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EDITAL DE LICITAÇÃO  
 

PPRROOCCEESSSSOO  LLIICCIITTAATTÓÓRRIIOO  NNºº  007788/2016 <> PREGÃO PRESENCIAL      Nº 058/2016 
 

DATA DA REALIZAÇÃO: 15/09/2016 às 09:00 horas 
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão de Licitação 

 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO EMPRESAS, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS.  

 
PREÂMBULO 

 
       A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA realizará procedimento de licitação Nº 078/2016, na modalidade 
Pregão Presencial nº 058/2016, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS 
PARA AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DE PIRAPORA/MG. Nos termos da Lei Federal 
10.520/2002, Lei Municipal Nº 1.895/2007, Decreto Municipal Nº 035/2005, e subsidiariamente a Lei 8.666/93, 
com alterações posteriores e da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e legislação correlata e 
ainda de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e anexos. Os envelopes 
contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública do dia 
15/09/2016 as 09:00 horas, na sala de Reuniões da comissão de licitação à rua Antonio Nascimento N.º 274, 
Centro, neste Município de Pirapora - MG, oportunidade em que serão examinados. O pregão será realizado pelo 
Pregoeiro, ANTÔNIO CARLOS SOARES DOS SANTOS, e Equipe de Apoio formado por POLIANA ALVES ARAUJO 
MARTINS, MARINEIDE JOSÉ RAMOS, NEIDE APARECIDA DA SILVA FREIRE, ERIKA AURIANA MENEZES 
MOURÃO SILVA BERLINI E TATIANA GRAZIELE CARDOSO MAGALHÃES designado através da Portaria nº 189 
de 22 de junho de 2016. 
 
1. OBJETO 
 
1.1 A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS PARA AMPLIAÇÃO 
DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DE PIRAPORA/MG. Conforme quantidade e especificações constantes do 
ANEXO I – OBJETO DA LICITAÇÃO, bem como os outros anexos a este instrumento convocatório. 
 
1.2 É parte integrante do presente ato convocatória os anexos I, II, III, IV, V e VI contendo respectivamente 
descrição do objeto, modelo de credenciamento, modelo de carta proposta, minuta do contrato e Declaração de 
Micro-Empresa. 
 

               2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 

2.1 LICITAÇÃO EXCLUSIVOS DE MICRO EMPRESAS, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS. 
 
2.2 Nos termos do inciso I do Art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 a presente licitação é destinada à 
exclusiva participação de Micro e Pequenas Empresas. 
 
2.2.1 Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no presente certame aquelas que 
preenchem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não se enquadrem em 
nenhum das situações descritas no Parágrafo 4º do referido Art. 3º. 
 
2.2.2 Para fins de comprovação da condição de Micro ou Empresas de Pequeno Porte assim definidas aquelas 
que se enquadram na classificação descrita no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, a Licitante apresentará 
a DECLARAÇÃO contida na cláusula 4.2.5 deste Edital. 
 
2.3 Poderá participar da presente licitação qualquer empresa, desde que militem no ramo pertinente ao objeto 
desta licitação. 
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2.3.1 Não poderá participar do presente certame a empresa: 
 
2.3.2 Concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução; ou em liquidação; 
 
2.3.3 Estrangeira que não funcione no País. 
 
2.3.4 Com direito suspenso de contratar com a Administração Pública Municipal ou por ter sido declarada 
inidônea; 
2.3.5 Que esteja cumprindo penalidade que impeça de participar de licitação junto à Administração Publica 
Municipal; 
 
2.3.6 Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha vinculo 
empregatício com o Município. 

 
2.4 Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por cidadão até o 5º dia útil, e por 
licitantes até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser enviada, 
preferencialmente, para o endereço eletrônico licitacao@pirapora.mg.gov.br, ou protocolizadas no 
setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Pirapora dirigidas ao Pregoeiro. 

 
2.4.1 A petição deverá ser assinada pelo cidadão, acompanhada de cópia de seu documento de 
identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com indicação de sua razão 
social, número do CNPJ e endereço, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do 
signatário e comprovante do poder de representação legal (contrato social, se sócio, contrato social e 
procuração, se procurador, somente procuração, se pública). 
 
3. ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
3.1 Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” E “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
 
3.1.1 Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão ser indevassáveis, 
hermeticamente fechados e entregues ao pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme 
endereço, dia e horário especificados abaixo: 
 
LOCAL: Sala de reuniões da comissão de licitação à Rua Antonio Nascimento, 274 - Bairro: Centro Município de 
Pirapora - MG. 
DATA: 15/09/2016         HORÁRIO: 09:00 HORAS 
 
3.1.2  Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2.016 
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE: ___________________________ 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2.016 
ENVELOPE Nº 2- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: ___________________________                                                                                                                                                             
 
3.2 A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e 
“Documentos de Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro designado, no local, data e horário definidos 
neste edital. 
 
 
4. CREDENCIAMENTO 
 
4.1.1 No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste edital, serão realizados, em sessão pública, o 
credenciamento dos representantes das licitantes, o recebimento e abertura dos envelopes “proposta” e 
“documentação”.  
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4.1.2 O horário do credenciamento será a partir das 09:00 (nove horas),  e o seu término se dará  
impreterivelmente quando do início da abertura dos envelopes de propostas anunciado pelo pregoeiro. 
 
4.1.3 Não será admitida a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte. 
 
4.1.4 Será considerado retardatário o licitante, cujo representante apresentar-se ao local de realização da sessão 
pública após a abertura do primeiro envelope “proposta”.  
 
4.1.5 Declarado o encerramento para recebimento de envelopes, nenhum outro será aceito. 
 
4.2 Aberta a sessão, o representante legal do licitante deverá apresentar ao Pregoeiro documentos abaixo 
relacionados FORA DOS ENVELOPES de “Proposta de Preços” e/ou “Documentação para Habilitação”.  
 
4.2.1 O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 
 
PESSOA JURÍDICA 
 
4.2.1.1 Instrumento Público ou Particular, com firma reconhecida em cartório, pelo qual a empresa licitante 
tenha outorgado poderes ao credenciado para representá-la em todos os atos do certame, em especial para 
formular ofertas e para recorrer ou desistir de recurso (vide modelo referencial constante do anexo II);  
 
4.2.1.2 cópia do contrato ou estatuto social da licitante, quando sua representação for feita por um de seus 
sócios, dirigentes ou assemelhados, acompanhado da ata de eleição da diretoria, em se tratando de sociedade 
anônima. 
 
4.2.1.3 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação. 
 
4.2.2 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa, sob pena de 
exclusão sumária das representadas. 
 
 4.2.3 Os documentos supra-referidos poderão ser apresentados no original ou por cópia autenticada, e serão 
retidos para oportuna juntada aos autos do competente processo administrativo. 
 
4.2.4 Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados. A 
empresa, que tenha apresentado proposta, mas não esteja devidamente representada, terá sua proposta 
acolhida, porém não poderá participar das rodadas de lances verbais. 
 
4.2.5 Para participar na condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante deverá apresentar à 
equipe de Pregão, juntamente com o Credenciamento, a Declaração de Condição de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, conforme modelo a seguir: 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

(A SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM O CREDENCIAMENTO) 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 078/2016 <>PREGÃO PRESENCIAL C/ REG. DE PREÇOS N°: 058/2016 
 
           DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 
empresa ________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 
_________________________________, é microempresa ( ) ou empresa de pequeno porte ( ), nos termos do 
enquadramento previsto nos incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº: 123, de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei Complementar nº147 de 07 de agosto de 2014, para fins do que estabelece aquela Lei. 
 

Pirapora – MG, _____ de _____________________ de 2.016. 
____________________________________ 

Nome e assinatura do declarante 
RG:________________  

 
 
4.2.5.1– Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial; 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ - 23.539.463.0001/21 

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora - MG 
Fone: (38) 3740-6121 

Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br 
 

 4

4.2.5.2– Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em outra área que não a 
comercial; 
 
4.2.5.3 Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, dando ciência de que cumpre às 
condições do presente certame apresentar; junto ao credenciamento. 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS PARA AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 
DE PIRAPORA/MG. 

