PROCESSO LICITATÓRIO – PRC Nº 0402/2022
MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022
O Município de Moema/MG torna público o Edital para realização de Processo
Licitatório, na modalidade Pregão Presencial, regido pelas cláusulas abaixo e pelas Leis
8666/93 e 10520/02 e suas posteriores alterações, e legislação municipal pertinente.
O Pregão será conduzido pelo Pregoeiro e equipe de apoio, conforme designação contida
nos autos do Processo.
O Pregão será realizado no dia 20/06/2022, com início às 09:00 horas (horário de
Brasília), na Rua dos Caetés, 444 – Centro – CEP 35604-000 - Moema/MG, na sala de
licitações, quando deverão ser apresentados, no início, em avulso, o (s) documento (s)
para credenciamento, da declaração de que a proponente cumpre os requisitos de
habilitação, da declaração de ME/EPP se for o caso e dos envelopes Proposta de Preços
e Documentação de Habilitação.
O Licitante que não pretenda credenciar representante para praticar atos presenciais,
poderá encaminhar os envelopes “Proposta” e “Documentação” e, em terceiro envelope,
devidamente identificado (ou avulsos), a declaração de que cumpre os requisitos de
habilitação e a declaração de ME/EPP, se for o caso, por correio ou diretamente no
protocolo da Comissão de Licitações, até o prazo e atendidas as condições estabelecidas
neste Edital.
1 – DO TIPO
MENOR VALOR POR ITEM.
2 – DO OBJETO
Aquisição de produtos odontológicos (material de consumo) para manutenção das
atividades dos PSF’s do Município – Programa de Saúde Bucal, conforme Anexo I –
Especificação do Objeto.
Anexo I – Especificação do objeto – Modelo de Proposta
Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento.
Anexo III – Modelo de Declaração.
Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo
da Habilitação.
Anexo V – Declaração de Ciência e Cumprimento de Requisitos do Edital.
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Anexo VI – Declaração de ME/EPP.
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
A sessão de recebimento e julgamento de propostas e documentos de habilitação será
realizada no dia 20/06/2022, às 09:00 horas (horário de Brasília), na sala de licitações da
Prefeitura do Município de Moema/MG, situada na Rua dos Caetés, 444 – Centro – CEP
35604-000 – Moema/MG.
No dia 20/06/2022, às 09:00 horas, o representante legal da licitante deverá apresentar,
sob pena de desclassificação, 02 (dois) envelopes, lacrados e rubricados no fecho,
contendo em suas partes externa e frontal o seguinte:
ENVELOPE Nº 01
MUNICÍPIO DE MOEMA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
LICITANTE: _____________________________
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022
PROPOSTA
ENVELOPE Nº 02
MUNICÍPIO DE MOEMA/MG
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
LICITANTE: _____________________________
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022
DOCUMENTAÇÃO
3.1 – No envelope nº 01 – PROPOSTA – deverá conter em seu interior, obrigatoriamente
e sob pena de desclassificação do licitante, o seguinte:
3.1.1 – Proposta conforme o Anexo I, ou modelo próprio, desde que preenchida em via
única, redigida com clareza, em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo
quanto à expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas ou entrelinhas que
prejudiquem sua análise, sendo a proposta datada e assinada na última folha e rubricada
nas demais pelo representante legal ou pelo Procurador, juntando-se a Procuração.
3.1.2 – Indicação do número deste Pregão.
3.1.3 – Nome e endereço da licitante.
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3.1.4 – Proposta com validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a partir da conclusão da
licitação.
4 – No envelope nº 02 – DOCUMENTAÇÃO – o licitante deverá apresentar a seguinte
documentação, atualizada, em originais ou cópias autenticadas por cartório ou por
servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial,
aceitando-se os expedidos via Internet. A aceitação de documentação por cópia simples
ficará condicionada à apresentação do original ao Pregoeiro, por ocasião da abertura do
Envelope nº 02, para a devida autenticação. O documento original não precisa,
necessariamente, integrar o Envelope Documentação. Os documentos expedidos via
Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, sempre que necessário, suas
autenticidades/validades comprovadas por parte do Pregoeiro, na forma da Lei:
4.1 – Caso o proponente se faça representar por procurador, este deverá estar
devidamente munido da Procuração.
4.2 – Contrato ou Estatuto Social ou Documento Equivalente.
4.3 – Certidão Negativa de Débito Fazenda Federal.
4.4 – Certidão Negativa de Débito Fazenda Estadual.
4.5 – Certidão Negativa de Débito Fazenda Municipal.
4.6 – Certidão Negativa de Débito INSS.
4.7 – Certidão Negativa de Débito FGTS.
4.8 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
4.9 – Cartão de inscrição no CNPJ, emitido pela Receita Federal do Brasil.
4.10 – Registro do produto junto ao Ministério da Saúde, quando for o caso,
devidamente comprovado pela licitante;
4.11 – Certidão Negativa de Falência emitida pelo Cartório distribuidor da sede do
licitante, emitida a no máximo 60 (sessenta) dias da abertura das propostas.
4.12 – Declaração assinada por representante legal do licitante de que não emprega
menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.
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4.13 – Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação,
na forma do parágrafo 2º do artigo 32 da Lei Federal nº 8666/93, assinada pelo
representante legal do licitante, conforme modelo constante deste Edital.
4.14 – Declaração de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte,
conforme previsto no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. As empresas que
não se enquadram como microempresa e empresa de pequeno porte, não poderão
em nenhuma hipótese apresentar esta declaração, para o caso de enquadramento.
5 – DOS LANCES VERBAIS
Após a classificação das propostas, o Pregoeiro as divulgará em alta voz, e convidará
individualmente os representantes presentes dos licitantes classificados, a apresentarem
lances verbais, a partir da proposta classificada de maior percentual, de forma sucessiva,
em valores distintos e decrescentes, centavo por centavo, com até três casas decimais após
a vírgula.
A desistência da apresentação de lance verbal, após a convocação realizada, implicará na
exclusão da licitante da apresentação de novos lances, permanecendo o valor da proposta
escrita para efeito de classificação final.
A rodada de lances verbais será repetida até que não haja nenhum novo lance verbal.
Não será aceito lance verbal que empate com a proposta de outro licitante. Este lance será
considerado nulo.
6 – DA DESCLASSIFICAÇÃO
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório
deste Edital e as que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.
7 – DO JULGAMENTO
Será declarada vencedora a licitante que apresentar o MENOR VALOR POR
ITEM.
8 – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado à vista, mediante apresentação de Nota Fiscal e comprovante
da entrega.
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9 – DO REAJUSTE
Os valores não poderão ser revistos, entrega imediata e integral.
10 – DOS DEVERES
10.1 – Além dos deveres acima determinados, a LICITANTE DEVERÁ:
10.1.1 – Executar o objeto constante neste Edital e Pregão, com qualidade e zelo
indispensáveis.
10.1.2- Suportar as despesas decorrentes da entrega da mercadoria (frete por conta da
licitante). ENTREGA IMEDIATA.
10.1.3 – Os produtos deverão apresentar por ocasião da entrega, no mínimo, 80%
da sua validade ou ainda validade de 18 (dezoito) meses, a contar da data de entrega
pelo fornecedor no almoxarifado da Prefeitura do Município de Moema, Rua
Caetés, 444 - Centro. Casos excepcionais serão analisados pontualmente, quando
necessário.
11 – CONDIÇÕES GERAIS
11.1 – No preço a ser ofertado pela licitante deverão estar incluídas todas as despesas
relativas às obrigações administrativas, trabalhistas, fiscais, aos encargos sociais e
financeiros, tributos e outros relacionados com o objeto do presente Edital.
11.2 – O Município de Moema/MG reserva-se no direito de rejeitar as propostas
apresentadas ou revogar esta licitação por motivos supervenientes de justificável interesse
público.
11.3 – Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital,
nem preços ou vantagens baseadas em ofertas de outras licitantes.
11.4 – A revogação/anulação desta licitação não gera direito de indenização a nenhuma
das licitantes.
11.5 – Decairá do direito de impugnar parcial ou totalmente este Edital a licitante que,
tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram, hipótese que não será considerada para efeito de recurso.
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11.6 – A apresentação da proposta pela licitante implica plena e total aceitação das
condições do Edital, ficando prejudicada a proposta que contrarie expressamente suas
normas.
12 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
FICHA Nº 1782.
13 – DO RECURSO
Faculta-se às licitantes direito de interporem recurso, nos termos da Lei 10520/02. Os
recursos deverão ser apresentados, no Departamento de Compras, em dias úteis, das 12:00
às 17:00 horas, mediante documento escrito, em vias originais ou cópias autenticadas em
cartório.
Deverão acompanhar os recursos: instrumento de procuração e substabelecimento
(quando for o caso), contrato social e a última alteração, bem como documento de
identidade do subscritor da peça, da procuração e do substabelecimento. Os recorrentes
poderão instruir seus recursos com outras peças que entendam necessárias.
Somente serão aceitos e apreciados recursos e documentos apresentados em sua via
original ou autenticada em cartório, e apresentados, pessoalmente, nos horários e datas
acima determinadas.
Em hipótese alguma serão consideradas peças apresentadas em cópia simples ou enviadas
via fax, e-mail, correio, etc.
14 – DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Licitante caracterizará
sua inadimplência, sujeitando-a, além de outras legais, às seguintes penalidades:
14.1 – Advertência.
14.2 – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
14.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo de 90 (noventa) dias a 02 (dois) anos.
14.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.
14.5 – Compete ao Secretário Municipal de Administração a aplicação das penalidades
acima relacionadas.
14.6 – As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas, e não
eximem a Licitante da prestação dos serviços.
15 – DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 – O Município de Moema/MG reserva-se no direito de indicar servidores do seu
quadro ou consultores terceirizados, para verificar a qualidade dos produtos/serviços e,
na hipótese de não estarem em boas condições, a Licitante deverá saná-los,
imediatamente, às suas expensas, tão logo receba comunicação por parte da
Administração.
15.2 – Os casos omissos e/ou dúvidas relativos a este Edital serão resolvidos pelo
Pregoeiro Oficial, no horário de 12:00 às 17:00 horas, no Departamento de Compras do
Município de Moema/MG.

