-mail: licitapmsjbv@yahoo.com.br 
 
6.2. Na proposta de Preços deverá constar: 
6.2.1. Razão social da licitante, n.º do CNPJ/MF, Inscrição Estadual, endereço completo, 
telefone, fax para contato, nº da conta corrente, agência e respectivo banco e, se possível 
endereço eletrônico (e-mail); 
6.2.2. Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data de sua apresentação. Caso o referido prazo não esteja expressamente 
indicado na proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 
6.2.3. Preços unitários, total e global, em moeda corrente nacional, expressos em algarismo, 
fracionados até o limite de duas casas após a vírgula. Em caso de divergência entre os valores 
unitários e totais, serão considerados os primeiros. A descrição deve ser firme e precisa, sem 
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alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 
resultado por item, devendo inclusive ser mencionada a marca do produto cotado, no corpo 
da proposta; 
6.3. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar 
preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, 
não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os itens ser 
fornecidos sem ônus adicionais. 
6.4. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, e no pleno reconhecimento de que não se 
enquadra em nenhuma das situações impeditivas de participação a seguir enumeradas: 
6.4.1. Inadimplência com fornecimento de itens junto a Prefeitura Municipal de São José da 
Boa Vista, não configurando como tal as licitantes que solicitaram formalmente prorrogação 
de prazo e este foi devidamente acatado; 
6.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, sejam 
com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos 
termos originais, ressalvadas apenas aqueles destinados a sanar evidentes erros materiais, 
alterações essas que serão avaliadas pela autoridade competente do Município de São José da 
Boa Vista. 
6.6. As propostas deverão ser apresentadas conforme ordem e descrições estabelecidas no 
Anexo III do edital.  
 
6.7.  DEVERÃO SER APRESENTADOS OS DEVIDOS REGISTROS NA ANVISA, 
MANUAL DE BOAS PRÁTICAS E DEMAIS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA 
ALGUNS DOS ITENS (Caso não apresentado, será a proponente automaticamente 
desclassificada para o Item) – OS DOCUMENTOS APRESENTADOS DEVERÃO FAZER 
REFERÊNCIA AO ITEM COTADO. 
 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
7.1. O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 
7.2. Será classificada pelo Pregoeiro, a licitante que apresentar a proposta de MENOR 
PREÇO UNITÁRIO e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de MENOR PREÇO UNITÁRIO. 
7.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
7.4. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, através dos seus representantes 
legais. 
7.4.1 Para os lances verbais, poderá, a critério do Pregoeiro, ser marcada outra data, 
tendo em vista que a Proposta de Preços não corresponde unicamente a valores, mas 
contém também outros documentos que deverão ser analisados para a classificação, item 
a item. Assim, ao final do cadastro dos valores apresentados pelas concorrentes, poderá 
o Pregoeiro paralisar a Sessão pelo tempo por ele entendido como necessário para 
análise de todas as propostas. 
7.4.1.1 Na data marcada pelo Pregoeiro, os lances verbais e sucessivos deverão ser dados por 
item. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 76.920.818/0001-94 
Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº 85, Fone: (43) 3565 1252 / 3565 1288 

Centro, CEP: 84.980-000, São José da Boa Vista - Paraná 

7.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as demais, em 
ordem decrescente de valor. 
7.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua última oferta, ou 
constante na sua proposta original ou do último lance oferecido, para efeito de ordenação das 
propostas. 
7.7. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
7.8. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores apresentados pela 
proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente a respeito. 
7.9. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a licitante 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo Pregoeiro. 
7.10. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as 
exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada os itens 
definido no objeto deste edital e seus Anexos. 
7.11. Nas situações anteriormente previstas de ordenação de preços através de lance ou 
proposta, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 
preço melhor. 
7.12. Caso ocorra à apresentação de duas ou mais propostas originais de preços iguais, 
observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 
definidos no Edital, as classificadas se recusarem a dar lances e conseqüentemente persistindo 
a igualdade de preços será adotado o critério de desempate por sorteio na forma do art. 45, 
parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, na própria sessão. 
7.13. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e 
seus Anexos. 
 
8. DA HABILITAÇÃO: 
Tendo sido aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado. Para confirmação das suas 
condições habilitatórias deverá apresentar: 
8.1. Todos os Licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 2, os documentos 
específicos para participação neste Pregão, devendo ser entregues seqüencialmente e na 
ordem a seguir, a fim de permitir celeridade na conferência e exame correspondentes. 
I – HABILITAÇÃO JURIDICA; 
a) Cédula de Identidade autenticada de todos os sócios da empresa, do signatário da proposta 
caso não seja sócio, acompanhado de procuração, com firma reconhecida em cartório em via 
original ou cópia autenticada com fins específicos para representar a empresa junto a 
Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 
57/2019 e identificação pessoal (Caso a Procuração e os documentos de identificação sejam 

apresentados no ato do Credenciamento, ficam dispensados de serem apresentados no 

Envelope nº. 02); 
b) Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de 
documentos de eleição de seus administradores ou; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 76.920.818/0001-94 
Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº 85, Fone: (43) 3565 1252 / 3565 1288 

Centro, CEP: 84.980-000, São José da Boa Vista - Paraná 

d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício ou; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira 
em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei n° 
8.666/93 (No caso dos documentos solicitados no Item b, c, d, e serem apresentados no ato do 

Credenciamento, ficam dispensados de serem apresentados no Envelope nº. 02). 
II – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA; 
a) Demonstrações contábeis, incluindo o balanço patrimonial do último exercício social , 
apresentados na forma da lei ou documentação equivalente, que comprove a boa situação 
financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
b) Para as empresas que são facultadas a apresentação do Balanço Patrimonial pelo FISCO, 
que o caso das empresas com Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Optantes pelo Simples 
Nacional (EPP e ME) em substituição ao Balanço poderão apresentar Declaração de Imposto 
de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ. 
c) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, datada de, no máximo, trinta dias antes da data da abertura dos envelopes, caso não 
apresente o seu prazo de validade; 
III – REGULARIDADE FISCAL; 
a) - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio ou sede 
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objetivo licitado; 
c) - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou alvará de Licença para 
Funcionamento do ano de 2019, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
d) – Certidão Negativa de Tributos Federais, fornecida pela Fazenda Federal, e a Divida Ativa 
da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 
e) – Certidão Negativa de Regularidade junto à Fazenda Estadual. 
f)- Prova de regularidade relativa a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440/2011; 
g) - Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante, incluindo Dívida Ativa, 
fornecido pela Prefeitura Municipal. 
h) Certidão Negativa de Débito (CND-INSS – Certidão Conjunta Federal), expedida pelo 
Instituto Nacional da Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei. 
i) Certidão Negativa de Débito (CND-FGTS), fornecida pela Caixa Econômica Federal, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA/FÍSICA; 
a) Alvará de funcionamento concedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal; 
b) Autorização de funcionamento expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
– ANVISA – Ministério da Saúde – Decreto 9782/99; 
c) Certidão de Regularidade Técnica do Farmacêutico ou outro Técnico responsável, 
devidamente registrado no Conselho de classe; 
d) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição e na 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (Anexo VII). 
e) Declaração, sob as pena do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso 
venha a vencer o certame, de realizar a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas 
em edital e termo de referência (Anexo VIII). 
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8.2. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar, 
também, o Decreto de Autorização ou ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
8.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial ou em cópias 
simples, desde que apresentadas na sessão as originais para conferência pelo pregoeiro, sendo 
que estas não deverão estar no interior do envelope. 
8.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
8.5. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus anexos, o pregoeiro considerará o proponente inabilitado. 
8.6. Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do 
artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de 01(um) a 05 (cinco) anos, 
se o documento é público, e reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa, se o documento é 
particular, independente da penalidade estabelecida no artigo 7 da Lei Federal nº 10.520/2002. 
8.7. Os documentos que não possuírem data de validade serão aceitos os emitidos até 60 
(sessenta) dias anteriores. 
 
9. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 
9.1. Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e empresas 
de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
9.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do 
certame não suspenderá o prazo supracitado. 
9.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no item acima, implicará da 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 e Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão 
pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a 
licitação. 
9.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em 
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 
ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor 
oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 
9.4. Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 
9.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
9.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do item 9.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
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9.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 9.3, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
9.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
9.5. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte, que nos termos da Lei 
Complementar 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade 
fiscal, esta deverá ser mencionada. 
9.6. A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a 
LC 123/2006, deverá apresentar na forma da lei, juntamente com os documentos de 
habilitação, declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do Art. 3º 
da referida Lei. 
9.7. A Empresa Licitante que quiser gozar dos benefícios da LC 123/2006, deverá apresentar 
requerimento próprio para este fim, juntamente com os documentos de credenciamento. 
 
10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital. 
10.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
10.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização 
do certame. 
10.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 
retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7 da Lei nº 10.520/2002. 
10.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 
realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena detenção de 06 
(seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da lei 8.666/93. 
10.6. As impugnações deverão estar devidamente assinadas com a respectiva identificação do 
representante legal da empresa, bem como protocoladas no setor de protocolo da Prefeitura 
Municipal de São José da Boa Vista - PR.  
 
11. DOS RECURSOS: 
11.1. Declarado o vencedor e após a análise da documentação de habilitação, qualquer 
licitante, desde que presente na sessão, poderá manifestar imediata e motivadamente (a razão) 
a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para 
apresentação das razões por escrito do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões em iguais números de dias, que começarão a correr 
do término do prazo de recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 
11.3. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
11.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
11.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação 
ao licitante vencedor, submetendo o processo administrativo à autoridade competente para 
publicação do resultado da licitação. 
 
12. DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO: 
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12.1. A entrega dos itens licitados será feita de forma parcelada conforme a necessidade da 
Administração, através de Solicitação, Pedido ou Autorização de fornecimento na quantidade 
solicitada; 
12.2. Os bens adquiridos através deste Pregão deverão ser entregues na quantidade solicitada 
pela secretaria competente, nos locais indicados pela Administração, imediatamente após a 
solicitação; 
12.3. A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 
assinatura da mesma; 
12.4. O presente registro de preços poderá ser cancelado em casos de inidoneidade 
superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou ainda, no caso de substancial 
alteração das condições do mercado, em conformidade com o inc. V, do art. 23, da Lei 
Municipal nº. 836/2015. 
 
13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
13.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal; 
13.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação. 
 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
14.1 Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará a 
detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais 
destacam-se: 
a) O atraso injustificado na entrega dos itens solicitados sujeitará o detentor da Ata de 
Registro de Preços à multa de mora de 0,3% por dia de atraso, sobre o valor do pedido; 
b) Ocorrendo a rescisão unilateral imposta pela Administração face a inexecução contratual 
ou culpa do detentor da ata de registro de preço, será aplicada a multa de 10% sobre o valor 
total da Ata, sem prejuízo da multa de mora prevista no Item 14.2 e demais sanções previstas 
na legislação vigente; 
f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 
promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da 
autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 
14.2- Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados 
dos pagamentos devidos pela Administração. 
14.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 14.1, caberá recurso no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no 
mesmo local. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
15.1. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as disposições da 
Lei Federal nº 8.666/93 e nº 10.520/02, com as alterações posteriores e dos demais diplomas 
legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. Subsidiariamente, 
serão aplicados os princípios gerais do Direito. 
15.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
15.3. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da licitação 
até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à matéria impugnada. 
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15.4. Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação, aos 
termos do edital quer em caráter de recurso em sua fase cabível, para obter o retardamento do 
certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas da legislação vigente. 
15.5. O pregoeiro poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões no presente Edital 
e seus anexos, até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a entrega das propostas. 
Tais aditamentos, modificações ou revisões, serão encaminhadas através de carta, fac-símile 
ou telegrama circular a todos os interessados que tenham adquirido o Edital desta licitação, e 
na hipótese de influírem substancialmente na elaboração das propostas, será dada divulgação 
pela mesma forma que se deu ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido. 
15.6. Cada licitante poderá se credenciar apenas com um representante, sendo admitidos o 
acompanhamento, participação e manifestação de seu advogado, conforme previsto no item 
4.4. do Edital. 
15.7. Na contagem dos prazos recursais deste edital será excluído o dia de início e incluído o 
dia de vencimento, considerando-se o expediente normal. 
15.8. Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com relação a 
eventuais dúvidas de interpretação do presente edital, poderão ser obtidos junto à Comissão 
Permanente de Licitação, no horário de 9:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30 horas. 
15.9 Em respeito ao disposto no Art. 67, da Lei nº. 8.666/93 será designado na Ata de 
Registro de Preços, servidor responsável para a função de fiscalizar a fiel execução contratual. 
15.10 Poderá ser incluído na Ata de Registro de Preços, os licitantes que aceitarem cotar os 
bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor, na seqüência da classificação do 
certame, assim como dos licitantes que mantiverem suas propostas originais, conforme inc. VI 
do art. 23, da Lei Municipal nº. 836/2015. 
15.11 O Pregoeiro Oficial do Município e a Equipe de Apoio reservam-se ao direito de não 
prestarem informações verbais sobre o referido Edital, dirimindo quaisquer dúvidas desde que 
suscitadas por escrito no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de São José da 
Boa Vista, Estado do Paraná. 
15.12  Será competente o Foro da Comarca de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para solução de questões 
oriundas deste PREGÃO. 
 

 
São José da Boa Vista, Estado do Paraná, 11 de outubro de 2019. 

 
 
 
 

Willys Manoel Barbosa 
Pregoeiro Oficial 

Portaria nº. 03/2019 
 
 
De acordo: 
 
 
 
Patrícia de Paiva Ferreira Rolim Bento 
Coordenadora de Saúde Bucal 
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ANEXO I 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2019 
 

 
EMPRESA (Inserir dados da empresa, nome, CNPJ, endereço completo, telefone, e-mail). 
 
 
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias; 
 
Prazo de Fornecimento: 12 (doze) meses; 
 
Alíquota de ICMS: **%. 
 
 
 
Descrição Completa do Objeto e valores unitários e totais. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Responsável pela empresa e/ou representante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: A proposta deverá ser apresentada sem rasuras. Serão considerados valores com o 
máximo de 02 (duas) casas decimais. Havendo divergência entre o valor unitário e o valor 
total, será considerado o primeiro. Apresentar a proposta preferencialmente em papel 
timbrado da empresa (Caso seja impressa a proposta do modelo eletrônico, fica dispensada 
a apresentação da mesma em papel timbrado). 
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ANEXO II 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº...../2019 
 
 
Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de São José da Boa Vista, Estado do 
Paraná, na sede da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, de um lado o MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
76.920.818/0001-94, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Pedro Sérgio 
Kronéis, brasileiro, casado, agente político, portador do RG sob o n.º ***************** 
*** e CPF/MF sob o n.º ***************, doravante denominado “MUNICÍPIO”, e do 
outro lado a empresa .............., inscrita no CNPJ sob o n.º..........., e Inscrição Estadual n.º........ 
estabelecida a ........., n.º......, bairro ..............., cidade de ..........., neste ato representada pelo 
Sr. .............., portador do RG n.º .......... e CPF/MF n.º ............ doravante denominada 
“PROMITENTE FORNECEDORA”, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de 
junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Municipal nº 836/2015 e Decreto Municipal 
nº 09/2009 e alterações posteriores, que regulamentam o Pregão Presencial e Registro de 
Preços no Município de São José da Boa Vista e das demais normas legais aplicáveis e, 
considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 57/2019, para REGISTRO DE 
PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei 
Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 
1.1 Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material Odontológico para a 

Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações abaixo: 
 

ITEM SERVIÇO QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL 
 
1.2 - A detentora da Ata de Registro de Preços, quando da solicitação pela Secretaria deverá 