D E C L A R AÇ Ã O 
 

(Razão Social do LICITANTE) ____________, inscrita no CNPJ sob o n° ________________________, sediada na _______ 
(endereço completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4° da Lei n° 
10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante do item 7 do 
presente edital. 
 
Pirapora, ____ de ____________ de 2.016. 

_______________________________________ 
(Nome e assinatura do Declarante) 

OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO CREDENCIAMENTO 
 

4.2.6 – Todas as exigências acima serão apresentadas fora dos envelopes de propostas e/ou documentação. 
 
5. PROPOSTAS COMERCIAIS.  
 
5.1.  As propostas comerciais serão datilografadas ou impressas, em uma via, com suas páginas rubricadas, e 
a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, 
entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais 
licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, podendo observar 
o modelo anexo a este edital, e constarão: 
 
5.1.1. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente; 
 
5.1.2.  Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca do produto cotado; 
 
5.1.3. Juntamente com a proposta comercial, a licitante apresentará a Declaração de termo de compromisso e pleno 
atendimento, declarando que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital, conforme modelo a 
seguir: 
 

DECLARAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO                                         Nº: 078/2016 
PREGÃO PRESENCIAL C/ REG. DE PREÇO          Nº: 058/2016 
 
A empresa ___________________________, CNPJ nº _____________________. Declara, sob as penas da lei, que o 
objeto do certame será entregue conforme estipulado no edital, e compromete a cumprir e fazer cumprir o estabelecido 
na legislação que regulamenta. 
 
Declara também, sob as penas da lei e para efeito de cumprimento ao estabelecido no inciso XIII do artigo 4º da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participar 
desse processo.  
 
Data e local: 
_________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal  

(COLOCAR NO ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL) 
 
5.1.4 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega dos 
envelopes; 
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5.1.5. Nome do banco, agência e número da conta corrente do licitante. 
 
5.2. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros de soma 
e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá 
sempre o primeiro. 
 
5.2.1 Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, se estiver presente na sessão deverá assinar a 
proposta. 
 
5.3. Serão desclassificadas as proposta que não atenderam às exigências do presente edital e seus anexos, 
sejam omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
 
5.4. Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex.: R$ 0,01. 
 
5.5. Os lances deverão ter valores distintos e decrescentes em relação ao menor lance anteriormente 
apresentado. 
 
5.6. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o 
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente 
licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada. 
 
5.7 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que 
ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação. 
 
6. HABILITAÇÃO 
 
O envelope “documentação” deverá conter os seguintes documentos em originais ou cópia autenticada, 
em 1 (uma) via, sem emenda, rasuras ou entrelinhas: 
 
6.1. Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 

 
6.1.1. Registro Comercial, no caso de empresário individual; 
 
6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se 
tratando de sociedade comercial, acompanhadas de documentos de eleições de seus administradores; 
 
6.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 
 
6.2. Quanto a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará: 
 
6.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ – serão aceitos quando emitidos até 
180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data do certame. 
 
6.2.2.  Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes Municipal ou Estadual se houver relativo ao domicilio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
6.2.2.1 Caso o município sede do licitante não emite o documento constante do 6.2.2, o número da incrição será 
extraída do Alvará de Localização e/ou CND Municipal, ou outro equivalente sem pena de inabilitação. 
 
6.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, ou outra equivalente, com abrangência da Certidão 
Negativa de Débito para com o INSS, na forma da Lei; 
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6.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, ou outra equivalente, na forma da Lei; 
 
6.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 
na forma da Lei; 
 
6.2.6. Certificado de Regularidade para com FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

 
6.2.7 No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), havendo alguma restrição na 
regularidade fiscal, será assegurado para sua regularização o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração, conforme LC nº 147 de 07 de agosto de 2.014. Para tanto deverá 
apresentar a regularidade fiscal mesmo com restrição. 
 
6.3. Quanto a REGULARIDADE TRABALHISTA, apresentará: 
 
6.3.1 Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho conforme a (Lei 12.440/2011);  
 
6.4 Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
6.4.1.  Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede 
da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, a no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para entrega 
dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da lei 8.666/93. 
 
6.5 Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, apresentará: 
 
6.5.1 Um atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando que a empresa licitante está apta para fornecer/desempenhar atividade pertinente e compatível 
com o objeto licitado quanto a características, prazos e quantidades. O atestado deve conter a assinatura e 
identificação do responsável pelas informações atestadas; 
 
a) Caso esse não venha especificando o gênero dessa licitação, poderá ser exigido a comprovação através 
de Nota fiscal, para tanto será promovido diligência conforme item 13.10 do edital. 
 
6.5.2 Alvará expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitário (ANVISA) ou Licença Sanitária 
expedido pela Vigilância Sanitária Municipal, tal como exigido pela Lei Federal nº 6.360/76 art. 2º, Decreto 
Federal nº 79.094/77, art. 2º e Portaria Federal nº 2.814 de 29/05/1998. 
 
6.6 Quanto às DECLARAÇÕES, apresentará: 
 
6.6.1 Juntamente com os documentos referidos acima, deverá ser apresentado, para fins de habilitação, a declaração 
conforme o modelo a seguir: 
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DECLARAÇÃO CONJUNTA DE INIDÔNEIDADE, NÃO EMPREGA MENOR ART. 7º, INC. XXXIII DA CF 
e RELAÇÃO DE PARENTESCO CONFORME ART. 123 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. 
 

PROCESSO LICITATÓRIO                                 Nº 078/2016 
PREGÃO PRESENCIAL C/ REG. DE PREÇO Nº 058/2016 

 
A empresa __________________________inscrita no CNPJ: ________________________, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr (a). Portador (a) da Carteira de Identidade nº______________ e do CPF nº ______________, 
DECLARA para os fins de direito, na qualidade de proponente, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea 
para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 
 

   DECLARA também para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 DECLARA ainda que nenhum dos sócios desta empresa está impedido de participar deste processo por força do Art. 
123 da Lei Orgânica Municipal de Pirapora, qual seja: 
 

Art. 123 O Prefeito, o Vice - prefeito, os Vereadores e os Servidores Municipais não poderão contratar com o 
Município, subsistindo a proibição até o 06 (seis) meses depois do desligamento do cargo. 
 

§ 1º - A proibição do caput deste artigo se aplica ainda às pessoas ligadas ao Prefeito, o Vice - prefeito, os Vereadores 
e os Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, inclusive por 
adoção subsistindo a proibição até 06 (seis) meses depois do desligamento do cargo. 

 
§ 2º - Não se incluem nesta proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os 

interessados.  
 

Por ser máxima e plena verdade, firmo a presente declaração. 
 
____________________, em ______ de ____________ de 2016. 
 ____________________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 

(COLOCAR NO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO) 
 
6.6. A documentação exigida conforme cláusula 6 mesmo não apresentada no momento do credenciamento com 
as devidas autenticações, não será motivo de inabilitação. A autenticação poderá ser feita na abertura do 
respectivo envelope, desde que apresente os “originais” para esse fim. 
 
6.6.1 O documento do item 6.3.1 não se enquadra como documento fiscal, portanto não poderá usufruir o direito 
do item 6.2.7 do edital. 
 
6.7 Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão, inexistindo esse 
prazo, reputar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções 
previstas no edital. 

 
7. SESSÃO DO PREGÃO 
 
7.1.  No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a SESSÃO PÚBLICA de processamento do PREGÃO, 
iniciando-se com o CREDENCIAMENTO dos interessados em participar do certame. 
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7.2.  Após o credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, os envelopes 
separados a proposta comercial e os documentos de habilitação. Neste momento o pregoeiro informará que não 
mais aceitará novo licitante para esta sessão. 
 
7.3.  Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, 
o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes, cadastrando as no sistema. 
  
7.4  CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
7.4.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais e efetuado o cadastramento destas no sistema, as 
mesmas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
 
7.4.2.  O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por centro) superiores 
aquela serão classificados para participarem dos lances verbais. 
 
7.4.3. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, o pregoeiro 
classificará as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que 
seus autores participem do lances verbais. 
 