Moema/MG, 03 de junho de 2022.

Edmilson Batista Nunes
Pregoeiro
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PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº 0402/2022
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022
ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA
À
Prefeitura do Município de Moema
Comissão Permanente de Licitação
Rua Caetés, nº 444, Centro, Moema/MG
CEP 35.604-000.
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº ......./2022
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
A empresa_____________________, inscrita no CNPJ sob o
nº______________________,
sediada
à_____________________________,
bairro______________, município de_____________________, por seu representante
legal, vem, perante Vs. Sa., apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL, para a licitação em
epígrafe:
ITEM

DESCRIÇÃO/COMPLEMENTO

QTDE

UN
D

1

5291

AGENTE DE UNIAO C/ Agente de união para esmalte
CARGA
dentina, fotopolimerizável, com
10% de sílica coloidal, peso em
carga, com nanotecnologia,
contendo partículas de carga de
5nm, c/ 6 grs , com tampa flipe top
evitando desperdício, rendimento
de até 280 gotas, composto de
Etanol, BIS-GMA, silano tratado
com filler de sílica,
hidroxietilmetacrilato,
MARCA:--------------

10,0

UN

2

15571

AGUA DESTILADA
5000ML

Água para autoclaves, radiadores,
baterias. Cada galão com 5 litros
MARCA:-----------

50,0

GL

3

15679

AGULHA GENGIVAL
CURTA 30G

Descartável. Cada caixa com 100
unidades
MARCA:-------------

10,0

CX

4

16195

AGULHA PARA
SUTURA 3.0

Agulha para sutura odontológica
com fio de seda. Agulha com 1/2
circulo, agulha triangular.
Comprimento da agulha 2cm.
Comprimento do fio 45cm.
Material: aço inox de alta
qualidade. Caixa com 24 unidades
MARCA:------------

10,0

CX

5

8482

ALCOOL 70 %

Álcool etílico a 70%.
MARCA:-----------

200,0

LT

6

19627

ALGODÃO
HIDRÓFILO 500 G

Não estéril; 100% puro algodão:
macio e extra-absorvente; Cor:

20,0

UN

VLR.
UNITÁRIO

VLR.
TOTAL
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Branco; Peso: 500g;
Dermatologicamente testado.
MARCA:-----------7