executar os serviços nos endereços indicados. 
CLÁUSULA SEGUNDA 
DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade pelo período de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de assinatura da referida ata. 
2.2 - Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade 
desta Ata de Registro de Preços, o Município de São José da Boa Vista não será obrigado à 
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os bens referidos na cláusula primeira, 
podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, 
caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 
2.3 - Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas 
e condições constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 57/2019, que a precedeu e 
integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno 
conhecimento das partes. 
CLÁUSULA TERCEIRA 
DO PAGAMENTO 
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3.1- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias a partir da emissão da nota fiscal e 
entrega dos itens. 
3.2- A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total 
conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
3.3- Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente 
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
3.4- As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
3.5- O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada no procedimento licitatório. 
3.6- Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária. 
CLÁUSULA QUARTA 
DA ENTREGA E DO PRAZO 
4.1- O prazo de entrega dos bens será de no máximo 5 (cinco) dias, contados a partir da 
solicitação da secretaria competente. 
4.2- A entrega será feita no endereço a ser indicado pela Secretaria solicitante, a quem caberá 
conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do mesmo com as exigências do edital. 
4.3- Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o Responsável pelo 
recebimento não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser 
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade. 
4.4- Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor 
imediatamente após notificação da não aceitação, para reposição imediata. 
4.5- A Secretaria irá processar imediatamente a conferência do que foi entregue, lavrando o 
termo de recebimento definitivo ou notificando a detentora da ata para substituição do objeto 
entregue em desacordo com as especificações. 
4.6- O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da detentora da ata pela perfeita 
execução do empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto 
do empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
CLÁUSULA QUINTA 
DAS OBRIGAÇÕES 
5.1 - Do Município: 
5.1.1- Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme 
ajuste representado pela nota de empenho; 
5.1.2- Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso; 
5.1.3- Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas, necessárias 
à perfeita execução da nota de empenho; 
5.1.4- Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota 
fiscal, devidamente atestada, no setor competente; 
5.1.5- Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 
5.1.6- Em respeito ao disposto no Art. 67, da Lei nº. 8.666/93 será designado no Contrato 
servidor responsável para a função de fiscalizar a fiel execução contratual. 
5.2 - Da Detentora da Ata: 
5.2.1- Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida; 
5.2.2- Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou 
indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 
5.2.3- Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação; 
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5.2.4- Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
contratado; 
5.2.5- Fornecer o objeto, no preço, descrição, prazo e forma estipulada na proposta. 
5.2.8- O detentor da ata de registro de preços, na execução do objeto licitado, assume total e 
integral dever de responder civilmente em decorrência de danos morais e materiais que 
ocasionar a terceiros ou aos assistidos e acompanhantes, em razão de ações ou omissões 
decorrentes da entrega dos bens contratados, independentemente de dolo ou culpa, excluindo 
o município de qualquer dever de indenização, devendo ressarcir o Município caso este seja 
demandado a indenizar. 
CLÁUSULA SEXTA 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
6.1 - Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão 
formalizados pela retirada da nota de empenho pela detentora. 
6.2 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes 
estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
6.3 - Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual 
deverá ser feita através de nota de empenho. 
6.4 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, na 
cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da 
identificação de quem procedeu ao recebimento. 
6.5 - A cópia da nota de empenho, referida no item anterior deverá ser devolvida, a fim de ser 
anexada ao processo de administração da ata. 
CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS PENALIDADES 
7.1- Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará a 
detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais 
destacam-se: 
a) advertência; 
b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, sobre o valor da nota de 
empenho; 
c) Multa de 10% sobre o valor total da Ata de Registro de Preços no caso de rescisão 
unilateral imposta pela Administração, face inexecução total ou parcial do ajuste, sem 
prejuízo da multa de mora imposta por dia de atraso, prevista na alínea anterior; 
d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 
Município, no prazo de até 2 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 
promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da 
autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 
7.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pela Administração. 
7.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 7.1, caberá 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá 
ser apresentado no mesmo local. 
7.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será 
dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
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CLÁUSULA OITAVA 
DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
8.1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro 
de Preços; 
8.1.1 - Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos materiais, incluindo todas as 
despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão-de-
obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, 
mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na 
execução da mesma. 
8.2 - Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para 
menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do 
inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações (situações supervenientes e 
imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea econômica 
extraordinária e extracontratual). 
8.2.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais revisões será o IGPM/FGV (Índice 
Geral de Preços de Mercado). 
8.3 - O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do 
preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente 
justificado no processo. 
8.4 - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço 
inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo 
cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação 
de penalidades ou determinar a negociação. 
8.5 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, O 
Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item 
ou lote visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, 
mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
8.6 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador 
desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das 
penalidades cabíveis. 
8.7 - Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem 
de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
8.8 - Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento 
devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro. 
8.8.1 - A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do 
registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços 
inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, 
notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da 
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 
8.9 - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, 
índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de 
mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço 
ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido; 
8.10 - Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de 
estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, dando-
se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais 
classificados, respeitada a ordem de classificação. 
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8.11 - Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não 
aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a 
Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem 
aplicação de penalidade. 
8.12 - Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser 
consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as 
empresas vinculadas. 
8.13 - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da 
Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso. 
CLÁUSULA NONA 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1 - A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem ônus, que 
deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do documento pela 
“PROMITENTE FORNECEDORA”, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO. 
9.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, automaticamente, por 
decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por 
iniciativa do Gestor da Ata quando: 
9.2.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 
9.2.2 - a detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 
9.2.3 - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 
preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor; 
9.2.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 
registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições 
legais; 
9.2.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a 
detentora não acatar a revisão dos mesmos; 
9.2.6 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração. 
9.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao 
processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, 
incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no 
Órgão Oficial do Estado, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a 
partir da última publicação. 
9.4 - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando 
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
9.4.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das 
penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido. 
9.4.2 – Poderá ser cancelada ainda em casos de inidoneidade superveniente ou 
comportamento irregular do beneficiário, ou ainda, no caso de substancial alteração das 
condições de mercado, conforme inc. V, art. 23, da Lei Municipal nº. 836/2015. 
CLÁUSULA DÉCIMA 
DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
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10.1 - A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, 
em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao 
Departamento de Compras do Município, os quantitativos das aquisições. 
10.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial 
serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência 
para tanto. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DO ORÇAMENTO 
11.1 As despesas decorrentes da presente Ata correrão por conta de recursos previstos no 
Orçamento da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista-PR, através da Secretaria de 
Saúde. São elas: 
528, 529, 530, 531, 532, 534, 567, 568, 593, 595. (Códigos Reduzidos). 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL 
12.1 Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de 
transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de Pregão Presencial nº. 
57/2019, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela 
PROMITENTE FORNECEDORA, no certame licitatório. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DAS COMUNICAÇÕES 
13.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da 
presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
14.1 – Os licitantes devem observar, em toda gestão do Sistema Municipal de Saúde e o 
contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se 
admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de execução dos 
recursos do incentivo evitando práticas corruptas e fraudulentas; 
14.2 – O Município deverá impor sanções sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de 
inelegibilidade na forma da Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 
contratos financiados pela gestão municipal se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa ou pessoa física, diretamente ou por meio de um agente, em 
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitação 
ou da execução de contratos financiados com recursos repassados pela SESA. Para os 
propósitos deste inciso, definem-se as seguintes práticas: 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas 
atividades; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar a 
execução dos recursos; 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório 
ou afetar a execução do contrato; 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes da SESA, com o objetivo de impedir materialmente a 
fiscalização da execução do recurso. 
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14.3 – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma 
empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer 
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em 
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação 
ou da execução de um contrato executado pelo organismo. 
14.4 – Considerando os propósitos das cláusulas a cima, o licitante vencedor, como condição 
para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser 
financiado, em parte ou integralmente por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele 
formalmente indicadas possam inspecionar o local da execução do contrato e todos os 
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
14.5 – O Município concordará e autorizará a avaliação das despesas efetuadas, mantendo à 
disposição dos órgãos de controle interno e externo, todos os documentos, contas e registros 
comprobatórios das despesas efetuadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1 - Integram esta Ata, o edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 57/2019, a proposta da 
empresa ......................................... classificada em 1º lugar no certame supranumerado. 
15.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
10.520/02, Lei Municipal n° 611/2006 e Decreto Municipal nº. 09/2009, no que não colidir 
com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios 
gerais de direito. 
15.3 – Poderão ser incluídos nesta Ata, os registros dos licitantes que aceitarem cotar os bens 
ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor, na seqüência da classificação do 
certame, assim como dos licitantes que mantiverem suas propostas originais, em 
conformidade com o inc. VI, do art. 23, da Lei Municipal nº. 836/2015. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DO FORO 
16.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Wenceslau Braz - PR, como único competente 
para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas 
abaixo. 
 
 

São José da Boa Vista, Paraná, ** de ********* de 2019. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA 
Pedro Sérgio Kronéis - Prefeito Municipal 

 
 
 

EMPRESA 
PROMITENTE FORNECEDORA 

Representante 
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ANEXO III 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Ref.: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material Odontológico para a 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Descrição do Objeto e Preço Médio. 

ITEM QNTD UNID DESCRIÇÃO 
Preço Máximo 

Unitário 
Valor Total 

1 Un 30 

Adesivo fotopolimerizável com carga nonométrica de 
5mm, "primer" e "adesivo" em frasco único, com 6g. 
indicado para resina fotopolimerizável e cimentação de 
restaurações indiretas. Composição Bis-GMA, HEMA, 
diuretano dimetidrilato, copolímeros do ácido 
polialenóico, canforoquinona, água e etanol, gicerol 
1,3 dimetacrilato, 10% em peso de sílica coloidal com 
5 nanômetros. 

R$       125,23 R$         3.756,90 

2 Conj. 20 Adesivo fotopolimerizável ,Adesivo + Primer R$         12,49 R$            249,80 

3 Cx 60 

Agulha gengival 30g curta - Tribiselada e 
siliconizada, esterilizada a óxido de etileno  ( eto ), 
garantida por 5 anos  da data de fabricação atoxica 
,apirogenica com tamanho não inferior a 1 polegada ou 
2.54 cm  caixa contendo 100 unidades. 

R$         45,88 R$         2.752,80 

4 Cx 10 

Agulha gengival 30g extra curta - Tribiselada e 
siliconizada, esterilizada a óxido de etileno ( eto )  
garantida por 5 anos da data de fabricação indica o 
calibre da agulha conforme norma internacional, caixa 
contendo 100 unidades 

R$         51,82 R$            518,20 

5 lt 100 Alcool etílico hidratadoe água 70° INPM R$            6,14 R$            614,00 

6 Pct 1.000 
Algodão em rolete nº2 isento de amido e cloro,100% 
algodão, não estéril  c/100 unidades cada pacote, 35g. 

R$            3,17 R$         3.170,00 

7 frs 6 

Alveolex- curativo alveolar com própolis para 
prevenção e tratamento de alveolites, indicado para 
estimular a cicatrização após extrações dentais, isenta 
de eugenol, contem própolis, frasco com 10g. 

R$         28,50 R$            171,00 

8 Cx 10 
Anestésico local injetável sem vaso constritor  - 
Tubete contendo  1,8 ml de cloridrato de lidocaína a 
2%, sem  vaso constritor cx c/ 50 tubetes  

R$         74,30 R$            743,00 

9 Cx 15 
Anestésico local injetável com vaso constritor 
contendo 1,8 ml de cloridrato de mepivacaina a 2% 
(20mg/ml) com epinefrina 

R$       178,42 R$         2.676,30 
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10 Cx 100 
Anestésico local injetável, lidocaína + felipressina 2% 
- 1:100.000 tubete  contendo 1,8 ml.cx c/ 50 

R$       173,37 R$      17.337,00 

11 Un 6 Afastador Minessota QD150-14 R$         18,32 R$            109,92 

12 Un 6 Alavanca Apical 300 R$         32,74 R$            196,44 

13 Un 6 Alavanca Apical 301 R$         32,74 R$            196,44 

14 Un 6 Alavanca Apical 302 R$         32,74 R$            196,44 

15 Un 6 Alavanca Apical 303 R$         32,74 R$            196,44 

16 Un 9 Alavanca Heidbrink nº1 R$         23,53 R$            211,77 

17 Un 6 Alavanca Heidbrink nº2 R$         23,53 R$            141,18 

18 Un 6 Alavanca Heidbrink nº3 R$         23,53 R$            141,18 

19 un 6 Alavanca Seldin reta R$         39,91 R$            239,46 

20 Un 6 Alavanca Seldin 1-L. R$         39,91 R$            239,46 

21 Un 6 Alavanca Seldin 1-R R$         39,91 R$            239,46 

22 Un 6 Alveolotomo Luer R$         79,78 R$            478,68 

23 pcte 10 
Aneis para indentificação de instrumentos em silicone 
sextavado pcte c/ 100un   cor Amarelo 

R$         13,91 R$            139,10 

24 pcte 10 
Aneis para indentificação de instrumentos em silicone 
sextavado pcte c/ 100un     cor Verde 

R$         13,91 R$            139,10 

25 pcte 10 
Aneis para indentificação de instrumentos em silicone 
sextavado pcte c/ 100un    cor Vermelho 

R$         13,91 R$            139,10 

26 Un 15 
Aplicador de cimento de Hidróxido de Cálcio, aço 
inox, aplicador duplo de hidróxido de cálcio, reto 

R$         14,53 R$            217,95 

27 Un 3 
Abridor de boca, nos tamanhos adulto e infantil. 
Material atóxico e esterilizável, material: silicone. 

R$         19,90 R$              59,70 

28 un 3 Avental de chumbo adulto R$       565,87 R$         1.697,61 
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29 Un 30 
Broca de baixa rotação nº 1 - Fabricada em aço 
carbono din 1.2516 nos comprimentos de 22.5mm. 