7.5. LANCES VERBAIS 
 
7.5.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa por meio de lances 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior 
preço e os demais. 
 
7.5.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de 
posterior ordenação das propostas. 
 
7.5.3. Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço 
e o valor estimado da contratação. 
 
7.5.4. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja 
compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita. 
 
7.5.5. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, se classificará os 
licitantes em ordem alfabética pra definir a ordem de apresentação dos lances. 
 
7.5.6. NA HIPÓTESE DE EMPATE NA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
 
7.5.6.1 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem no limite estabelecido no item 7.5.6, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
7.5.6.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
7.6. JULGAMENTO 
 
7.6.1 Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de Menor preço ITEM, observados 
os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade definidos no Anexo I do Edital. 
 
7.6.2. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro, 
juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade. 
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7.6.3. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro 
contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta por item, para verificação 
do atendimento das condições fixadas no edital. 
 
7.6.4. Constatando o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. 
 
7.6.5. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de 
habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
7.6.6. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o pregoeiro deverá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido um melhor preço. 
 
7.6.7. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, membros da equipe de apoio e licitantes 
presentes na sessão. 
 
8. RECURSOS 
 
8.1 No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais 
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr 
no término do prazo do recorrente, sendo lhes asseguradas vista imediata dos autos. 
 
8.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do 
processo à autoridade competente para a homologação. 
 
8.3.  Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente. 
 
8.4  Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis pela AUTORIDADE COMPETENTE. 
 
8.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
 
8.5.1  O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento 
 
8.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos desta Prefeitura e 
comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônicos. 
 
8.7. decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o 
pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO” inviolados podendo, todavia, retê-los até o aceite do produto pelo Setor Requisitante. 
 
9. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
 
9.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, com a indicação do licitante vencedor, o 
pregoeiro adjudicará a este o objeto da licitação. 
 
9.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3º da Lei 
8666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
 
10. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
 
10.1. O objeto do presente certame será prestado em conformidade com as especificações técnicas, 
cronogramas, prazos e condições apontadas no(s) respectivo(s) Termo(s) de Referência e documentação anexa. 
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10.2.  O objeto deverá ser prestado conforme especificação do anexo I, descrição do objeto. 
 
10.3  A partir da prestação, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua 
conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decidida sobre a sua aceitação ou 
rejeição. 
 
10.4.  Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo contratado no prazo de 
72 (setenta e duas) horas da comunicação pelo Município. Após este prazo, o Município reserva-se o direito de 
enviar o objeto rejeitado à contratada, com frete a pagar. 
 
10.5. De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou 
substituir, às suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, conforme limites estabelecidos pela 
administração que deverão ser estipulados na autorização de fornecimento. 
 
10.6 Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios por ventura apresentados pelo objeto 
licitado, no seu prazo de validade. 
 
10.7 O Contrato deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja 
satisfeita a obrigação assumida. 
 
10.8. Caso adjudicatório não apresente situação regular no ato de retirada do empenho, ou recuse-se a retira-
lo,  serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, par retira-lo. 
 
10.9 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do empenho, decorrente desta licitação, 
somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo par tal e devidamente fundamentada. 
 
11. PAGAMENTO 
 
11.1 O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal de Prestação de Serviços em 
conformidade com a legislação pertinente, que deverá ser enviada à CONTRATANTE juntamente com cópia da 
Ordem de Serviço, para efeito de conferência, demonstrando a quantidade total com os respectivos preços 
unitário e total das entregas. 
 
11.2 O Município efetuará o pagamento após emissão da nota fiscal/fatura e a aprovação do objeto do certame 
pelo Setor Requisitante, através de credito em conta bancaria previamente informada. 
 
12 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1  Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a administração 
pública Municipal serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da lei Federal nº 8666/93 obedecidos os 
seguintes critérios: 
 
I) Advertência – Utilizada como comunicação formal, ao fornecedor, sobre o descumprimento da Autorização de 
Fornecimento, ou instrumento equivalente e outras obrigações assumidas e a determinação da adoção das 
necessárias medidas de correção; 
II)  Multa – Será aplicada, observando os seguintes limites máximos: 
a) 0,3 % (Três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou 
serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico financeiro de obras não cumprido; 
b) 10% (Dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do 
adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; ou 
c) 20% (Vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente; 
III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por 
prazo definido na lei 8.666-93; 
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IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 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 com base no inciso anterior. 
 
12.2 As penalidades de advertência e Multas serão aplicadas de ofício, ou por provocação dos órgãos de 
controle, pela autoridade expressamente nomeada no instrumento convocatório. 
 
12.3 A pena de Multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos, 
constantes da legislação. 
 
12.4 As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade 
da infração, facultada ampla defesa à contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
12.5 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá também 
ser aplicada àqueles que: 
 
a) Retardarem a execução do pregão; 
b) Demonstrarem não ter idoneidade para contratar com a Administração Pública e; 
c) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
13 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1 Homologada a licitação o adjudicatário receberá a Autorização de Prestação de Serviço ou instrumento 
equivalente. 
 
13.2 Caso o adjudicatário não preste o serviço do certame de acordo com a sua proposta ou recuse-se a prestá-lo, 
serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para Prestação do Serviço. 
 
13.3 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para a entrega dos materiais, decorrentes desta licitação, 
somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
 
13.4 Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do prazo 
estabelecido neste edital, caracterizam o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 
penalidades legalmente estabelecidas. 
 
13.5 Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta 
licitação. 
 
13.6 Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela lei 
n.º 8.666-93, nos artigos 77 e 78. 
 
13.7 O Município de Pirapora / MG poderá, nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou 
supressões de até 25 % (Vinte e Cinco por Cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido 
no § 1º do artigo 65 da lei 8.666 – 93. 
 
13.8 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da proposta 
não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 
 
13.8.1 Caso não conste a marca na proposta do objeto licitado conforme cláusula 5.1.2, e anexo III o 
representante legal no momento da abertura, poderá colocá-lo sem pena de desclassificação.  
 
13.9 Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos documentos de 
habilitação apresentados na sessão.  
 
13.9.1 A ausência das declarações 4.2.5.3 dando ciência de que cumpre plenamente, 5.1.3 termo de compromisso e 
pleno atendimento não será motivo de desclassificação do licitante, podendo o mesmo fazer manuscrito ou constar em 
ATA. 
 
13.9.2 As condições da cláusula 13.9.1 NÃO se aplicam para as declarações 6.6.1 constante da HABILITAÇÃO, caso 
falte a licitante será declarada inabilitada. 
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13.10 É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem 
como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as 
suas decisões. 
 
13.11 É vedado ao licitante retirar a sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do pregão. 
 
13.12 A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato 
superveniente, devendo ser anulada em todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, devendo tanto a revogação quanto a anulação ser praticada por decisão expressa e fundamentada da 
Autoridade Competente.  
 
13.13 O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na 
documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 
licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. Essa será aplicada também para o item 4.2.3 caso as cópias não esteja autenticada. 
 
13.13.1 No caso de alguns Municípios que não emite cartão de Prova de Inscrição no cadastro de 
contribuintes do Município sede da pessoa jurídica, conforme exigência no ITEM 6.2.2., o número da inscrição 
poderá ser extraída do Alvará de Localização ou CND Municipal. 
 
13.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 
Pregoeiro em contrário. 
 
13.15 A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa deste pregão está prevista no orçamento do 
presente exercício nas rubricas n.º       
 
Dotação: 
 
12.02.01.10.301.0203.4011.3.3.90.30.00  
12.02.07.10.301.0203.5004.4.4.90.52.00  
  
13.16 O presente edital e seus anexos estão disponíveis no endereço eletrônico: www.pirapora.mg.gov.br  
 
13.17 O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado na Imprensa Oficial de Minas Gerais. 
 
13.18 - O Certame iniciará no dia e horário pré estabelecido no referido edital e caso o termino do mesmo 
não se efetivar no horário de funcionamento da Prefeitura (18 horas), o mesmo continuará no dia 
subseqüente no horário do funcionamento da PMP (08:00 as 18:00 horas).  
 