19625

ALGODÃO ROLETE Nº confeccionado com fibras 100%
1
algodão, proporcionando uma
excelente absorção.
Extremamente macio e
absorvente, sendo ideal para uso
no consultório odontológico em
procedimentos que necessitem de
limpeza, absorção de fluidos ou
afastamento da bochecha.
Conteúdo da embalagem: 100
unidades de rolete dental de
algodão; Cor: Branco; Formato:
Rolete; Não estéril; Isento de
amido e cloro; Fibras selecionadas
100% algodão. Aplicação:
indicado para utilização em
procedimentos de tratamento
dentário, limpeza bucal, absorção
de fluidos como saliva e
afastamento da bochecha. Marca
de referência: Cremer
MARCA:--------------

30,0

PT

8

19626

ALGODÃO ROLETE Nº confeccionado com fibras 100%
2
algodão, proporcionando uma
excelente absorção.
Extremamente macio e
absorvente, sendo ideal para uso
no consultório odontológico em
procedimentos que necessitem de
limpeza, absorção de fluidos ou
afastamento da bochecha.
Conteúdo da embalagem: 100
unidades de rolete dental de
algodão; Cor: Branco; Formato:
Rolete; Não estéril; Isento de
amido e cloro; Fibras selecionadas
100% algodão. Aplicação:
indicado para utilização em
procedimentos de tratamento
dentário, limpeza bucal, absorção
de fluidos como saliva e
afastamento da bochecha. Marca
de referência: Creme
MARCA:--------------

30,0

PT

9

19585

APLICADOR
DESCARTÁVEL
MICROBRUSH

Micro aplicador regular, material
polipropileno que proporciona
flexibilidade às hastes, e cerdas de
nylon inseridas através de
tecnologia própria que diminuem
visivelmente a chance de queda
de cerdas. Tamanho: Regular.
Composição: Polipropileno (PP) e
Nylon. Cada caixa com 100
unidades. MARCA DE
REFERÊNCIA: CAVIBRUSH
MARCA:-----------

50,0

CX

10

18293

AVENTAL
DESCARTAVEL TNT

Jaleco Descartável, Não
Laminado. EPI confeccionado em
tecido não tecido (TNT) para
proteção e redução dos níveis de
contaminação e/ou infecção
durante procedimentos,
proporcionando mais segurança.
Conteúdo da embalagem: 10
unidades; Branco; Tipo de tecido:
TNT; Gramatura: 20g; Tipo de

50,0

PT

9

manga: Longa; Tamanho: Único.
MARCA DE REFERÊNCIA: NEVE
MEDICAL
MARCA:-----------11

19586

BANDEJA INOX
22X17X1,5 CM

BANDEJA CLÍNICA
MARCA:------------

20,0

UN

12

19587

BICARBONATO DE
SÓDIO 200GR

Granulação extra fina 200gr. A
embalagem deverá conter os
dados de identificação do produto,
número do lote, data de fabricação
e prazo de validade. Cada unidade
contem 200 gramas
MARCA:-------------

50,0

UN

13

19588

BROCA CARBIDE
ESFÉRICA Nº 1

Produzida em aço inoxidável de
alta qualidade e dureza,
desenvolvida para ser utilizada em
operações rotineiras em esmalte,
dentina e preparações cavitárias
em geral. Utilizada para diversos
procedimentos odontológicos,
sendo um deles o acesso inicial de
cavidades.Tipo de ponta: esférica;
Granulometria: Média;Tipo de
Broca: Alta Rotação São utilizadas
principalmente para se conseguir
paredes expulsivos e ângulos
arredondados em cavidades para
inlay e onlay de porcelana ou
resina composta indireta. Marca de
referência: FAVA
MARCA:-----------

10,0

UN

14

19589

BROCA CARBIDE
ESFÉRICA Nº 2

Produzida em aço inoxidável de
alta qualidade e dureza,
desenvolvida para ser utilizada em
operações rotineiras em esmalte,
dentina e preparações cavitárias
em geral. Utilizada para diversos
procedimentos odontológicos,
sendo um deles o acesso inicial de
cavidades.Tipo de ponta: esférica;
Granulometria: Média;Tipo de
Broca: Alta Rotação São utilizadas
principalmente para se conseguir
paredes expulsivos e ângulos
arredondados em cavidades para
inlay e onlay de porcelana ou
resina composta indireta. Marca de
referência: FAVA
MARCA:----------

10,0

UN

15

19590

BROCA CARBIDE
ESFÉRICA Nº 4

Produzida em aço inoxidável de
alta qualidade e dureza,
desenvolvida para ser utilizada em
operações rotineiras em esmalte,
dentina e preparações cavitárias
em geral. Utilizada para diversos
procedimentos odontológicos,
sendo um deles o acesso inicial de
cavidades.Tipo de ponta: esférica;
Granulometria: Média;Tipo de
Broca: Alta Rotação São utilizadas
principalmente para se conseguir
paredes expulsivos e ângulos
arredondados em cavidades para
inlay e onlay de porcelana ou
resina composta indireta. Marca de
referência: FAVA
MARCA:-----------

10,0

UN

10

16

19591

BROCA CARBIDE
ESFÉRICA Nº 5

Produzida em aço inoxidável de
alta qualidade e dureza,
desenvolvida para ser utilizada em
operações rotineiras em esmalte,
dentina e preparações cavitárias
em geral. Utilizada para diversos
procedimentos odontológicos,
sendo um deles o acesso inicial de
cavidades.Tipo de ponta: esférica;
Granulometria: Média;Tipo de
Broca: Alta Rotação São utilizadas
principalmente para se conseguir
paredes expulsivos e ângulos
arredondados em cavidades para
inlay e onlay de porcelana ou
resina composta indireta. Marca de
referência: FAVA
MARCA:----------

10,0

UN

17

7891

BROCA CARBIDE
ESFERICA No 6

Produzida em aço inoxidável de
alta qualidade e dureza,
desenvolvida para ser utilizada em
operações rotineiras em esmalte,
dentina e preparações cavitárias
em geral. Utilizada para diversos
procedimentos odontológicos,
sendo um deles o acesso inicial de
cavidades.Tipo de ponta: esférica;
Granulometria: Média;Tipo de
Broca: Alta Rotação São utilizadas
principalmente para se conseguir
paredes expulsivos e ângulos
arredondados em cavidades para
inlay e onlay de porcelana ou
resina composta indireta. Marca de
referência: FAVA
MARCA:----------