R$            5,80 R$            174,00 

30 Un 30 
Broca de baixa rotação esferica nº 4 de 28mm  
fabricada em aço carbono autoclavavel 

R$            5,80 R$            174,00 

31 Un 30 
Broca de baixa rotação esferica nº 6 de 28mm  
fabricada em aço carbono autoclavavel 

R$            5,80 R$            174,00 

32 Un 30 
Broca de baixa rotação esferica nº 8 de 28mm  
fabricada em aço carbono autoclavavel 

R$            5,80 R$            174,00 

33 Un 60 
Broca diamantada alta rotação nº 1011 - Diamantada, 
autoclavável em blister esterelizada 

R$            2,46 R$            147,60 

34 Un 60 
Broca diamantada alta rotação nº 1012 - Diamantada, 
autoclavável em blister esterelizada 

R$            2,46 R$            147,60 

35 Un 60 
broca alta rotação, material aço inoxidável diamantada, 
formato esférica, tipo haste haste regular, tipo corte 
corte médio, numeração americana 1015HL 

R$            2,46 R$            147,60 

36 
Un 60 

Broca diamantada alta rotação nº 1014 - Diamantada, 
autoclavável em blister esterelizada 

R$            2,46 R$            147,60 

37 
Un 6 

Broca diamantada alta rotação nº 1014HL autoclavavel 
em blister esterelizada 

R$            2,46 R$              14,76 

38 
Un 30 

Broca diamantada alta rotação nº 1015 - Diamantada, 
autoclavável em blister esterelizada 

R$            2,46 R$              73,80 

39 
Un 30 

Broca diamantada alta rotação nº 1016 - Diamantada, 
autoclavável em blister esterelizada 

R$            2,46 R$              73,80 

40 
Un 30 

Broca diamantada alta rotação nº 1016 HL 
autoclavavel em blister esterelizada 

R$            2,46 R$              73,80 

41 Un 30 
Broca diamantada alta rotação nº 1090 - Diamantada, 
autoclavável em blister esterelizada 

R$            2,46 R$              73,80 

42 Un 70 
Broca diamantada alta rotação nº 1092 - Diamantada, 
autoclavável em blister esterelizada 

R$            2,46 R$            172,20 

43 Un 70 
Broca diamantada alta rotação nº 1093-diamantada, 
autoclavavel,  em blister esterilizada. 

R$            2,46 R$            172,20 

44 Un 10 
Broca diamantada alta rotação nº 1111 diamantada alta 
rotação autoclavavel em blister esrelizada 

R$            2,46 R$              24,60 

45 Un 30 
Broca diamantada alta rotação nº 2200 - Diamantada, 
autoclavável em blister esterelizada 

R$            2,46 R$              73,80 
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46 Un 40 
Broca diamantada alta rotação para acabamento nº 
3118 - Diamantada, autoclavável em blister 
esterelizada 

R$            2,46 R$              98,40 

47 Un 40 
Broca diamantada alta rotação para acabamento nº 
3168 - Diamantada, autoclavável em blister 
esterelizada 

R$            2,46 R$              98,40 

48 Un 40 
Broca diamantada alta rotação para acabamento nº 
3195 - Diamantada, autoclavável em blister 
esterelizada 

R$            2,46 R$              98,40 

49 Un 40 
Broca diamantada alta rotação para acabamento nº 
3118F - Diamantada, autoclavável em blister 
esterelizada 

R$            2,46 R$              98,40 

50 Un 40 
Broca diamantada alta rotação para acabamento 
nº1190F- Diamantada, autoclavável em blister 
esterelizada 

R$            2,46 R$              98,40 

51 Un 30 
Broca diamantada alta rotação para acabamento nº 
3168F - Diamantada, autoclavável em blister 
esterelizada 

R$            2,46 R$              73,80 

52 Un 30 
Broca diamantada alta rotação para acabamento nº 
3195F - Diamantada, autoclavável em blister 
esterelizada 

R$            2,46 R$              73,80 

53 Un 40 
Broca diamantada alta rotação para acabamento nº 
1111F - Diamantada, autoclavável em blister 
esterelizada 

R$            2,46 R$              98,40 

54 Un 40 
Broca diamantada alta rotação para acabamento nº 
1112F - Diamantada, autoclavável em blister 
esterelizada 

R$            2,46 R$              98,40 

55 Un 30 
Broca diamantada alta rotação para acabamento nº 
2135F - Diamantada, autoclavável em blister 
esterelizada 

R$            2,46 R$              73,80 

56 Un 30 
Broca diamantada alta rotação para acabamento nº 
2200F - Diamantada, autoclavável em blister 
esterelizada 

R$            2,46 R$              73,80 

57 Un 30 Broca Zecrya 23 mm R$         38,60 R$         1.158,00 

58 Un 30 Broca Zecrya 28 mm R$         38,60 R$         1.158,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 76.920.818/0001-94 
Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº 85, Fone: (43) 3565 1252 / 3565 1288 

Centro, CEP: 84.980-000, São José da Boa Vista - Paraná 

59 Cx 130 
Bicarbonato de sódio - carbonato hidrogenado de 
sódio, anidrido silícico coloidal alimentício, 
aromatizado, cx c/ 24 saches 

R$         80,00 R$      10.400,00 

60 Un 12 Brunidor duplo n° 33 R$         23,43 R$            281,16 

61 Un 90 
Cabo para espelho de metal adulto- em aço inoxidável 
autoclavavel 

R$            5,62 R$            505,80 

62 Frs 6 
Cariostático - Frasco com 5 ml, contendo diamino 
fluoreto de prata a 30%. 

R$         41,84 R$            251,04 

63 Un 12 Condensador de Hollemback  nº 1 R$         19,02 R$            228,24 

64 Un 12 Condensador de Hollemback  nº 3 R$         19,02 R$            228,24 

65 Un 6 Condensador de Hollemback  nº 6 R$         19,02 R$            114,12 

66 Un 9 Cureta alveolar de Lucas nº 85 R$         14,93 R$            134,37 

67 Un 9 Curetas Gracey nº. 3-4  R$         78,50 R$            706,50 

68 Un 9 Curetas Gracey, n°: 5-6. R$         78,50 R$            706,50 

69 Un 9 Curetas Gracey, n°:7-8 R$         78,50 R$            706,50 

70 Un 9 Curetas Gracey, n°:11-12 R$         78,50 R$            706,50 

71 Un 9 Curetas Gracey, n°:13-14 R$         78,50 R$            706,50 

72 un 6 Curetas Gracey  Mine-five nº. 3-4  R$         81,17 R$            487,02 

73 Un 6 Curetas Gracey, Mine-five n°: 5-6. R$         81,17 R$            487,02 

74 Un 6 Curetas Gracey, Mine-five n°:7-8 R$         81,17 R$            487,02 

75 Un 6 Curetas Gracey  Mine-five, n°:11-12 R$         81,17 R$            487,02 

76 Un 6 Curetas Gracey, Mine-five n°:13-14 R$         81,17 R$            487,02 

77 Un 9 Curetas universal McCall n°13-14, aço inox R$         70,47 R$            634,23 

78 Un 15 Curetas universal McCall n°17-18, aço inox R$         70,47 R$         1.057,05 

79 Un 30 

Cimento Ionômero de Vidro Restaurador 
Fotopolimerizável - 1 frasco de Pó A3 ou A1 com 5g; 
1 frasco de líquido com 2,5mL;1 frasco de Primer com 
2,5mL;1 frasco de Alpha Bond Light com 5ml. 

R$         52,13 R$         1.563,90 

80 un 15 

Cimento de hidróxido de cálcio fotopolimerizavel: 
composição de Hidróxido de Cálcio fotopolimerizável 
e radiopaco. 
 não inibe a polimerização de resinas restauradoras 

R$         52,90 R$            793,50 
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auto ou fotopolimerizáveis.  
Possui coloração semelhante à dentina, o que impede 
sua influência na coloração final das restaurações 
de resinas compostas. 
O produto foi formulado para apresentar alta 
resistência à dissolução pelo ácido fosfórico utilizado 
no  
condicionamento ácido das estruturas dentais. 
Sua formulação também oferece potencial adesividade 
a superfícies metálicas  agindo como opacificador em 
reparos de próteses.                         1 seringa com 2g 
de  Dentina; 
3 bicos aplicadores. 