13.19 Informações Complementares sobre este procedimento licitatório serão prestadas pelo pregoeiro, no 
horário de 08:00 h às 18:00 h, de segunda a sexta feira, pessoalmente ou através do e-mail 
licitacao@pirapora.mg.gov.br . 
 
 

Pirapora/MG, 01 de setembro de 2.016 
 
 
 

Antônio Carlos Soares dos Santos 
PREGOEIRO 
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TERMO DE REFERÊNCIA  
 

OBJETO: Aquisição de equipamentos e periféricos para ampliação das equipes de saúde bucal (ESB) na 
Estratégia Saúde da Família (ESF). 
 
1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 Para garantir um serviço de qualidade pressupõe assegurar a plena utilização da capacidade instalada da 
rede de serviços. Para tal é necessário o desenvolvimento de politicas de suprimento de instrumentos e material 
de consumo e de conservação, manutenção e reposição de equipamentos de modo a garantir condições 
adequadas de trabalho seguindo evidentemente as normas e padrões estabelecidos pelos diversos órgãos de 
controle. 
 
2 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS 
 
2.1 A aquisição dos equipamentos e periféricos é necessária para ampliação das ESB na ESF, e essencial para 
melhorar a qualidade de vida de nossa população e atender os indicadores pactuados com os órgãos estaduais e 
federais. 
 
3 - DESCRIÇÃO DOS ITENS DA REQUISIÇÃO 
 

DEMANDA 

ITEM DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO OODONTOLÓGICO UNID. QUANT REGISTRO NA 
ANVISA 

1 
ACIONADOR ELÉTRICO COM PEDAL PARA TORNEIRA DE 
PIA/ÁGUA UN 2 Isento de registro 

na ANVISA 

2 

AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL - Painel de comando 
digital com fácil acesso e visualização de todas as funções do 
aparelho, sistema universal permitindo todos os modelos de 
cápsulas, tampa protetora em acrílico de alto impacto 
transparente com dispositivo de segurança, freqüência 
mínima de 4000 oscilações por minuto, sistema de 
amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela 
freqüência da haste, extremamente silencioso, voltagem 
127/220. Garantia de fábrica. 

UN 2 Isento de registro 
na ANVISA 

3 

APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR C/SISTEMA 
PROTEÇÃO TÉRMICA E LÂMPADA ALÓGENA - Sistema de 
proteção térmica contra super aquecimento, exaustor de ar 
na parte interna da peça de mão ultra-silencioso, ponteira 
de 9 mm de fibra ótica coerente autoclavável, protetor 
ocular, bivolt, tempo de aplicação programada até 60 s, 
fonte estabilizada, digital , sinal sonoro a cada 10 s, comando 
inteligente no gatilho liga/ desliga, voltagem 127/220, 
lâmpada de fácil acesso, luz na faixa de 400 a 500 (NM), luz 
azul com potência de 600 NW/ CM. Garantia de fábrica. 

UN 4 Registro na ANVISA 

4 

APARELHO DE ULTRA-SOM COM JATO DE 
BICARBONATO - Ultra-som piezelétrico jato de 
bicarbonato, caneta de ultra-som com capa removível e 
autoclavável, ajuste preciso da potência do ultra-som e do 
fluxo de refrigeração, seletor do ultra-som e jato de 
bicarbonato, chave geral do painel, pedal de acionamento 
elétrico, base de alta durabilidade, caneta de jato de 
bicarbonato removível e autoclavável, reservatório de água 
acoplado ao corpo do aparelho, Voltagem Bivolt 127 ou 225 
V. Garantia de fábrica. 

UN 4 Registro na ANVISA 

5 
ARMÁRIO GAVETEIRO COM RODAS PARA APARELHOS 
ODONTOLÓGICOS. UN 4 Isento de registro 

na ANVISA 

6 

AUTOCLAVE 21LTS EM AÇO INOX BIVOLT  - Autoclave 
para esterilização a vapor adequado para consultórios 
odontológicos, fácil manuseio, com sistema de segurança 
eletrônico que proporciona rapidez, auto precisão e garantia 

UN 4 Registro na ANVISA 
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de segurança na esterilização, mínima de 03 bandejas, 
modelo horizontal, capacidade 21litros, câmara de aço 
inoxidável com tratamento anticorrosivo, dezeração e  
despressurizarão automática, ciclo de secagem eficiente, 
potência mínima 1600W, voltagem: 127/220 V,  
reservatório de água acoplado no corpo da autoclave com no 
mínimo 3 litros proporcionando economia de água 
destilada, sistema eletrônico micro controlado tempo  e 
temperatura. Garantia de fábrica. 

7 

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 42 LITROS EM AÇO 
INOX BIVOLT - Câmara em aço inox digital 08 ciclos 
programáveis, 05 ciclos de secagem com porta fechada, 
reservatório de água acoplado ao corpo da autoclave 
mínim,o para 3 litros, 03 bandejas, gabinete montado sobre 
estrutura em aço A 36, voltagem: 127 ou 220V. Garantia de 
fábrica. 

UN 4 Registro na ANVISA 

8 

BANDEJA DE COLUNA GIRATORIA - Bandeja de coluna 
para ser acoplada a coluna do refletor, e pode com ela 
colocar diversos tipos de equipamentos periféricos para 
facilitar o do profissional aos itens auxiliares, de fácil ajuste 
em diversas posições, bordas salientes, capacidade no 
mínimo 11 Kg e comprimento mínimo de 30 cm x 24 cm. 
Garantia de fábrica. 

UN 2 Isento de registro 
na ANVISA 

9 

CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA - Estrutura/ Base - 
com apoio de braços fixos e curtos em ambos os lados da 
cadeira, base com desempenhos ergonômicos, construídos 
em aço com tratamento anticorrosivo com isolação para 
evitar oxidação. Estofamento - Amplo com apoio lombar 
montado sobre estrutura rígida, revestido com material 
laminado sem costura, na cor azul piscina.  

Sistema de acionamento pelo pedal 

1- subida e descida do assento,  
2- subida e descida do encosto, 
3- volta automática a posição zero, 
4- programação de trabalhos, 
5- acionamento do refletor , 
6- movimentos silenciosos através de motor redutor 

elétrico totalmente isento de óleo. 
Tensão de alimentação  127/220 V 50/70 HZ 

Equipo - Acoplado a cadeira com mesa dotada de 4 
terminais sendo: uma seringa tríplice, um para micro motor 
pneumático, ponta reta e um com spray para alta rotação, 
mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem 
ranhuras ou estrias de fácil limpeza e desinfecção com 
conexão borden de dois furos, dispondo de sistema de 
regulagem de spray e suporte para até quatro pontas com 
posicionamento dos instrumentos em angulação de 45 
graus, de fácil limpeza, mesa integrada ao suporte das 
mangueiras peça única fixa e escalonado(evita queda 
involuntária dos instrumentos) acompanha uma seringa 
tríplice e fotopolimerizador led acoplado com ajuste de 
altura pneumático,  com puxador frontal e central.  

Sistema de acionamento com 02 sugadores Pedal 
progressivo móvel pneumático individual para acionamento 
dos instrumentos e refletor. 

Unidade Auxiliar com comando pneumático. 

Braço flex acoplado a cadeira com tubulação toda embutida 
com mangueiras lisas, se plástico de alta resistência/ aço 

UN 5 Registro na ANVISA 
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com tratamento anticorrosivo; peça única integrada ao 
suporte das mangueiras, porta detritos sólidos, sistema de 
água para enxágüe da cuspideira regulada através de 
registro.   Refletor - Acionamento no pedal de comando da 
cadeira, cabeçote com material resistente totalmente 
fechado com proteção em acrílico,com dois puxadores 
bilaterais ou frente, braços em aço com movimentação 
vertical e horizontal, lâmpada alógena de fácil troca com cor 
de iluminação de 5000 K (iluminação a luz do dia), 
intensidade mínima de 20000 lux.  Mocho na cor da cadeira - 
Ergonômico dotado de base com 05 (cinco) rodízios e 
sistema de elevação a gás, regulagem de altura e 
aproximação com alavancas, regulagem de altura do encosto 
através de catracas, estofamento em PVC sem costura na cor 
azul. Ambidestro. Garantia de fábrica. 