10,0

UN

18

19592

BROCA CARBIDE
ESFÉRICA Nº 8

Produzida em aço inoxidável de
alta qualidade e dureza,
desenvolvida para ser utilizada em
operações rotineiras em esmalte,
dentina e preparações cavitárias
em geral. Utilizada para diversos
procedimentos odontológicos,
sendo um deles o acesso inicial de
cavidades.Tipo de ponta: esférica;
Granulometria: Média;Tipo de
Broca: Alta Rotação São utilizadas
principalmente para se conseguir
paredes expulsivos e ângulos
arredondados em cavidades para
inlay e onlay de porcelana ou
resina composta indireta. Marca de
referência: FAVA
MARCA:-------------

10,0

UN

19

19593

BROCA ESFÉRICA
PONTA DIAMANTADA
1011

Indicada para operações rotineiras
em esmalte, dentina e
preparações cavitárias em geral.
Utilizada para o acesso inicial a
lesões cariosas, para abertura ou
retenções em dentística, além de
criar sulcos de orientação em
prótese. Consiste em uma broca
de alta rotação que possui haste
em aço inoxidável e parte ativa
formada por microgrãos de
diamantes naturais e sintéticos
fixados por processo galvânico.
Produzida com matérias primas
nobres que resultam em perfeito

20,0

UN

11

acabamento de superfície. Produto
não estéril, com excentricidade
zero e parte ativa diamantada
uniforme. Marca de referência:
FAVA
MARCA:-----------20

19594

BROCA ESFÉRICA
PONTA DIAMANTADA
1012

Indicada para operações rotineiras
em esmalte, dentina e
preparações cavitárias em geral.
Utilizada para o acesso inicial a
lesões cariosas, para abertura ou
retenções em dentística, além de
criar sulcos de orientação em
prótese. Consiste em uma broca
de alta rotação que possui haste
em aço inoxidável e parte ativa
formada por microgrãos de
diamantes naturais e sintéticos
fixados por processo galvânico.
Produzida com matérias primas
nobres que resultam em perfeito
acabamento de superfície. Produto
não estéril, com excentricidade
zero e parte ativa diamantada
uniforme. Marca de referência:
FAVA
MARCA:-------------

20,0

UN

21

19595

BROCA ESFÉRICA
PONTA DIAMANTADA
1013

Indicada para operações rotineiras
em esmalte, dentina e
preparações cavitárias em geral.
Utilizada para o acesso inicial a
lesões cariosas, para abertura ou
retenções em dentística, além de
criar sulcos de orientação em
prótese. Consiste em uma broca
de alta rotação que possui haste
em aço inoxidável e parte ativa
formada por microgrãos de
diamantes naturais e sintéticos
fixados por processo galvânico.
Produzida com matérias primas
nobres que resultam em perfeito
acabamento de superfície. Produto
não estéril, com excentricidade
zero e parte ativa diamantada
uniforme. Marca de referência:
FAVA
MARCA:------------

20,0

UN

22

19596

BROCA ESFÉRICA
PONTA DIAMANTADA
1014

Indicada para operações rotineiras
em esmalte, dentina e
preparações cavitárias em geral.
Utilizada para o acesso inicial a
lesões cariosas, para abertura ou
retenções em dentística, além de
criar sulcos de orientação em
prótese. Consiste em uma broca
de alta rotação que possui haste
em aço inoxidável e parte ativa
formada por microgrãos de
diamantes naturais e sintéticos
fixados por processo galvânico.
Produzida com matérias primas
nobres que resultam em perfeito
acabamento de superfície. Produto
não estéril, com excentricidade
zero e parte ativa diamantada
uniforme. Marca de referência:
FAVA
MARCA:-----------

20,0

UN

12

23

19597

BROCA ESFÉRICA
PONTA DIAMANTADA
1016

Indicada para operações rotineiras
em esmalte, dentina e
preparações cavitárias em geral.
Utilizada para o acesso inicial a
lesões cariosas, para abertura ou
retenções em dentística, além de
criar sulcos de orientação em
prótese. Consiste em uma broca
de alta rotação que possui haste
em aço inoxidável e parte ativa
formada por microgrãos de
diamantes naturais e sintéticos
fixados por processo galvânico.
Produzida com matérias primas
nobres que resultam em perfeito
acabamento de superfície. Produto
não estéril, com excentricidade
zero e parte ativa diamantada
uniforme. Marca de referência:
FAVA
MARCA:------------

20,0

UN

24

19598

BROCA ESFÉRICA
PONTA DIAMANTADA
1016 F

Indicada para operações rotineiras
em esmalte, dentina e
preparações cavitárias em geral.
Utilizada para o acesso inicial a
lesões cariosas, para abertura ou
retenções em dentística, além de
criar sulcos de orientação em
prótese. Consiste em uma broca
de alta rotação que possui haste
em aço inoxidável e parte ativa
formada por microgrãos de
diamantes naturais e sintéticos
fixados por processo galvânico.
Produzida com matérias primas
nobres que resultam em perfeito
acabamento de superfície. Produto
não estéril, com excentricidade
zero e parte ativa diamantada
uniforme. Marca de referência:
FAVA
MARCA:------------

20,0

UN

25

19599

BROCA ESFÉRICA
PONTA DIAMANTADA
1016 G

Indicada para operações rotineiras
em esmalte, dentina e
preparações cavitárias em geral.
Utilizada para o acesso inicial a
lesões cariosas, para abertura ou
retenções em dentística, além de
criar sulcos de orientação em
prótese. Consiste em uma broca
de alta rotação que possui haste
em aço inoxidável e parte ativa
formada por microgrãos de
diamantes naturais e sintéticos
fixados por processo galvânico.
Produzida com matérias primas
nobres que resultam em perfeito
acabamento de superfície. Produto
não estéril, com excentricidade
zero e parte ativa diamantada
uniforme. Marca de referência:
FAVA
MARCA:-----------

20,0

UN

26

19600

BROCA ESFÉRICA
PONTA DIAMANTADA
1019

Indicada para operações rotineiras
em esmalte, dentina e
preparações cavitárias em geral.
Utilizada para o acesso inicial a
lesões cariosas, para abertura ou
retenções em dentística, além de

20,0

UN

13

criar sulcos de orientação em
prótese. Consiste em uma broca
de alta rotação que possui haste
em aço inoxidável e parte ativa
formada por microgrãos de
diamantes naturais e sintéticos
fixados por processo galvânico.
Produzida com matérias primas
nobres que resultam em perfeito
acabamento de superfície. Produto
não estéril, com excentricidade
zero e parte ativa diamantada
uniforme. Marca de referência:
FAVA
MARCA:------27