81 Un 30 
Colgadura  para radiografias  - Suporte de aço 
inoxidável para película periapical de raio-x 
odontológico  individuais 

R$            4,61 R$            138,30 

82 Pcte 60 

Condicionador ácido-Gel com viscosidade moderada, 
que permita boa fluidez sem escoamento, intervalo de 
trabalho entre 15 e 60 segundos, contendo ácido 
fosfórico a  37%  c/ clorexidina seringa 2.5 ml. Cada 
pacote c/3und. 

R$            8,77 R$            526,20 

83 Un 50 
clorexidina digluconato, composição associada ao 
fluoreto de sódio, concentração 0,12%+0,05%, forma 
farmacêutica colutório 

R$         36,83 R$         1.841,50 

84 cx 9 

Composto de hidroxido de cálcio radiopaca e auto 
endurecivel, biocompativel, bacteriostático não contem 
eugenol, de fácil mistura contem : 1 pasta base 13g e 1 
pasta catalisadora 11 g , 1 bloco de mistura 

R$         32,30 R$            290,70 

85 Un 3 
Cunha de madeira - Travamento cervical das matrizes 
de uso odontológico colorida c/ 100 ud. 

R$         23,42 R$              70,26 

86 frs 6 
Curativo de demora ( Formocresol ) - Frasco com 10 
ml, com 19% formaldeido 35% O-cresol , glicerina 
bidestilada e etanol. 

R$            6,30 R$              37,80 

87 Frs 3 
Curativo de demora (tricresolformalina) - Frasco com 
10 ml, com aproximadamente 38 a 40% de 
formaldeído e 38 a 40% de cresol em q.s.p. 

R$         12,63 R$              37,89 

88 L 30 
Detergente enzimático, com ph neutro(entre 6 e 7) a 
base de enzimas, frascos de 500ml 

R$         31,85 R$            955,50 

89 Cx 9 
Disco de lixa sof-lex ½ - acabento e polimento de 
restaurações. Os discos sof-lex não possuem centro 
metálico. Caixa c/ 50 discos. 

R$         80,98 R$            728,82 
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90 Un 15 
Escavador de dentina de parte ativa longa  nº 14 
inoxidável, autoclavável 

R$         15,33 R$            229,95 

91 Un 15 Escavador de dentina nº 17-inoxidável e autoclavável R$         15,33 R$            229,95 

92 Un 15 Escavador de dentina nº 19-inoxidável e autoclavável R$         15,33 R$            229,95 

93 Un 15 Escavador de dentina nº 20-inoxidável e autoclavável R$         15,33 R$            229,95 

94 Un 9 
Escova de aço para limpeza de brocas, com cerdas de 
aço, tubo de plastico 

R$         13,41 R$            120,69 

95 un 9 Escova para lavagem de instrumentais R$         16,53 R$            148,77 

96 Un 100 Escova de robson branca - Para profilaxia odontológica R$            1,71 R$            171,00 

97 Un 2.000 
Escova dental infantil macia ou ultra macia, com 28 
tufos, cabeça redonda e pequena. 

R$            1,47 R$         2.940,00 

98 Cx 12 

Esponja hemostática - Esponja hemostática de 
colágeno, hidrolizado (gelatina), liofilizada. Caixa com 
10 unidades, com tamanho de 1x1x1cm, absorvível , 
embaladas indivualmente em blister 

R$         73,50 R$            882,00 

99 Frs 9 
Eugenol - Frasco com 10 ml. Líquido de uso universal 
para preparações de cimentos e pastas com qualidades 
sedativas e antisepticas. 

R$         12,70 R$            114,30 

100 Un 15 Espátula de inserção n°1 R$         12,94 R$            194,10 

101 Un 15 Espátula de inserção n°2 R$         12,94 R$            194,10 

102 un 3 Espátula n° 24 R$         12,94 R$              38,82 

103 Un 15 
Espátula para inserção de resina composta titânio e 
autoclavável 

R$         43,88 R$            658,20 

104 Un 60 Espelho bucal plano n°5 R$            5,73 R$            343,80 

105 Un 4 Espelho de mão R$         39,17 R$            156,68 

106 Un 6 
Extirpa nervos 21 mm - Aço inoxidável din 1.4197 
contendo 13% de cromo, autoclavável blister c/10 ud 

R$         45,67 R$            274,02 

107 Un 6 
Extirpa nervos 25 mm - Aço inoxidável din 1.4197 
contendo 13% de cromo, autoclavável blister c/10 ud 

R$         45,67 R$            274,02 
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108 cx 100 
Evidenciador  de placa bacteriana, contendo 20 
envelopes com 6 pastilhas cada 

R$         17,40 R$         1.740,00 

109 Cx 9 

Filme radiográfico periapical adulto - Embalagem 
contendo 150 unidades (películas) com  3x4 
centrimetros, com sensibilidade para trabalho de tempo 
de exposição entre 5 à 12 segundos, para processo de 
revelação manual, com tempo de revelação de 
aproximadamente  10 minutos e secagem ao  ambiente 
da clínica. 

R$       189,67 R$         1.707,03 

110 Un 9 
Fio retrator gengival Composição: algodão 
entrelaçado. Tamanhos: 000, 00, 0 e 1. 

R$         21,50 R$            193,50 

111 Cx 50 

Fio de sutura de seda 3.0 agulhado - Caixa contendo 
24 envelopes, esterelizada, fio com 45 cm cada, agulha 
triangular 1/2cir. Cilind 2.0cm não absorvível, trançada 
atraumática. 

R$         52,40 R$         2.620,00 

112 Un 9 
Fio dental - Fio de poliamida com cêra mineral e 
aroma, embalagem profissional com 500 metros 

R$         11,35 R$            102,15 

113 Un 3 
Fita para selamento de pacote para autoclável c/100 
mts 

R$         24,20 R$              72,60 

114 Un 50 
Flúor gel acidulado - Flúor gel (consistente), acidulado 
com até 1,5% de ion flúor, ph em torno de 3,5 com 200 
ml e aromatizado, tempo de aplicação de 1 minuto. 

R$            8,17 R$            408,50 

115 Un 15 Fluor Care neutro  -sabor tutti frutti espuma fluoretada R$         69,67 R$         1.045,05 

116 Un 9 

Fórceps adulto n° 01, esterilizável. Construídos em aço 
da serie aisi 420, inoxidável, martensitico, temperavel. 
Produto durável e resistente à corrosão. Usado na 
extração de dentes 

R$         85,00 R$            765,00 

117 Un 9 

Fórceps adulto n° 101, esterilizável. Construídos em 
aço da serie aisi 420, inoxidável, martensitico, 
temperavel. Produto durável e resistente à corrosão. 
Usado na extração de dentes 

R$         85,00 R$            765,00 
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118 Un 9 

Fórceps adulto n° 150 esterilizável. Construídos em 
aço da serie aisi 420, inoxidável, martensitico, 
temperavel. Produto durável e resistente à corrosão. 
Usado na extração de dentes 

R$         85,00 R$            765,00 

119 Un 9 

Fórceps adulto n° 151 esterilizável. Construídos em 
aço da serie aisi 420, inoxidável, martensitico, 
temperavel. Produto durável e resistente à corrosão. 
Usado na extração de dentes 

R$         85,00 R$            765,00 

120 Un 9 

Fórceps adulto n° 16 esterilizável. Construídos em aço 
da serie aisi 420, inoxidável, martensitico, temperavel. 
Produto durável e resistente à corrosão. Usado na 
extração de dentes 

R$         85,00 R$            765,00 

121 Un 9 

Fórceps adulto n° 17, esterilizável. Construídos em aço 
da serie aisi 420, inoxidável, martensitico, temperavel. 
Produto durável e resistente à corrosão. Usado na 
extração de dentes 

R$         85,00 R$            765,00 

122 Un 9 

Fórceps adulto n° 18L, esterilizável. Construídos em 
aço da serie aisi 420, inoxidável, martensitico, 
temperavel. Produto durável e resistente à corrosão. 
Usado na extração de dentes 

R$         89,00 R$            801,00 

123 Un 9 

Fórceps adulto n° 18R, esterilizável. Construídos em 
aço da serie aisi 420, inoxidável, martensitico, 
temperavel. Produto durável e resistente à corrosão. 
Usado na extração de dentes 

R$         89,00 R$            801,00 

124 Un 9 

Fórceps adulto n° 23, esterilizável. Construídos em aço 
da serie aisi 420, inoxidável, martensitico, temperavel. 
Produto durável e resistente à corrosão. Usado na 
extração de dentes 

R$         89,00 R$            801,00 

125 Un 9 

Fórceps adulto n° 69, esterilizável. Construídos em aço 
da serie aisi 420, inoxidável, martensitico, temperavel. 
Produto durável e resistente à corrosão. Usado na 
extração de dentes 

R$         89,00 R$            801,00 

126 Un 9 

Fórceps infantil n° 04, esterilizável. Construídos em 
aço da serie aisi 420, inoxidável, martensitico, 
temperavel. Produto durável e resistente à corrosão. 
Usado na extração de dentes 

R$         89,00 R$            801,00 

127 Un 9 

Fórceps infantil n° 06, esterilizável. Construídos em 
aço da serie aisi 420, inoxidável, martensitico, 
temperavel. Produto durável e resistente à corrosão. 
Usado na extração de dentes 

R$         89,00 R$            801,00 
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128 Pct 100 
Gaze Hidrófila 7,5 x 7,5cm / 09 Fios / 500un. Não 
Estéril. 