10 

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SISTEMA PRESS BUTTON E 
SACA BROCAS - Encaixe borden spray triplo, rotação 
mínima 280000 RPM, rotação máxima 380000 RPM, pressão 
de ar 2.2 bar, baixo nível de vibração e ruído, esterilização 
em autoclave a 135 ° C. Garantia de fábrica. 

UN 4 Registro na ANVISA 

11 

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM SACA BROCA - Encaixe 
borden spray triplo, rotação mínima 280000 RPM, rotação 
máxima 380000 RPM, pressão de ar 2.2 bar, baixo nível de 
vibração e ruído, acompanha saca brocas, esterilização em 
autoclave a 135 ° C. Garantia de fábrica. 

UN 3 Registro na ANVISA 

12 

COMPRESSOR PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 
1,13HP A SECO - Compressor de ar p/01 consultório 
odontológico 1,13HP a seco, bi volt, Modelo: Horizontal, 
Reservatório: com pintura interna anticorrosiva e 
antimicrobiana, que evita corrosão e oxidação, Válvula: 
reguladora de pressão de saída com manômetro, Nível de 
ruído: máximo 65 DB, Volume de reservatório: Mínimode 
30L Vazão compatível com a necessidade do equipamento 
odontológico com até duas pontas de alta rotação, 01 de 
baixa e 02 sugadores. Fácil acesso ao dreno do reservatório 
para limpeza. Garantia de fábrica. 

UN 3 Isento de registro 
na ANVISA 

13 

CONTRA ÂNGULO – Com encaixe universal intra, cabeça 
fixa esterilizável em autoclave, transmissão 1:1 passível de 
uso com brocas fixa AR e FG, sistema de troca de broca 
convencionais mínima 5.000 RPM  máxima de 20.000RPM, 
baixo nível de ruído e vibração. Garantia de fábrica. 

UN 2 Registro na ANVISA 

14 

DESTILADOR DE ÁGUA 4 L – Capacidade de reservatório 
de água destilada de 3,8 litro, capacidade de reservatório de 
água comum 4 litros, potência de 500 W. Modelo 127 V. 
Garantia de fábrica. 

UN 4 Isento de registro 
na ANVISA 

15 

LUPA ODONTOLÓGICA AUMENTO DE 4 X - Para 
visualização de preparo cavitário, aumento de 4x, peso 
máximo 150 gr Garantia de fábrica. 

UN 2 Isento de registro 
na ANVISA 

16 

KIT ODONTOLÓGICO ACADÊMICO 3NS - Contendo caneta 
de alta rotação com triplo spray press button, um 
micromotor encaixe borden, um contra ângulo encaixe 
borden, uma peça reta encaixe borden. Garantia de fábrica. 

UN 3 Registro na ANVISA 

17 
MESA AUXILIAR COM NO MÍNIMO DE 4 GAVETAS COM 
RODÍZIOS Garantia de fábrica. UN 2 Isento de registro 

na ANVISA 

18 

MICROMOTOR- Encaixe borden, rotação com regulagem de 
50000 a 20 000 RPM, regulagem de spray na mangueira, 
irrigação interna, pressão 2.2 bar, giro direito esquerdo. 
Garantia de fábrica. 

UN 2 Registro na ANVISA 

19 
MOCHO ANATOMICO ESPECIAL COM ENCOSTO ALTO A 
GÁS Garantia de fábrica. UN 1 Isento de registro 

na ANVISA/Produto 
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não regulado pela 
ANVISA/MS 

20 

MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO DE PULSO E 
BATIMENTO CARDÍACO (Produto DEVE atender aos 
requisitos da norma ISO 10993-1) 
 

UN 2 
Declarado Isento 
de Registro pela 

ANVISA/MAS 

21 

NEGATOSCÓPIO – Telepanorâmico com lupa, Opção de 
visualização na vertical e horizontal, com duas lâmpadas de 
5W, voltagem automática, com potência de 12 Watts/ 1,5 A, 
Luminância de 900 DC/ M. Garantia de fábrica. 

UN 2 
 

Isento de registro 
na ANVISA 

22 

SELADORA ODONTOLÓGICA PARA BOBINA COM 
GUILHOTINA /SELA E CORTA - Sela papel grau cirúrgico 
em bobina e corta, Led indicador de tempo de aquecimento 
da resistência de soldagem, área de selamento mínima de 
6mm, potência mínima de 100 W, controle de temperatura. 
Dimensões: 310 x 140 x 165 mm Comprimento de selagem: 
300 mm. Garantia do fabricante. Garantia de fábrica. 

UN 2 Isento de registro 
na ANVISA 

23 

SELADORA COM GUILHOTINA 30 CM  Sela papel grau 
cirúrgico e corta, Led indicador de tempo de aquecimento da 
resistência de soldagem, área de selamento mínima de 6mm, 
potência mínima de 100 W, controle de temperatura. 
Dimensões: 310 x 140 x 165 mm Comprimento de selagem: 
300 mm. Garantia do fabricante. Garantia de fábrica. 

UN 4 Isento de registro 
na ANVISA 

 
A aquisição dos EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS deverá estar de acordo com a descrição abaixo:  
 
4 – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS: 
 
As empresas deverão apresentar os documentos abaixo relacionados: 
 
1 – Prospectos dos equipamentos com as devidas marcas a serem licitados para consulta e avaliação (de 
preferência colorido). Os equipamentos que em suas características não forem condizentes com a marca e o 
prospecto apresentado terá o seu item eliminado automaticamente por estar induzindo o licitante ao erro; Tais 
prospectos  deverão ser apresentados junto ao envelope com as propostas comerciais de preço. 
 
2 – Alvará de licença de funcionamento do estabelecimento concedido pela VISA Municipal/Estadual; 
 
3 – Necessidade de comprovação do registro dos produtos junto a ANVISA, em conformidade com a resolução 
RDC n. 185, 22 de outubro de 2001, exceto os considerados isentos pela ANVISA conforme consta na lista 
acima. Os registros dos produtos deverão ser apresentados junto ao envelope de proposta com os 
Prospectos dos equipamentos com as devidas marcas a serem licitados para consulta e avaliação; 
 
4 – Certidão de boas práticas de fabricação e controle (BPF), de todos os equipamentos e periféricos a serem 
licitados conforme resolução RDC n. 15 de 28 de março de 2014 em anexo neste termo de referência. As 
certidões dos produtos deverão ser apresentadas junto ao envelope de proposta com os Prospectos dos 
equipamentos com as devidas marcas a serem licitados para consulta e avaliação; 
 

ESCLARECIMENTO AO CERTIFICADO DE BOAS PRATICA 
 
ANALISE DA RESOLUÇÃO RDC N15 DE 28 DE MARÇO DE 2014 QUE DISPÕE SOBRE REQUISITOS RELATIVOS A  
CERTIFICADOS DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CBBF, NA QUAL  A ANVISA POR ALGUNS MOTIVOS ALEGADOS 
INFORMA, QUE O PROTOCOLO DO PEDIDO DE BPF SERÁ ACEITO PARA EFEITO DE PETICIONAMENTO BEM COMO INICIO 
DAS ANALISES PARA OBTENÇÃO REVALIDAÇÃO ALTERAÇÃO E INCLUSÃO DE FABRICANTE,TODAS RELACIONADAS A 
PRODUTOS PARA SAÚDE NAS CLASSES II E IV. 
 
OBS.: AS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS JUNTAMENTE COM A SUA GARANTIA, POIS O ART 5º DA RDC15 NÃO ISENTA AS 
EMPRESAS FABRICANTES  E IMPORTADORES DA OBRIGAÇÃO DE ASSEGURAR QUE OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS 
INDEPENDENTE DA CLASSE DE RISCO TENHAM SIDO FABRICADOS COM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE BOAS PRATICAS 
DE FABRICAÇÃO APLICÁVEIS PELA ANVISA 
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RDC 15/2014  

Publicada em março de 2014, a RDC 15/2014 que dispõe sobre 
os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação 
para fins de registro de Produtos para Saúde teve o condão de vincular a concessão dos registros sanitários à 
publicação dos certificados de Boas Práticas de Fabricação nos seguintes termos: “O deferimento das solicitações 
de concessão de registro e alteração/inclusão de fabricante, conforme caput fica condicionado à publicação de 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação – CBPF válido emitido pela ANVISA e ao cumprimento dos demais 
requisitos para registro de produtos para saúde”. 