19601

BROCA ESFÉRICA
PONTA DIAMANTADA
1029

Indicada para operações rotineiras
em esmalte, dentina e
preparações cavitárias em geral.
Utilizada para o acesso inicial a
lesões cariosas, para abertura ou
retenções em dentística, além de
criar sulcos de orientação em
prótese. Consiste em uma broca
de alta rotação que possui haste
em aço inoxidável e parte ativa
formada por microgrãos de
diamantes naturais e sintéticos
fixados por processo galvânico.
Produzida com matérias primas
nobres que resultam em perfeito
acabamento de superfície. Produto
não estéril, com excentricidade
zero e parte ativa diamantada
uniforme. Marca de referência:
FAVA
MARCA:---------

20,0

UN

28

19602

BROCA DE AÇO
CÕNICA INVERTIDA
1033

Indicada para operações rotineiras
em esmalte, dentina e
preparações cavitárias em geral.
Utilizada para o acesso inicial a
lesões cariosas, para abertura ou
retenções em dentística, além de
criar sulcos de orientação em
prótese. Consiste em uma broca
de alta rotação que possui haste
em aço inoxidável e parte ativa
formada por microgrãos de
diamantes naturais e sintéticos
fixados por processo galvânico.
Produzida com matérias primas
nobres que resultam em perfeito
acabamento de superfície. Produto
não estéril, com excentricidade
zero e parte ativa diamantada
uniforme. Marca de referência:
FAVA
MARCA:-----------

20,0

UN

29

19603

BROCA DE AÇO
CÕNICA INVERTIDA
3168 FF

Indicada para operações rotineiras
em esmalte, dentina e
preparações cavitárias em geral.
Utilizada para o acesso inicial a
lesões cariosas, para abertura ou
retenções em dentística, além de
criar sulcos de orientação em
prótese. Consiste em uma broca
de alta rotação que possui haste
em aço inoxidável e parte ativa
formada por microgrãos de
diamantes naturais e sintéticos

20,0

UN

14

fixados por processo galvânico.
Produzida com matérias primas
nobres que resultam em perfeito
acabamento de superfície. Produto
não estéril, com excentricidade
zero e parte ativa diamantada
uniforme. Marca de referência:
FAVA
MARCA:---------30

19604

BROCA DE AÇO
CÕNICA INVERTIDA
3168 F

Indicada para operações rotineiras
em esmalte, dentina e
preparações cavitárias em geral.
Utilizada para o acesso inicial a
lesões cariosas, para abertura ou
retenções em dentística, além de
criar sulcos de orientação em
prótese. Consiste em uma broca
de alta rotação que possui haste
em aço inoxidável e parte ativa
formada por microgrãos de
diamantes naturais e sintéticos
fixados por processo galvânico.
Produzida com matérias primas
nobres que resultam em perfeito
acabamento de superfície. Produto
não estéril, com excentricidade
zero e parte ativa diamantada
uniforme. Marca de referência:
FAVA
MARCA:-----------

20,0

UN

31

19605

BROCA DE AÇO
CÕNICA INVERTIDA
3118 FF

Indicada para operações rotineiras
em esmalte, dentina e
preparações cavitárias em geral.
Utilizada para o acesso inicial a
lesões cariosas, para abertura ou
retenções em dentística, além de
criar sulcos de orientação em
prótese. Consiste em uma broca
de alta rotação que possui haste
em aço inoxidável e parte ativa
formada por microgrãos de
diamantes naturais e sintéticos
fixados por processo galvânico.
Produzida com matérias primas
nobres que resultam em perfeito
acabamento de superfície. Produto
não estéril, com excentricidade
zero e parte ativa diamantada
uniforme. Marca de referência:
FAVA
MARCA:--------

20,0

UN

32

19606

BROCA DE AÇO
CÕNICA INVERTIDA
3195 FF

Indicada para operações rotineiras
em esmalte, dentina e
preparações cavitárias em geral.
Utilizada para o acesso inicial a
lesões cariosas, para abertura ou
retenções em dentística, além de
criar sulcos de orientação em
prótese. Consiste em uma broca
de alta rotação que possui haste
em aço inoxidável e parte ativa
formada por microgrãos de
diamantes naturais e sintéticos
fixados por processo galvânico.
Produzida com matérias primas
nobres que resultam em perfeito
acabamento de superfície. Produto
não estéril, com excentricidade
zero e parte ativa diamantada

20,0

UN

15

uniforme. Marca de referência:
FAVA
MARCA:----------33

19607

BROCA CIRÚRGICA
Nº 702

Indicada para operações rotineiras
em esmalte, dentina e
preparações cavitárias em geral.
Utilizada para o acesso inicial a
lesões cariosas, para abertura ou
retenções em dentística, além de
criar sulcos de orientação em
prótese. Consiste em uma broca
de alta rotação que possui haste
em aço inoxidável e parte ativa
formada por microgrãos de
diamantes naturais e sintéticos
fixados por processo galvânico.
Produzida com matérias primas
nobres que resultam em perfeito
acabamento de superfície. Produto
não estéril, com excentricidade
zero e parte ativa diamantada
uniforme. Marca de referência:
FAVA
MARCA:-------

20,0

UN

34

19608

BROQUEIRO DE
PLÁSTICO

Com 105 furos, tem finalidade de
armazenar brocas e esterilizar
quimicamente. Dimensões
127x100x70mm
MARCA:---------

2,0

UN

35

4886

CABO PARA
ESPELHO CLINICO

Nº 5. Desenvolvido em cabo
oitavado, não rola na bancada,
matéria-prima diferenciada,
proporciona maior resistência à
esterilização e maior vida útil da
rosca. Produzido em Aço
Inoxidável AISI 304;Tamanho: 13
cm; Garantia: 10 anos (contra
defeito de fabricação
comprovado).Utilizado para
colocação do espelho, como
também para teste de percussão e
sensibilidade para avaliar dentes
com mobilidade. Serve para
facilitar a utilização do espelho,
prolongando sua haste de
manipulação para maior alcance
MARCA:------------

20,0

UN

36

15694

CAPSULAS DE
AMALGAMA

Utilizado com restaurador dentário.
Consistência da mistura de GS-80,
facilidade de manipulação e
aplicação, condensabilidade,
brunimento, qualidade no contato
interproximal, escultura e
características de presa.
Amalgama em capsula.
Composiçao: 40% prata, 31,3%
estanho, 28,7% cobre, 47,9%
mercúrio
MARCA:-----------