R$         24,07 R$         2.407,00 

129 Un 12 
Gluconato de Clorexidina 0,12% Gel, embalados em 
seringas de 2,5 ml com ação anti-septico,bactericida. 

R$         11,43 R$            137,16 

130 L 15 

Gluconato de Clorexidina 0,12% Liquido. Agua, 
glicerina, etanol, polisobato20, composição aromática 
com sabor predominante de menta, sacarinato de sódio, 
FD&C Blue, nº1 o nome químico do gluconato de 
clorexidina é: 1,1-bis hexametileno(5-p-clorofenil 
biguanida) di-D-Gluconato. frasco de 01 litro com 
ação anti-septica e bactericida. 

R$         11,43 R$            171,45 

131 L 12 Glutaraldeído 2% . 1 litro R$         32,73 R$            392,76 

132 Cx 12 
Hastes flexíveis com ponta de algodão, anti-germe, 
inquebráveis; caixa contendo 75 unidades. 

R$            3,23 R$              38,76 

133 Frs 6 
Hidróxio de cálcio p.a. - Frasco com 10 gramas, 
contendo pó de hidróxido de calcio pró- análise, 
solúvel em água ou glicerina. 

R$            6,03 R$              36,18 

134 Un 30 

Ionômero de vidro fotopolimerizável composto por 
cristais de fluoaluminiosilicato e radiopaco, o liquido 
de solução aquosa de acido polialquenoico modificado 
sensível a luz. Com liberação de flúor e  
biocompatível. Possuir dois mecanismos de auto 
polimerização. O primer deverá contém HEMA (2- 
hidroxietilmetacrilato). O ionômero deverá conter 
resinas BIS_GMA e TEGDMA. 

R$       100,40 R$         3.012,00 

135 Kit 70 

Ionômero de vidro restaurador, contendo 1 frasco de 
cimento em pó c/10gr e 1 frasco de liquido c/8g, sua 
composição básica após mistura vidro de 
aluminofluorsilicato, acido policarboxilico, acido 
tartarico, fluoreto de cálcio e água. 

R$         50,43 R$         3.530,10 

136 Kit 60 Kit Clínico, espelho com cabo, pinça clínica, sonda R$         43,33 R$         2.599,80 

137 Kit 6 Kit  metálico para Irrigação e Aspiração R$         29,00 R$            174,00 

138 Cx 3 

Lamina de bisturi nº12; estéril descartável, em aço 
inoxidável devidamente polida e afiada ;isenta de 
rebarbas e /ou sinais de oxidação e perfeitamente 
fixada e ajustada ao cabo permitindo sua colocação e 
retirada sem acidentes.Cx c/ 100un 

R$         47,87 R$            143,61 
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139 Cx 6 

Lâmina para bisturi nº. 15 : estéril, descartável, 
confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono 
devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e / ou 
sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao 
cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua 
retirada, sem acidentes. Cx c/ 100un 

R$         40,27 R$            241,62 

140 Cx 6 

Lima endodontica Hedstron  1ª série 15-40 de 21mm- 
Em aço inoxidável colorinox, autoclavável din 1.4310 
eletro-polida, pertecente aclassificação aisi 302 ( com 
17% de cromo e 8% de niquel aprox. ) cx c/6 

R$         37,33 R$            223,98 

141 Cx 6 

Lima endodontica Hedstron  2ªsérie  45-80 de 21mm- 
Em aço inoxidável colorinox, autoclavável din 1.4310 
eletro-polida, pertecente aclassificação aisi 302 ( com 
17% de cromo e 8% de niquel aprox. ) cx c/6 

R$         38,17 R$            229,02 

142 Pot 9 

Limalha de prata e mercúrio em cápsula, cápsula 
contendo limalha de prata 40%, zinco 31,3%; cobre 
28,7% e 47,9% de mercúrio em compartimento 
plásticos separados, c/ 2 (duas) porções cada. Pote 
com 500 cápsulas. 

R$       141,40 R$         1.272,60 

143 Lt 9 Líquido desinfetante a base de glutaraldeído 1000ml R$         34,27 R$            308,43 

144 Lt 6 

Líquido de Dakin (líquido anti-sséptico de Dakin, 
solução diluída de hipoclorito de sódio) é uma solução 
composta de hipoclorito de sódio e bicarbonato de 
sódio e água. 

R$            8,45 R$              50,70 

145 Lt 6 
Liquido de Milton- hipoclorito de sódio a 1%, solução 
para irrigação de canais radiculares, frasco c/ 1.000ml 
de liquido de Milton 

R$            9,73 R$              58,38 

146 Cx 6 
Lixa de polimento 3M para resina fotopolimerizável 
c/150 unid 

R$       155,00 R$            930,00 

147 Un 9 
Lubrificante para instrumentos de alta e baixa rotação - 
Óleo mineral, atóxico, baixa viscosidade, alto grau de 
pureza, contendo antioxidante spray 200 ml. 

R$         31,32 R$            281,88 
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148 Cx 280 
Luva latex p/ procedimento - Ambidestra, antialergica 
cx c/ 100 un Extra pequena 

R$         21,10 R$         5.908,00 

149 kit 12 

Material Restaurador Intermediario á base de oxido de 
zinco e eugenol indicado para restaurações provisórias 
de longa espera e forramento de cavidades, 
propiciando um atendimento rápido e de emergência 
no controloe de caries dentarias.Composição pó:oxido 
de zinco,polimetacrilato de metila 38g e liquido: 
eugenol 99,5%, acido acético 0,5% 15ml . Cor Marfim 

R$         55,90 R$            670,80 

150 Cx 40 
Mascara tripla com elástico, atoxica, 
hipoalergenica,100% polipropileno,não estéril,isento 
de fibra de vidro,caixa contendo 50un 

R$            9,17 R$            366,80 

151 Un 36 
 Matriz metálica 0,05mm- Em aço inox 0,05 x 5 x 
500mm  autoclavavel 

R$            2,52 R$              90,72 

152 Cx 60 
Micro pincel para verniz - Micro brush descartáveis 
confeccionados com minúsculas fibras, impedindo o 
gotejamento ate o momento de aplicação. 

R$         12,59 R$            755,40 

153 Cx 40 
Moldeira descartável para flúor  - Em cera caixa com 
50 moldeiras de 3 a 6 anos e 50 moldeiras de 6 a 12 
anos. 

R$         70,33 R$         2.813,20 

154 Un 3 
Neutralizador de luz - Em acrílico adaptável em 
fotopolemerizador, neutralizador de luz alógena 

R$         39,00 R$            117,00 

155 Un 9 

Óculos de proteção  -  Armação de aro regulável, lente 
incolor, proteção contra impactos de partículas 
volantes, multidirecionais e raios ultravioleta, lente 
curva e proteção lateral, lente de policarbonato . 

R$            5,63 R$              50,67 

156 env 40 
Papel para articulação (carbono) - Vermelho e azul 
envelope com 12 unidades 

R$            7,23 R$            289,20 

157 Un 30 
Pasta para profilaxia dental - Aromatizada, com flúor, 
pedra pomes, carbonato de cálcio, granulação fina, sem 
oleo (baixa abrasividade) 90 grs 

R$            7,23 R$            216,90 

158 Un 4 
Pedra Arkansas de afiar  instrumentos plana, lisa 
natural, extra fina, SS4 

R$       224,53 R$            898,12 
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159 Frs 3 
Pedra pomes - Pedra pomes em pó para polimento 
frasco com 100 gramas 

R$            9,40 R$              28,20 

160 Un 30 
Pinça clínica para algodão  -Aço inoxidável aisi 420, 
autoclavável 

R$         24,27 R$            728,10 

161 Un 6 Placa de vidro, fina R$         18,17 R$            109,02 

162 kit 3 

Posicionador radiográfico, cone indicador, 
autoclavavel ate 134°C, Kit com 1 posicionador lateral 
direito, 1 posicionador lateral esquerdo, 1 posicionador 
anterior , 3 dispositivos para mordida, 1 posicionador 
para interproximal Bite Wings e 1 exclusivo pote para 
esterilização 

R$         76,63 R$            229,89 

163 Un 15 
Porta agulha Mayo Hegar 14 cm, aço inox e 
autoclavável 

R$         37,06 R$            555,90 

164 Un 3 
Porta agulhas Castroviejo, metal e autoclavável Com 
Ponta de Videa 

R$       260,67 R$            782,01 

165 un 12 
Porta amalgama metálico aço inox, tamanho 
aproximado 15cm 

R$         53,27 R$            639,24 

166 Un 40 
 Papel grau cirúrgico - rolo continuo             
p/esterilização em autoclavel              10 cm x100m 

R$         50,97 R$         2.038,80 

167 Un 30 
 Papel grau cirúrgico- rolo continuo p/ esterelização 
em autoclavel               20cm x 100m 

R$       100,00 R$         3.000,00 

168 Un 15 
Porta matriz tipo toflemire - Aço inoxidável aisi 420, 
autoclavável 

R$         34,68 R$            520,20 

169 Un 12 Pote de dappen plástico - Em plástico, autoclavável R$            4,12 R$              49,44 

170 Un 6 
Prendedor de guardanapo - Aço inoxidável, 
autoclavável 

R$         12,43 R$              74,58 

171 Un 3 
Protetor de tireóide adulto - Para proteção da tireóide 
contra raio-x, 0,5 mm equivalência em chumbo 

R$       215,00 R$            645,00 

172 Un 30 

Resina Flow A2 para restaurações menos invasivos 
pequenas classes I, II, ou V , selante de fossulas e 
fissuras, reparo em restaurações de resina e 
porcelana,100% nanoparticulada, matriz orgânica Bis-
GMA, Bis-EMA e matriz inorgânica sendo 
nanopartículas de Zircônia/ Sílica e nanoaglomerados 
com 65% em peso e 55% em volume. Nanopartículas 
de 5 a 75 nanômetros e nanoaglomerados de 0,61 1,4 

R$         37,83 R$         1.134,90 
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micrômetros.Seringa com 2g . 