A partir de 31 de março de 2014 passou a vigorar a Resolução RDC n. 15/2014 da ANVISA, que 
regulamentou a possibilidade de pedido de registro ou alteração de registro/inclusão de fabricante de 
produtos para saúde enquadrados nas classes de risco III e IV somente com o protocolo do pedido de 
Certificação de Boas Práticas de Fabricação Internacional.  

Porém, a conclusão dos pedidos de registro ou alteração de registro/inclusão de fabricante fica condicionada à 
publicação da Certificação de Boas Práticas de Fabricação Internacional, conforme Parágrafo único do artigo 2º. 
da Resolução em comento. 
 
De acordo com informação disponibilizada no site da ANVISA, o prazo médio de espera para a inspeção sanitária 
pela ANVISA para a Certificação de Boas Práticas de Fabricação Internacional é de 1080 (um mil e oitenta) dias, 
lembrando que, conforme explanado pela própria ANVISA, este prazo é somente para o oferecimento de datas 
para a realização da inspeção.[1]  

Logo, requer-se mais tempo para as demais etapas necessárias ao processo de CERTIFICAÇÃO DE BOAS 
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO ("CBPF"): emissão de relatório, elaboração de parecer de deferimento, 
indeferimento ou exigência e, por fim, a publicação em Diário Oficial da União com a decisão sobre o deferimento 
ou indeferimento da CBPF.  

Portanto, deve-se considerar que todo o processo de CBPF leva mais que 3 (três) anos e, nesse sentido, o 
mandado de segurança continua sendo a medida legal cabível para que haja a conclusão de tal processo 
pela ANVISA em tempo hábil para as empresas que desejam tentar a redução deste prazo perante a 
ANVISA.  

Atualmente, e baseando-se nas últimas decisões emanadas pela Justiça Federal, os juízes vêm concedendo 
liminares para que a ANVISA conclua, em média, todo o processo de CBPF entre 60 e 90 dias, para processos de 
pedido de CBPF que estejam aguardando movimentação da ANVISA há mais de 6 meses.  

Embora haja juízes que sigam estritamente aos ditames legais, concedendo liminares para processos que estão 
há mais de 30 dias ou há mais de 90 dias aguardando resposta da ANVISA, em cumprimento dos prazos legais da 
Lei 9.784/99 e Lei 6.360/76, a maioria dos juízes somente concede as liminares quando o processo está 
pendente na ANVISA há, pelo menos, seis meses.  

Desta forma, para que o processo relativo à regularização do produto para saúde de classes de risco III e IV não 
fique também pendente, aguardando somente a conclusão do pedido de CBPF, nos termos da nova Resolução 
RDC n. 15/2014, é que o mandado de segurança permanece como alternativa legal e bastante comum entre 
empresas que desejam tentar a redução deste prazo perante a ANVISA.  

A chegada de novos produtos de saúde no País deverá ser feita de forma mais rápida a partir deste ano. A 
resolução RDC 15/2014, publicada pela Anvisa, traz três grandes mudanças sobre o Certificado de Boas Práticas 
de Fabricação (CBPF) que devem favorecer o registro de novas tecnologias no país. Confira a Nota Técnica com 
orientações às empresas. 
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A primeira medida é a que permite que a ANVISA se utilize do relatório de auditoria emitido por 
terceiros dentro de programas específicos reconhecidos pela Agência. Na prática, a ANVISA poderá 
utilizar a parceria com outras agências reguladoras, trocando informações e reduzindo a necessidade do 
envio de técnicos ao exterior. A Agência já participa de um projeto-piloto de Auditoria Única que reúne o 
Canadá, EUA, Austrália e Japão e que prevê um esforço mais eficiente dos países participantes da inspeção e 
auditoria de fabricantes de produtos para a saúde. Para o diretor-presidente da ANVISA, Dirceu Barbano, o 
projeto pode mudar o paradigma de como os países trabalham na regulação desses produtos. "Um trabalho 
articulado entre as agências reguladoras de todo o mundo é essencial em um contexto onde a produção dos 
equipamentos é global, pois nenhuma agência, de forma isolada, dará conta da demanda de inspeções e 
auditorias que vem se desenhando para os próximos anos", explica Barbano. 

A nova resolução também abre espaço para que as empresas contratem auditorias certificadas, que 
possam elaborar relatórios de inspeção que serão utilizados pelo Brasil para emitir a Certificação de 
Boas Práticas de Fabricação. A expectativa é que uma única auditoria possa produzir relatórios válidos 
para os países que participam do projeto-piloto, o que também permite uma abertura de outros 
mercados para as empresas brasileiras. 

A segunda inovação é que a ANVISA não vai mais emitir o CBPF para os produtos das classes I e II, que são 
as classes de menor risco, como luvas, seringas e alguns instrumentais cirúrgicos. Isso elimina a 
necessidade de inspeções para as linhas de produção de produtos considerados de menor complexidade, 
mas não altera os critérios de eficácia e segurança exigidos para o registro. De acordo com um 
levantamento da própria Agência, esta simplificação atinge cerca de 300 empresas que atualmente 
aguardam a emissão do Certificado, o que equivale a 25% dos pedidos que aguardam a certificação. 

A terceira medida é a permissão para que o protocolo de solicitação do CBPF seja aceito para a 
apresentação dos pedidos de registro, revalidação e alterações de produtos das classes III e IV, de maior 
risco. Isso significa que o fabricante não terá que aguardar a concessão do certificado para que a análise 
dos seus produtos seja iniciada. Com os dois processos ocorrendo em paralelo, o tempo de chegada de 
novos equipamentos no mercado deve ser reduzido, já que a análise do produto poderá ser feita 
enquanto a fábrica aguarda a certificação. 

As medidas são resultado da publicação do Decreto Presidencial 8.077/13, que permitiu que a ANVISA iniciasse a 
simplificação de alguns processos e exigências. O novo decreto possui 25 artigos que levam em consideração a 
dinâmica atual dos produtos no mundo e a necessidade de a Agência realizar suas exigências com foco no risco 
sanitário. O decreto anterior era o 79.094/77, que trazia um total de 171 artigos. 

Os requisitos de habilitação consistem em exigências legais relacionadas com a determinação da idoneidade do 
licitante. È um conjunto de requisitos obrigatórios com os quais fica caracterizado que os proponentes dispõem 
de condições para executar satisfatoriamente objetivo da licitação 
  
Sendo assim, para que possamos oferecer um atendimento odontológico de ótimo nível com melhores 
equipamentos para nossa população, convém a Prefeitura Municipal de Pirapora manter as exigências que 
constam neste pedido de licitação para aquisição de equipamentos odontológicos de boa qualidade, 
confiabilidade e segurança. 

 
5 - DO FORNECIMENTO, DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
  Os equipamentos odontológicos devem ser de boa qualidade e confiabilidade; 
 
  Não será recebido equipamentos e periféricos de marcas ou especificações diferentes daqueles cotados na 

proposta; 
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  O prazo mínimo para entrega dos equipamentos odontológicos, depois de feito o pedido por e-mail , será de 
10  dias úteis após o envio da ordem de fornecimento; 

  Os equipamentos odontológicos deverão ser entregues conforme quantidade estabelecida no pedido; 
 
  A nota fiscal só será atestada (como recebido) quando verificada se os equipamentos estiverem em 

conformidade com a ordem de fornecimento; 
 
  Os equipamentos odontológicos deverão ter garantia de fábrica de no mínimo de 01 ano, com exceção da 

caneta de alta rotação, contra ângulo e micro motor que a garantia de fábrica é de 06 meses, havendo 
algum defeito dentro da garantia o prazo máximo para concerto ou reposição é de 30 dias, e o transporte de 
envio e retorno será por conta do fornecedor; 

 
  Os equipamentos odontológicos deverão ser entregues no endereço estabelecido em horário comercial à 

Avenida Otavio Carneiro, 352 – Santo Antônio. 
 