200,0

UN

37

19609

CINTA PROFILÁTICA
AÇO INOX

4 mm - TDV. Cada pacote com 10
unidades
MARCA:--------

5,0

PT

38

19639

CLORIDRATO DE
LIDOCAÍNA 30MG/ML

Com hemitartarato de
norepinefrina 0,04 mg/ml. Cada
caixa contendo 50 carpules de
plástico com 1,8 ml lindostesim 3%
MARCA:----------

12,0

CX

16

39

9078

COMPRESSA DE
GAZE

7,5x7,5 com 13 fios.
Confeccionadas em fios 100%
algodão em tecido tipo tela ou
crochê, com 8 camadas e 5
dobras, cor branca, alvejadas,
purificadas e isentas de
impurezas, substâncias
gordurosas, amido, corantes
corretivos e alvejantes ópticos,
embaladas em pacote plástico
com 500 unidades. Peso mínimo
500g, constando externamente os
dados de identificação e
procedência, sem fios radiopacos
e demais características conforme
ABNT 13841.
MARCA:----------

50,0

PT

40

19610

CONDICIONADOR DE
GEL

Solução de acido fosfórico na
concentração de 37% contendo
clorexidina, kit contendo 3 seringas
MARCA:--------

40,0

KT

41

18292

CREME DENTAL

Com flúor 1500ppm. Sabor menta,
embalagem com 90gr. Cada caixa
com 12 unidades
MARCA:----------

10,0

CX

42

4388

ESCOVA DE ROBSON

Tipo pincel, para contra
ângulo.Criada para realizar uma
profilaxia efetiva. Pode ser
utilizada também no pré-polimento
de resina com pasta de polimento
e óleo mineral.. Formato: Reta;
Cor: Branco. Marca de referência:
Microdont
MARCA:---------

20,0

UN

43

16193

ESCOVA DENTAL
ADULTO - PACOTE

Macia, cabo colorido, embalagem
individual com protetor de cerdas
com identificação. Cada pacote
com 50 unidades
MARCA:-------------

20,0

PT

44

16192

ESCOVA DENTAL
INFANTIL -PACOTE

Macia, cabo colorido, embalagem
individual com protetor de cerdas
com identificação. Cada pacote
com 50 unidades
MARCA:-------------

20,0

PT

45

9435

ESPATULA PARA
MANIPULAR No 24

Instrumento ponta reta utilizado
para realizar a manipulação de
resina ou cimento. Aço
inoxidável/autoclave. Espatula
simples Nº 24, cabo oitavado. AISI
304. Marca de referência: Golgran
MARCA:----------

10,0

UN

46

19611

ESPELHO BUCAL Nº 5 Espelho odontológico plano nº 5,
fabricado em aço inoxidavel,
autoclavável. Cada caixa com 12
unidades
MARCA:----------

20,0

CX

47

6367

FIO DENTAL 100 MT

10,0

UN

contribui para evitar a formação do
tártaro, da placa bacteriana e das
cáries, causadores do mau
hálito.Previne a gengiva e a cárie
através da remoção da placa
bacteriana. Aplicação: Completar a
limpeza e higiene dos dentes
Marca de referência Hillo
MARCA:--------------

17

48

19612

FITA BANDA MATRIZ

Metálica. Utilizada para proteção
dos dentes adjacentes durante o
preparo cavitario e tambem usada
como matriz. Protege os dentes
adjacentes durante o preparo,
condicionamento ácido e aplicação
do adesivo. Apresentada em
bobina, poder ser cortada no
tamanho desejado. Fabricada em
aço inoxidável maleável. largura
de 5mm. Espessura de 0,05mm.
MARCA:-----------

10,0

UN

49

12452

FITA INDICADORA P/
AUTOCLAVE

19MM X 30M. Confeccionada com
dorso de papel crepado à base de
celulose. Recebe, em uma de suas
faces, massa adesiva à base de
borracha natural, óxido de zinco e
resinas e, na outra face, uma fina
camada impermeabilizante de
resina acrílica Utilizada para
fechamento de pacotes de papel e
de pano que serão esterilizados
em autoclave. É um instrumento
indicador de que a esterilização foi
efetuada em condições ideais de
pressão, temperatura e tempo,
através da mudança de coloração
das listras de cor amarela para a
cor preta. Marca de referência:
Cremer
MARCA:----------

50,0

UN

50

19613

FLÚOR TÓPICO GEL

tixotrópico, contendo 1,23% de
fluorfosfato acidulado. Cada
unidade com 200ml
MARCA:--------

20,0

UN

51

5300

FLUORETO DE SODIO Solução fluorada de sódio 900
0,05%
ppm F (0,2% de Na F) para
buchecho semanal. Embalagem
contendo 1 litro
MARCA:-----------

10,0

UN

52

15677

ESPONJA
HEMOSTATICA
(HEMOSPON)

Hemostático local, esponja
colágeno liofilizado, Produzida
com 100% de colágeno porcino
liofilizado. Permite boa
visualização do campo cirúrgico ao
profissional. Conta com absorção
de 40-50 vezes seu próprio peso
em sangue total. É completamente
reabsorvido pelo organismo em 15
dias. Material atóxico e não
pirogênico. Esterilizada por raios
gama. Proporciona a proteção do
leito da ferida cirúrgica. Material
leve com peso aproximado de
10mg. Dimensões: 1x1 cm. Cada
caixa contendo 10 unidades.
Marca de referência: Maquira
MARCA:----------

50,0

CX

53

18294

HIDROXIDO CALCIO

Hidroxido de calcio ultra blende
plus dentina, ultradent, composto
de uma seringa de 1,2 ml forrador
cavitario. Embalagem com 1,2ml +
2 ponteiras Black Micro Tips.
Dentina. Caracteristicas:
Hidroxido de calcio
fotopolimerizavel. Aplicacao
controlada e precisa seringa. O
Ultra-Blend plus e um revestimento

20,0

UN

18

cavitario radiopaco e
fotopolimerizavel que contem
hidroxido de calcio numa matriz de
dimetacrilato de uretano
biocompativel. Indicado como um
forrador cavitario antes de aplicar
o composito ou a amalgama e
para protecao pulpar.
MARCA:---------54