173 Un 30 

Resina Flow A3 para restaurações menos invasivos 
pequenas classes I, II, ou V , selante de fossulas e 
fissuras, reparo em restaurações de resina e 
porcelana,100% nanoparticulada, matriz orgânica Bis-
GMA, Bis-EMA e matriz inorgânica sendo 
nanopartículas de Zircônia/ Sílica e nanoaglomerados 
com 65% em peso e 55% em volume. Nanopartículas 
de 5 a 75 nanômetros e nanoaglomerados de 0,61 1,4 
micrômetros.Seringa com 2g . 

R$         37,83 R$         1.134,90 

174 Un 15 

Resina fotopolimerizavel  A1 para restaurações diretas 
e indiretas em dentes anteriores e posteriores classes 
I,II,III,IV,V, nanocomposito restaurador direto 
fotopolimerizavel;é uma combinação de cargas de 
nanoparticulas de sílica não-aglomerada/não-agregada 
de 20nm e nanoglomerados de zircônia/sílica, 
aglomerados  ligados livremente, constituindo em 
aglomerados de partículas primarias de zircônia/sílica 
com cargas de tamanho entre 5-20nm. O tamanho da 
partícula aglomerada varia entre 0.6 a 1.4 microns. A 
porcentagem de carga é de 78.5% em peso. Todas as 
cores são radiopacas. Seringa com 4g. 

R$         37,83 R$            567,45 

175 Un 30 

Resina fotopolimerizavel  A2 para restaurações diretas 
e indiretas em dentes anteriores e posteriores classes 
I,II,III,IV,V, nanocomposito restaurador direto 
fotopolimerizavel;é uma combinação de cargas de 
nanoparticulas de sílica não-aglomerada/não-agregada 
de 20nm e nanoglomerados de zircônia/sílica, 
aglomerados  ligados livremente, constituindo em 
aglomerados de partículas primarias de zircônia/sílica 
com cargas de tamanho entre 5-20nm. 
O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 a 
1.4 microns. A porcentagem de carga é de 78.5% em 
peso. Todas as cores são radiopacas. Seringa com 4g 

R$         90,03 R$         2.700,90 

176 Un 20 

Resina fotopolimerizavel  A3 para restaurações diretas 
e indiretas em dentes anteriores e posteriores classes 
I,II,III,IV,V, nanocomposito restaurador direto 
fotopolimerizavel;é uma combinação de cargas de 
nanoparticulas de sílica não-aglomerada/não-agregada 
de 20nm e nanoglomerados de zircônia/sílica, 
aglomerados  ligados livremente, constituindo em 
aglomerados de partículas primarias de zircônia/sílica 
com cargas de tamanho entre 5-20nm. 
O tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 a 
1.4 microns. A porcentagem de carga é de 78.5% em 

R$         90,03 R$         1.800,60 
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peso. Todas as cores são radiopacas. Seringa com 4g. 

177 Un 12 

Resina fotopolimerizavel  A3.5 para restaurações 
diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores 
classes I,II,III,IV,V, nanocomposito restaurador direto 
fotopolimerizavel;é uma combinação de cargas de 
nanoparticulas de sílica não-aglomerada/não-agregada 
de 20nm e nanoglomerados de zircônia/sílica, 
aglomerados  ligados livremente, constituindo em 
aglomerados de partículas primarias de zircônia/sílica 
com cargas de tamanho entre 5-20nm. O tamanho da 
partícula aglomerada varia entre 0.6 a 1.4 microns. A 
porcentagem de carga é de 78.5% em peso. Todas as 
cores são radiopacas. Seringa com 4g. 

R$         90,03 R$         1.080,36 

178 Un 12 

Resina Incisal - Composta à base de micro-particulas 
para restaurações em dentes anteriores; classe III, IV e 
V de Black, ajuste de formas e tamanhos, correção de 
cores, facetas diretas e indiretas. 

R$         54,27 R$            651,24 

179 Un 6 Saca broca para caneta de alta rotação R$         46,53 R$            279,18 

180 cx 6 
Selante fotopolimerizavel para fossulas e fissuras, 
matizado, apresentação em seringas de 2g ,possui 50% 
em peso de cargas inorgânicas, libera flúor. 

R$         46,93 R$            281,58 

181 Un 15 Selante fotopolimerizável incolor                                                                                            R$         50,10 R$            751,50 

182 Un 30 Seringa Carpule com refluxo, metálica  autoclavável R$         46,83 R$         1.404,90 

183 Un 36 Sonda Exploradora dupla n°5 R$         10,67 R$            384,12 

184 Un 40 Solução Fixadora de radiografias - frasco c/ 475 ml; R$         48,00 R$         1.920,00 

185 Un 40 
Solução Reveladora de radiografia- frasco c/ 475ml- 
processamento manual de filmes radiográficos dentais 
intra-orais. 

R$         20,56 R$            822,40 

186 cx 30 
Sugador de sangue esterilizado descartável, caixa c/20 
unidades 

R$         18,31 R$            549,30 

187 Pct 280 

Sugador descartável - Ponteira, macio, azul, vazada 
com arame em aço especial para fixação na posição 
desejada, pacote c/ 40un confeccionado com pvc 
virgem e atóxico, 13 cm 

R$            5,05 R$         1.414,00 

188 Un 30 Tesoura Íris  11,5 cm, aço inox R$         20,05 R$            601,50 
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189 Un 12 Tesoura ponta fina R$         20,76 R$            249,12 

190 Un 30 
Tesoura Spencer para retirada de pontos. Fabricada em 
aço inox. Tamanho 12 cm. 

R$         24,93 R$            747,90 

191 Pct 21 Tiras de poliéster (Pacote com 50 unidades)  R$            1,65   R$              34,65  

192 Cx 21 
Tira de lixa de aço 4 mm - Tiras abrasivas eletrolíticas 
de aço inoxidáveis embalagem com 12 unidades de 4 
mm 

R$         10,01 R$            210,21 

193 pcte 80 
Touca de proteção - Touca com elástico, descartável, 
atóxico 100 % polipropileno, não estéril, pcte c/100un 

R$            6,42 R$            513,60 

194 un 3 Vaselina Solida R$         12,61 R$              37,83 

195 Un 15 
Verniz - verniz forrador de cavidades - 15ml -  líquido 
claro ou ligeiramente amarelado, volátil, com forte 
odor característico 

R$         16,30 R$            244,50 

196 cx 18 

Verniz com flúor  - contém 5% de fluoreto de sódio em 
uma base adesiva de resinas naturais. 
Durante o tempo em que o verniz permanece em 
contato com o esmalte há liberação de fluoretos. A 
permanência da camada de verniz se faz presente por 
mais de 24 horas, produzindo o fluoreto de cálcio e a 
fluorapatita. Estes produtos têm a capacidade de 
aumentar a resistência do esmalte e promover a sua 
remineralização. Caixa contendo: 
- 1 frasco com 10ml de Fluorniz 
- 1 frasco com 10 ml de solvente para Fluorniz 

R$         55,20 R$            993,60 

197 Un 4 Seladora para grau cirúrgico com pedal. R$    1.646,67 R$         6.586,68 

198 Un 4 Aparelho Fotopolimerizador de Led. Programavel. R$       583,17 R$         2.332,68 

199 Pct 15 
Saco de Lixo Branco Leitoso para material 
comtaminado 30L.  Pacote com 100 unidades 

 R$         29,06   R$            581,20  

200 Un 6 
Kit acabamento e polimento de resina Sos-Lex 
(vermelho) 

R$         56,33 R$            337,98 

201 Un 30 

Pontas Gifing ,Kit de 9 peças com 3 silicones 
abrasivos de granulação fina (branco), 3 silicones 
abrasivos de granulação média (amarelo) e 3 silicones 
de granulação grossa ( verde). 