  As aquisições dos equipamentos para a Prefeitura Municipal de Pirapora serão pedidas conforme a 

necessidade da Superintendência do Serviço de Saúde Bucal. 
 

6 –  PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
6.1 – Pregão Presencial. Contrato com vigência até 31/12/2016. 
 
 
 

___________________________ 
Secretaria Municipal de Saúde 

 
 

__________________________________________ 
Reinaldo Dacon 

Superintendência dos Serviços de Saúde Bucal 
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ANEXO I - OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO                                 Nº 078/2016 
PREGÃO PRESENCIAL C/ REG. DE PREÇO Nº 058/2016 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS PARA AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 
DE PIRAPORA/MG. 
 
Item Descrição U.M. Qtde. 

01 
ACIONADOR ELÉTRICO COM PEDAL PARA TORNEIRA DE PIA/ ÁGUA ISENTO DE REGISTRO NA 
ANVISA UNI 02 

02 

AMALGAMADOR CAPSULAR - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PAINEL DE COMANDO DIGITAL 
COM FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO DE TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO, SISTEMA 
UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS, TAMPA PROTETORA EM 
ACRÍLICO DE ALTO  UNI 02 

03 

APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR C/ SISTEMA PROTEÇÃO TÉRMICA E LÂMPADA ALÓGENA - 
SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA CONTRA SUPER AQUECIMENTO, EXAUSTOR DE AR NA PARTE 
INTERNA DA PEÇA DE MÃO ULTRA-SILENCIOSO, PONTEIRA DE 9 MM DE FIBRA ÓTICA 
COERENTE AUTOCLAVÁVEL, PROTETOR OCULAR, BIVOLT, TEMPO DE APLICAÇÃO 
PROGRAMADA ATÉ 0 S, FONTE ESTABILIZADA, DIGITAL, SINAL SONORO A CADA 10 S, 
COMANDO INTELIGENTE NO GATILHO LIGA/DESLIGA, VOLTAGEM 127/220, LÂMPADA DE 
FÁCIL ACESSO, LUZ NA FAIXA DE 400 A 500 (NM), LUZ AZUL COM POTÊNCIA DE 600 NW/ CM. 
GARANTIA DE FÁBRICA. REGISTRO NA ANVISA. UNI 04 

04 

APARELHO DE ULTRA-SOM COM JATO DE BICARBONATO – ULTRA-SOM PIEZELÉTRICO JATO DE 
BICARBONATO, CANETA DE ULTRA-SOM COM CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, AJUSTE 
PRECISO DA POTÊNCIA DO ULTRASSOM E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO, SELETOR DO 
ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, CHAVE GERAL DO PAINEL, PEDAL DE ACIONAMENTO 
ELÉTRICO, BASE DE ALTA DURABILIDADE, CANETA DE JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E 
AUTOCLAVÁVEL, RESERVATÓRIO DE ÁGUA ACOPLADO AO CORPO DO APARELHO, VOLTAGEM 
BIVOLT (127 OU 225 V). GARANTIA DE FÁBRICA. REGISTRO NA ANVISA. UNI 04 

05 ARMÁRIO GAVETEIRO C/ RODAS P/ APARELHOS ODONTÓLÓGICOS  UNI 04 

06 

AUTOCLAVE 21 LTS EM  AÇO  INOX  BIVOLT -  AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR  
ADEQUADO PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS FÁCIL MANUSEIO, COM SISTEMA DE 
SEGURANÇA ELETRÔNICO QUE PROPORCIONA RAPIDEZ, AUTO PRECISÃO E GARANTIA DE 
SEGURANÇA NA ESTERILIZAÇÃO, MÍNIMA DE 03 BANDEJAS, MODELO HORIZONTAL, 
CAPACIDADE 21 LITROS, CÂMARA DE AÇO INOXIDÁVEL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, 
DEZERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA, CICLO DE SECAGEM EFICIENTE, POTÊNCIA 
MÍNIMA 1600W, VOLTAGEM: 127/220 V, RESERVATÓRIO DE ÁGUA ACOPLADO NO CORPO DO 
AUTOCLAVE COM NO MÍNIMO 3 LITROS PROPORCIONANDO ECONOMIA DE ÁGUA DESTILADA, 
SISTEMA ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO TEMPO E TEMPERATURA. GARATIA DE FÁBRICA. 
REGISTRO NA ANVISA. UNI 04 

07 

AUTOCLAVE HORIZONT. DE MESA 42LTS EM AÇO INOX BIVOLT CÂMARA EM AÇO INOX DIGITAL 
08 CICLOS PROGRAMÁVEIS, 05 CICLOS DE SECAGEM COM PORTA FECHADA, RESERVATÓRIO DE 
ÁGUA ACOPLADO AO CORPO DO AUTOCLAVE MÍNIMO DE 3 LITROS, 03 BANDEJAS, GABINETE 
MONTADO SOBRE ESTRUTURA DE AÇO A36, VOLTAGEM: 127 OU 220V. GARANTIA DE FÁBRICA. 
REGISTRO NA ANVISA. UNI 04 

08 

BANDEJA DE COLUNA GIRATÓRIA PARA SER ACOPLADA A COLUNA DO REFLETOR, E PODE COM 
ELA COLOCAR DIVERSOS TIPOS DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PARA FACILITAR O ACESSO 
DO PROFISSIONAL AOS ITENS AUXILIARES, DE FÁCIL AJUSTE EM DIVERSAS POSIÇÕES, BORDAS 
SALIENTES, CAPACIDADE NO MÍNIMO 11 KG E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30CM X 24CM. 
GARANTIA DE FÁBRICA. UNI 02 

09 

CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, C/ APOIO DE BRAÇOS FIXOS E CURTOS EM AMBOS AO 
LADOS DA CADEIRA, BASE COM DESEMPENHOS ERGONOMICO, CONSTRUÍDO EM AÇO COM 
TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM ISOLAÇÃO PARA EVITAR OXIDAÇÃO. ESTOFAMENTO - 
AMPLO COM APOIO LOMBAR MONTADO SOBRE ESTRUTURA RÍGIDA, REVESTIDO COM 
MATERIAL LAMINADO SEM COSTURA, NA COR AZUL PISCINA.  SISTEMA DE ACIONAMENTO 
PELO PEDAL: SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO, SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO, VOLTA 
AUTOMÁTICA A POSIÇÃO ZERO, PROGRAMAÇÃO DE TRABALHOS, ACIONAMENTO DO 
REFLETOR, E MOVIMENTOS SILENCIOSOS ATRAVÉS DE MOTOR REDUTOR ELÉTRICO 
TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. TENSÃO DE ALILMENTAÇÃO: 127/220 V 50/70 HZ. 
EQUIPO: ACOPLADO A CADEIRA COM MESA DOTADA DE 4 TERMINAIS, SENDO: UMA SERINGA 
TRÍPICE, UM PARA MICRO MOTOR PNEUMÁTICO, POTA RETA E COM SPRAY PARA ALTA 
ROTAÇÃO, MAGUEIRAS LISAS, ARRENDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU 
ESTRIAS, DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM CONEXÃO BORDEN DE DOIS FUROS, 
DISPONDO DE SISTEMA DE REGULAGEM DE SPRAY E SUPORTE PARA ATÉ QUATRO PONTAS 
COM POSICIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS EM ANGULAÇÃO DE 45 GRAUS, DE FÁCIL UNI 05 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ 23.539.463.0001/21 

Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP - Pirapora - MG 
Fone: 0** 38 3740 - 6121 