11483

HIDROXIDO DE
CALCIO

Hidroxido de calcio, kit 01 tubo
catalisador 11g, 1 pasta base 13
g, 1 bloco para mistura, indicado
para capeamento pulpar e como
forrador de cavidades dentarias
sob materiais restauradores ou
outros cimentos. Composicao
Pasta base: Ester Glicol Salicilato,
Salicilato de Metila, Sulfato de
Bario, Dioxido de Titanio, Silica e
Pigmento de oxido de Ferro.
Pasta catalisadora: Hidroxido de
Calcio, Oxido de Zinco, Pigmento
de oxido de Ferro, Estearato de
Zinco, Etil-tolueno Sulfonamida e
Agua Purificada
MARCA:-------------

20,0

UN

55

19614

IONÔMERO DE
VIDRO
RESTAURADOR

Autopolimerizavel para
restauração, pó e líquido. Pó:
fluorelicato de sódio cálcio
alumínio, sulfato de bário acido
poliacrílico pigmentos 10g.
Líquido: ácido tartarico, água
destilada 8ml. Ionômero de vidro
restaurador A3. Embalagem com
10g de pó + 8g de líquido. Cada
caixa com 20 unidades
MARCA:-------------

3,0

CX

56

12989

LIMA

LIMAS K-Nº15 Lima k-file 1 serie
15 mm caixa com 6 unidades.
manual A012C em aço inoxidável
DIN 1.4310, eletro-polida, na
classificação AISI 302, com
aproximadamente 17% de cromo e
8% de níquel fabricada por torção.
Cabo fabricado em material
plástico do tipo Poliamida de
especificação PA 6.6. Seriação
ISO nos números 15 ao 40.
Secção transversal em forma
triangular com ponta inativa. Com
stops de silicone. A embalagem
deverá conter os dados de
identificação do produto, número
do lote, data de fabricação e prazo
de validade
MARCA:--------

2,0

CX

57

9214

LUBRIFICANTE PARA
INSTRUMENTOS

Lubrificantes-óleos atóxico, ação
detergente e lubrificante, resistente
a temperatura de autoclave. Para
conservar os instrumentos sempre
em ótimo estado. É o lubrificante
ideal para os instrumentos de alta
ou baixa rotação. Além de
lubrificante possui ação detergente
e bactericida; cada embalagem
contendo 200ml
MARCA:----------

30,0

UN

19

58

8547

LUVA P/
PROCEDIMENTO M

Luva Látex para Procedimentos
não cirúrgicos com pó. Não estéril;
Fabricada em látex natural;
Ambidestra; Lubrificadas com pó
bioabsorvível; Descartável e de
uso único; Aprovada pelo
INMETRO; Aprovada pelo
Ministério do Trabalho (C.A).
Indicada para proteção das mãos
contra agentes biológicos em
atividades odontológicas,
laboratoriais, hospitalares e
médicas (exceto cirurgias). Cada
caica com 50 pares. Marca de
referência: Descarpack
MARCA:-----------

100,0

CX

59

7881

MASCARA
CIRURGICA

com elastico, descartável,
retangular, branca, camada triplex,
com filtro costura forrada,
hipoalergênica, gramatura 30.
Material TNT. Cada caixa com 50
unidades
MARCA:------------

50,0

CX

60

4377

PASTA PROFILATICA

Indicado na limpeza profilática
para remoção de manchas
exógenas, placas, matéria alba e
resíduos orais. Com sabor.
Embalagem com 90g. Pasta
profilática com pedra
pomesmicrogranulada com flúor
MARCA:-------------

10,0

CX

61

19617

PEDRA POMES
PROFILAXIA

Excelente homogeneidade e isento
de precipitações. Características:
Granulação Extra Fina. Aplicação:
indicada na limpeza e polimento
dos dentes e trabalhos protéticos.
Pura ou com água pode ser
utilizada para polir restaurações
metálicas e próteses. Cada
unidade com 100 gramas
MARCA:-------------

5,0

UN

62

16485

PONTA TIP

Ponta tip-inserto para aparelho de
ultrasom marca Perio Sub Davi.
Cada kit com 3 unidades
MARCA:-----------

2,0

UN

63

14543

PONTA DE ULTRA
SOM

Para aparelho da marca G1
GNATUS Rosca interna
MARCA:-------------

8,0

UN

64

7941

PROTETOR FACIAL

Ajustavel, PVC Type Crist Face
Shield. Tamanho 300MM x
240MM, transparente
MARCA:-----------

20,0

UN

65

19618

RESINA COMPOSTA
Para restauração de dentes
FOTOPOLIMERIZAVEL anteriores e posteriores. Marca de
HÍBRIDA COR A 2,0
referência: Charisma
MARCA:------------

20,0

UN

66

19619

RESINA COMPOSTA
Para restauração de dentes
FOTOPOLIMERIZAVEL anteriores e posteriores. Marca de
HÍBRIDA COR A 3,0
referência: Charisma
MARCA:------------

20,0

UN

67

19620

RESINA COMPOSTA
Para restauração de dentes
FOTOPOLIMERIZAVEL anteriores e posteriores. Marca de
HÍBRIDA COR A 3,5
referência: Charisma
MARCA:------------

10,0

UN

20

68

19621

RESINA COMPOSTA
Para restauração de dentes
FOTOPOLIMERIZAVEL anteriores e posteriores. Marca de
HÍBRIDA COR OA2
referência: Charisma
MARCA:-------------

20,0

UN

69

19622

RESINA COMPOSTA
Para restauração de dentes
FOTOPOLIMERIZAVEL anteriores e posteriores. Marca de
HÍBRIDA COR OA3
referência: Charisma
MARCA:-------------

20,0

UN

70

19623

RESINA COMPOSTA
FLUIDA
FOTOPOLIMERIZAVEL
NATURAL

FLUW A2. Peso líquido 2,4G/2.4g.
Cada unidade contem 1 seringa e
5 ponteiras. Marca de referência:
Charisma
MARCA:-----------

10,0

UN

71

19624

RESINA COMPOSTA
Para restauração de dentes
FOTOPOLIMERIZAVEL anteriores e posteriores. Marca de
HÍBRIDA COR A1
referência: Charisma
MARCA:------------

30,0

UN

72

11304

SELANTE

De fóssulas e fissuras. Com Flúor.
Transparente. Possui carga
inorgânica (50% de vidro de bário).
Excelente viscosidade. Exclusivo
pigmento termocrômico. Proteção
da área selada. Estética para o
paciente. Resistente à abrasão.
Melhor penetração em sulcos e
fissuras. Permite a visualização
após a aplicação e nas sessões de
controle. Embalagem com seringa
de 2g
MARCA:------------