R$         78,57 R$         2.357,10 
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202 Un 3 

Câmara escura revelação, material acrílico, 
comprimento 34, largura 24, altura 19,5, tipo uso 
revelar filme odontológico, características adicionais 
com depósito para água 

R$       288,83 R$            866,49 

203 Un 12 
Descolador, material aço inoxidável, tipo formato 
destaca periósteo, modelo sindesmótomo 

R$         47,27 R$            567,24 

204 Un 9 
 Espátula odontológica, material aço inoxidável, 
modelo duplo, cabo oco, tipo uso inserção de fio 
retrator gengival, características adicionais serrilhada 

R$         21,18 R$            190,62 

205 Un 4 
caneta baixa rotação, tipo micromotor, conexão 
conexão midwest 4 furos, refrigeração c/ refrigeração 
externa 

R$       561,38 R$         2.245,52 

206 Un 4 

caneta alta rotação, material corpo em titânio, material 
rolamento rolamento cerâmica, velocidade máxima 
velocidade máxima maior 400.000, refrigeração 3 ou 
mais furos, troca de brocas botão de pressão(pb), tipo 
conexão conexão 4 furos, tipo cabeça cabeça padrão, 
característica adicional modelo óptico 

R$       579,00 R$         2.316,00 

207 Un 6 
ácido peracético, composição associado ao peróxido de 
hidrogênio e ác. acético, concentrações 5% + 18% + 
15%, forma fisica solução aquosa 

R$         98,42 R$            590,52 

208 Un 9 
 Cabo bisturi, material aço inoxidável, tamanho nº 3, 
aplicação cirurgia, comprimento 17 

R$         10,93 R$              98,37 

209 Un 40 
Papel grau cirúrgico - rolo continuo             
p/esterilização em autoclavel              05 cm x100m 

R$         32,80 R$         1.312,00 

210 Un 3 

Equipamento odontológico, tipo jato bicarbonato, 
aspecto físico peça de mão, material corpo alumínio 
anodizado, indicação profilaxia, fonte pneumático, 
instalação encaixe borden, componentes adicionais 
reservatório pó, ponteira removível autoclavável 

R$       590,33 R$         1.770,99 

211 Un 3 

Equipamento odontológico, tipo vibrador de cápsulas 
pré-dosificadas, aspecto físico motor de bancada, 
indicação amálgama e ionômero de vidro, fonte bivolt, 
característica adicional analógico 

R$       726,33 R$         2.178,99 

212 Un 3 

 Equipamento odontológico, tipo jato bicarbonato e 
ultrassom, aspecto físico motor de bancada, material 
corpo plástico abs, indicação 
periodontia/endodontia/prótese/dentística, fonte 
elétrico, instalação ponto de energia, componentes 
adicionais bomba peristáltica/ reservatório p/ 
líquido/pedal, componentes 2 peças de mão, 3 
ponteiras 

R$    3.205,83 R$         9.617,49 
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213 Un 12 

Ponteira ultrassom odontológico, material aço 
inoxidável, modelo ponta lisa c/ refrigeração, aplicação 
raspagem / remoção de tártaro, compatibilidade 
encaixe específico, características adicionais p/ região 
supragengival 

R$       181,67 R$         2.180,04 

214 Un 3 

Termômetro, tipo espeto, faixa medição temperatura - 
50¨c a 300, aplicação nutrição hospitalar, material aço 
inoxidável, características adicionais tecla liga e 
desliga, alarme a prova d´água 

R$         96,67 R$            290,01 

215 Un 15 

Sugador, material pvc/ polipropileno, tipo 
endodôntico, características adicionais c/ 3 agulhas 
plásticas, apresentação embalagem individual, tipo uso 
estéril, descartável 

R$         12,02 R$            180,30 

216 Un 9 
Espátula odontológica, material plástico, modelo 
duplo, tipo uso manipulação resinas e cimentos 

R$            5,98 R$              53,82 

217 UN 20 
Esculpidor - odontológico, material: aço inoxidável, 
modelo: hollemback, tamanho: nº 3s 

R$         14,22 R$            284,40 

218 PCT 100 

Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, 
modelo: cor branca,isenta de impurezas, camadas: 8 
camadas, quantidade fios: 13 fios,cm2, largura: 7,50 
cm, comprimento: 7,50 cm, dobras: 5 dobras, 
características adicionais: c, fio radiopaco, descartável. 
Pacote com 500 unidades 

R$         23,75 R$         2.375,00 

219 Pote 25 
Benzocaína, concentração: 20%, uso: gel tópico. Pote 
contendo 12g. 

R$            9,57 R$            239,25 

220 UN 20 

Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, 
capacidade total: 7 l, acessórios: alças rígidas e tampa, 
componentes adicionais: revestimento interno em 
polietileno alta densidade, tipo uso: descartável 

R$            2,94 R$              58,80 

221 Un 3 

Autoclave, material: aço inox, tipo : horizontal, 
modelo: gravitacional, operação: automática, digital, 
característica adicional: sistemas de secagem e 
segurança, volume câmara: cerca de 20 l, composição: 
sensores temperatura e pressão, alarmes, outros 
componentes: 3 bandejas 

R$    3.138,33 R$         9.414,99 

222 Un 4 
Caneta baixa rotação, tipo: contra ângulo, relação 
transmissão: transmissão 1:5, troca de broca: pressão 
cabeça (pb), refrigeração: c, refrigeração externa 

R$       533,43 R$         2.133,72 

223 Un 3 
Alicate ortodôntico, material: aço inoxidável c, ponta 
de widea, tipo: angle, modelo: curto, especificação: 
139, indicação: p, fio até 0,7 mm 

R$       183,58 R$            550,74 
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224 Un 4 

Compressor de ar odontológico, capacidade 
reservatório: volume interno até 40 l, características 
adicionais: isento óleo, tanque pintura interna 
anticorrosiva, voltagem: 110 v, componente adicional: 
válvula de segurança, manômetro, dreno p, água, 
componentes adicionais: filtro de ar 

R$    3.195,83 R$      12.783,32 

225 Un 4 

Destilador água, capacidade: 5 l,h, voltagem: 127,220 
v, características adicionais: desligamento automático 
na falta dágua; lâmpada, material: aço inoxidável, tipo: 
pilsen 

R$    1.196,67 R$         4.786,68 

226 Un 4 

Bomba vácuo, material: alumínio fundido, vazão livre: 
340 l,min, tensão: 110,220 v, características adicionais: 
duplo estágio , capacidade de óleo 700ml, potência: 
750 w, frequência: 60 hz 

R$    3.139,00 R$      12.556,00 

VALOR TOTAL R$ 233.972,74 

 
Valor Total: R$ 233.972,74 (Duzentos e trinta e três mil novecentos e setenta e dois reais 
e setenta e quatro centavos). 
 
2 - Das Considerações Gerais: 
Os bens descritos neste termo, objeto deste edital, deverão ser entregues neste município e em 
conformidade com exigências legais deste processo. 
Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores manifestamente excessivos ou 
inexequíveis. 
O prazo de fornecimento para o presente objeto será de 12 (doze) meses. 
As empresas que apresentarem propostas para os itens que exigem apresentação de 
registros, certificados, manuais, catálogos e laudos, deverão identificar estes documentos 
com o número do item a que correspondem, para tornar mais célere o processo de 
conferência (Todas as propostas serão analisadas – A não apresentação destes documentos 
DESCLASSIFICARÁ automaticamente a proponente para estes itens. 
 
Deverá também, obrigatoriamente, a Proposta de Preços ser apresentada em meio digital 
(C.D)/Pen Drive, conforme o Sistema Betha Auto Cotação (versão 2.0.26), sob pena de 
inabilitação caso não apresentada, podendo a proposta eletrônica ser retirada das seguintes 
formas: 
- Na Sede da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, no Departamento de 
Licitações, nos seguintes horários: Das 9h00min às 11h30 min e das 13h00min às 16h30 
min, de segunda à sexta feira, até 02 (dois) dias antes da realização do certame; 
- Por meio eletrônico, através do e-mail: licitapmsjbv@yahoo.com.br 
 
A critério do Pregoeiro, dependendo do número de participantes, a sessão poderá ser 
suspensa para análise das propostas, sendo marcada nova data para a realização de lances 
e abertura dos envelopes nº. 02. 
 

Willys Manoel Barbosa 
Pregoeiro Oficial 
Portaria nº. 03/2019 
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ANEXO IV 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 
 
 
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede 
(endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob nº. ************************* e Inscrição 
Estadual sob nº. ********************, representada neste ato por seu(s) (qualificação do 
outorgante) Sr(a) ************************, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº. 
*************** e CPF nº. *************, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante 
Procurador o(a) Sr(a) **********************, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº. 
**************** e CPF nº. ******************, a quem confere(imos) amplos poderes 
para representar a (Razão Social da Empresa) perante a Prefeitura Municipal de São José da 
Boa Vista, Estado do Paraná, no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL nº. 
57/2019, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, 
inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02) em nome da Outorgante, formular 
verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances 
ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da 
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e 
motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar 
a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, incluindo a assinatura do contrato caso 
necessário, em nome da Outorgante. 
 
 
 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 

Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a 
mesma deverá vir acompanhada do Contrato Social da proponente ou de outro documento, 
onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário. 
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ANEXO V 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
Local e data 
 
 
À Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista 
Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº 85, Centro 
84.980-000, São José da Boa Vista, Estado do Paraná. 
 
 
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 
Sr. Pregoeiro, 
 
Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº. 10.520/2002, a 
empresa ********************(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 57/2019, cujo objeto é o Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de Material Odontológico para a Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme descrição constante do ANEXO I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................, ............de .............. de ______. 
 
 
 
 
 

................................................................................. 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa *********************************, CNPJ nº 
************************** é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos 
termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência 
como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 57/2019, 
EXCLUSIVO para Microempreendedor Individual – MEI, Microempresa - ME e Empresa de 
Pequeno Porte – EPP realizado pela Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do 
Paraná. 
 
 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do representante da empresa 
Nome do representante 
RG nº. 
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ANEXO VII 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
 

D E C L A R AÇ Ã O 

  

(Razão Social do LICITANTE) , inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, sediada 
na (endereço completo)___  , declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso 
XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da 
Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores 
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, 
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

  

  

_________________________, ____ de ____________ de 2019. 

  

  

  

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)  

  

  

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

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 
condição. 
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ANEXO VIII 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2019 – REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

Papel timbrado 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

 

Declaramos, sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que __”NOME DA 
EMPRESA”, “CNPJ” ________    , com sede em    ENDEREÇO”____________, 
“CIDADE”__  ,  “UF”, terá disponibilidade, caso venha a vencer o certame, de realizar a 
entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência 

 

Cidade, UF, Data_____________________. 

 

 

______(Assinatura)____________________________ 
Nome   
Cargo   
CPF    
Fone: 

 