10,0

KT

73

15696

SUGADOR
DESCARTAVEL PACOTE

Sugador de saliva - material PVC cloreto de polivinila, tipo
descartável, formato anatômico,
tamanho 12,5cm, atóxico e a ponta
colorida, embalagem com 40
unidades. Apresentar parecer
técnico e registro do produto no
ministério da saúde juntamente
com a proposta. A embalagem
deverá conter os dados de
identificação do produto, número
do lote, data de fabricação, prazo
de validade e registro no Ministério
da Saúde./ANVISA
MARCA:------------

100,0

PT

74

19628

TESOURA CURVA
PARA REMOÇÃO DE
SUTURA

Tesoura Íris Curva Cirúrgica.
Produzido em Aço Inoxidável AISI
304 e AISI 420;Tamanho: 11,5 cm;
Garantia: 10 anos (contra defeito
de fabricação comprovado).
Aplicação: Utilizada em
procedimentos cirúrgico em geral,
proporcionando ao cirurgião maior
segurança e facilidade na hora de
cortar fios cirúrgicos, tecidos
moles, etc. Usada segundo as
técnicas cirúrgicas ou a critérios
médicos Marca de referência:
Golgran
MARCA:------------

8,0

UN

75

19629

TIRA DE POLIÉSTER

Indicada para separar o dente a
ser restaurado do dente vizinho.
Tem a funçao de confinar sob
pressao, o material restaurador no
interior da cavidade. Utilizado para
isolar as restaurações feitas com
resinas compostas. Flexível, maior

20,0

CX
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durabilidade, comprimento de
120mm, largura de 10mm,
espessura de 0,05mm, envelope
com 50 unidades. Marca de
referência: Preven
MARCA:------------76

19630

TIRA PARA
ACABAMENTO E
POLIMENTO

Indicação: Acabamento e
polimento em superfícies
proximais de restaurações
realizadas com resina composta e
ionômero de vidro. Características:
Tamanho das tiras: 4mm de
largura e 170 mm de comprimento.
Abrasivo de granulação grossa
(cinza) e média (branca) . Cada
tira possui um centro neutro (sem
abrasivo) para a facilitar a
introdução nas superfícies
interproximais dos dentes. Cada
caixa com 50 tiras. Marca de
referência: 3M
MARCA:---------

30,0

CX
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19631

TIRA ABRASIVA DE
AÇO 4MM

Cada caixa com 12 unidades.
Marca de referência: Maquira
MARCA:---------

30,0

CX
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19632

TIRA ABRASIVA DE
AÇO 6MM

Cada caixa com 12 unidades.
Marca de referência: Maquira
MARCA:-----------

30,0

CX
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18286

TOUCA DE
PROTECAO
SANFONADA

Tamanho 45 x 52cm. Gramatura:
10. Fabricada em não tecido
spunbonded 100 % polipropileno
utilizando soldagem eletrônica por
ultrassom. Combinando conforto e
resistência, permitem uma maior
respirabilidade do couro cabeludo
devido à matéria prima utilizada e
maior conforto durante sua
utilização. Hipoalergênicas,
possuem elástico revestido.
Produto Descartável. Aplicação:
Indicadas para evitar a queda de
cabelos em ambientes onde há
necessidade de alta limpeza. Cada
pacote com 100 unidades
MARCA:--------------

100,0

PT

VALOR TOTAL R$______________________________________
Declara, sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos constantes do
Pregão nº 11/2022 e ainda que: Estão inclusos no preço todas as despesas relativas a:
fretes, taxas, seguros, descontos, impostos, obrigações sociais/previdenciárias e tudo o
que for necessário ao cumprimento do Objeto deste Pregão.
Proponente:
CNPJ:
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Entrega imediata
Data/Assinatura:
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ANEXO II
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DA
LICITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA
Comissão Permanente de Licitação
REFERÊNCIA: Pregão n° _____/2022
OBJETO: Aquisição de produtos odontológicos (material de consumo) para
manutenção das atividades da Unidades Básicas de Saúde do Município.

Através
da
presente,
credenciamos
o(a)
Sr.(a)
_______________________________, portador(a) da Cédula de Identidade n°
________________ e CPF sob o n° ________________, a participar da licitação
instaurada pela Prefeitura Municipal de Moema, na modalidade supra referenciada, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe, dentre outros poderes, o de
renunciar ao direito de interposição de Recurso.

________ (UF), ____ de ____________ de 2022.

_____________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO

PREGÃO Nº ________/2022

A(O) ____________________, inscrita(o) no CNPJ/CPF sob o nº
____________________, com sede na Rua ___________, nº ________, Bairro
___________, na cidade de __________/____, por seu representante legal, Senhor
________________, portador da Cédula de Identidade RG nº ___________ e do CPF nº
_____________, residente e domiciliado na Rua ____________, nº _________, Bairro
_______, em ________________/___, DECLARA, para os devidos fins do disposto no
inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, acrescido pela Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, regulamentado pelo Decreto nº 4.358/2002, que não emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos.
( ) Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

_______________, ______ de ____________de 2022.

________________________________________________
(assinatura do representante legal da licitante)
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa ___________________ (nome da licitante), inscrita no CNPJ
sob o n.º __________________, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data,
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Por ser verdade, firma a presente.

(Local), (data)

.............................................................
Assinatura do responsável legal
Carimbo da empresa
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

A
empresa
___________________________________________
CNPJ
nº
_____________________________________,
com
sede
na
__________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu
representante legal, infra assinado, para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º
da Lei nº 10520/2002 e para os fins do Pregão Presencial nº 11/2022, DECLARA
expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

_____________, _____ de __________________ de 2022.

Assinatura do Representante Legal – nome e identidade

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, no momento do
credenciamento, antes da abertura dos envelopes, separadamente dos envelopes
Proposta e Documentação, exigidos no Edital.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o n.º
________________, declara, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas
previstas neste ato convocatório, que é microempresa/empresa de pequeno porte, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos
declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência no
procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 11/2022, a ser realizado pela Prefeitura
do Município de Moema/MG no dia 20/06/2022.
Por ser verdade, firma a presente.

_______________, ___ de ______ de 20__.

.............................................................
Assinatura do responsável legal
Carimbo da empresa
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