Site: www.pirapora.mg.gov.br   -     Email: licitacao@pirapora.mg.gov.br 
 

 21

LIMPEZA, MESA INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS PEÇA ÚNICA FIXA E ESCALONADO 
(EVITA QUEDA INVOLUNTÁRIA DOS INSTRUMENTOS) ACOMPANHA UMA SERINGA TRÍPLICE E 
FOTOPOLIMERIZADOR LED ACOPLADO COM AJUSTE DE ALTURA PNEUMÁTICO, COM PUXADOR 
FRONTAL E CENTRAL. SISTEMA DE ACIONAMENTO COM 02 SUGADORES. PEDAL PROGRESSIVO 
MÓVEL PNEUMÁTICO INDIVIDUAL PARA ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS E REFLETOR. 
UNIDADE AUXILIAR COM COMANDO PNEUMÁTICO. BRAÇO FLEX ACOPLADO A CADEIRA COM 
TUBULAÇÃO TODA EMBUTIDA COM MANGUEIRAS LISAS, SE PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA/ 
AÇO COM TRATAMETO ANTICORROSIVO, PÇA ÚNICA INTEGRADA AO SUPORTE DAS 
MANGUEIRAS, PORTA DETRITOS SÓLIDOS, SISTEMA DE ÁGUA PARA ENXÁGUE DA CUSPIDEIRA 
REGULADA ATRAVÉS DE REGISTRO. REFLETOR - ACIONAMENTO NO PEDAL DE COMANDO DA 
CADEIRA, CABEÇOTE COM MATERIAL RESISTENTE TOTALMENTE FECHADO COOM PROTEÇÃO 
EM ACRÍLICO, COM DOIS PUXADORES BILATERAIS OU FRENTE, BRAÇOS EM AÇO COM 
MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZOTAL, LÂMPADA ALÓGENA DE FÁCIL TROCA COM COR DE 
ILUMINAÇÃO DE 5000 K (ILUMINAÇÃO A LUZ DO DIA), INTENSIDADE MÍNIMA DE 20000 LUX. 
MOCHO NA COR DA CADEIRA - ERGONÔMICO DOTADO DE BASE COM 05 (CINCO) RODÍZIOS E 
SISTEMA DE ELEVAÇÃO A GÁS, REGULAGEM DE ALTURA E APROXIMAÇÃO COM ALAVANCAS, 
REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO ATRAVÉS DE CATRACAS, ESTOFAMENTO EM PVC SEM 
COSTURA NA COR AZUL. AMBIDESTRO. GARANTIA DE FÁBRICA. 

10 

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SISTEMA PRESS BUTTON - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ENCAIXE 
BORDEN SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO MÍNIMA 280000 RPM, ROTAÇÃO MÁXIMA 380000 RPM, 
PRESSÃO DE AR 2.2 BAR BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO E RUÍDO, ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE 
A  UNI 04 

11 

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM SACA BROCA, ENCAIXE BORDEN SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO 
MINIMA 280000 RPM, ROTAÇÃO MÁXIMA 380000 RPM, PRESSÃO DE AR 2.2 BAR BAIXO NÍVEL 
DE VIBRAÇÃO, ACOMPANHA SACA BROCAS, ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135ºC. 
GARANTIA DE FÁBRICA UNI 03 

12 

COMPRESSOR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGIO: 1,13HP A SECO,BIVOLT, MODELO 
:HORIZONTAL,RESERVATORIO :COM PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA E ANTIMICROBIANA 
,QUE EVITA CORROSÃO E OXIDAÇÃO. VALVULA: REGULADORA DE PRESSÃO DE SAÍDA COM 
MANÔMETRO, NIVEL DE RUIDO: MÁXIMO 65DB, VOLUME DE RESERVATÓRIO:MÍNIMO DE 30 
LITROS. VAZÃO COMPATÍVEL COM A NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COM 
ATÉ DUAS PONTAS DE ALTA ROTAÇÃO, 01 DE BAIXA E 02 SUGADORES: FÁCIL ACESSO AO 
DRENO DO RESERVÁTORIO PARA LIMPEZA.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES UNI 03 

13 

CONTRA ÂNGULO -  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COM ENCAIXE UNIVERSAL INTRA, CABEÇA 
FIXA ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, TRANSMISSÃO 1:1 PASSÍVEL DE USO COM BROCAS FIXAS 
AR E FG, SISTEMA DE TROCA DE BROCAS CONVENCIONAIS MÍNIMA 5.000 RPM,  UNI 02 

14 

DESTILADOR DE ÁGUA 4 LITROS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE DE 
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS, CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
COMUM: 4 LITROS, POTÊNCIA DE 500W. MODELO 127V. GARANTIA DE FÁBRICA.  UNI 04 

15 
LUPA ODONTOLÓGICA AUMENTO DE 4X P/ VISUALIZAÇÃO DE PREPARO CAVITÁRIO, AUMENTO 
DE 4X, PESO 150GR.  UNI 02 

16 

KIT ODONTOLÓGICO ACADÊMICO 3NS - CONTENFDO CANETA DE ROTAÇÃO COM TRIPLO SPRAY 
PRESS BUTTON, UM MICROMOTOR ENCAIXE BORDEN, UM CONTRA ÂNGULO ENCAIXE BORDEN, 
UMA PEÇA RETA ENCAIXE BORDEN. GARANTIA DE FÁBRICA. REGISTRO NA ANVISA.  UNI 03 

17 MESA AUXILIAR C/ MINIMO DE 04 GAVETAS COM RODÍZIO. GARANTIA DE FÁBRICA  UNI 02 

18 

MICROMOTOR - ENCAIXE BORDEN, ROTAÇÃO COM REGULAGEM DE 50000 A 20000 RPM, 
REGULAGEM DE SPRAY NA MANGUEIRA, IRRIGAÇÃO INTERNA, PRESSÃO 2.2 BAR, GRO DIRETO 
ESQUERDO. GARANTIA DE FÁBRICA. REGISTRO NA ANVISA  UNI 02 

19 MOCHO ANATOMICO ESPECIAL COM ENCOSTO ALTO A GÁS  UNI 01 

20 
MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO DE PULSO E BATIMENTO CARDÍACO (Produto DEVE atender 
aos  requisitos da norma ISO 10993-1) UNI 02 

21 
NEGATOSCÓPIO OPÇÃO DE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL, C/ DUAS LÂMPADAS 
DE 5W, VOLTAGEM AUTOMÁTICA, C/ POTÊNCIA DE 12 W/ 1,5 A, LUMINÂNCIA DE 900 DC / M. UNI 02 

22 

SELADORA ODONTOLÓGICA PARA BUBINA COM  GUILHOTINA /SELA E CORTA -  SELA PAPEL 
GRAU CIRÚRGICO EM BUBINA E CORTA, LED INDICADOR DE TEMPO DE AQUECIMENTO DA 
RESISTÊNCIA DE SOLDAGEM, ÁREA DE SELAMENTO MÍNIMA DE 6MM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 
100 W, CONTROLE DE TEMPERATURA. DIMENSÕES: 310X140X165 MM. COMPRIMENTO DE 
SELAGEM: 300 MM. GARANTIA DO FABRICANTE. UNI 02 

23 

SELADORA COM GUILHOTINA 30CM - SELA PAPEL GRAU CIRÚRGICO E CORTA, LED INDICADOR 
DE TEMPO DE AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DE SOLDAGEM, ÁREA DE SELAMENTO MÍNIMA 
DE 6MM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W, CONTROLE DE TEMPERATURA. DIMENSÕES: 
310X140X16 MM COMPRIMENTO DE SELAGEM: 300 MM. GARANTIA DE FÁBRICA. UNI 04 

 
3. Parâmetros: 
Forma de julgamento: Menor preço por ITEM. 
4. Prazos:  
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 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes. 
 Fornecimento: em até 15 (quinze) dias após o recebimento da ordem de fornecimento, expedida pelo órgão 
competente da Prefeitura Municipal de Pirapora, a contar da data da assinatura do contrato. 
 Pagamento: 30 (trinta) dias, após emissão da nota fiscal devidamente atestada pelo órgão competente da 
Prefeitura. 
 
 Local de entrega: O local de entrega será conforme indicado no termo de referência. 
 
 5. Fiscalização: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
OBS: 1) O preço contido nesta proposta inclui todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, 
tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, 
embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto constante no edital e anexo do 
processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 058/2.016. 

 
2) No ato da entrega, os produtos que não tiverem de acordo com o especificado no TERMO DE REFERÊNCIA serão 
devolvidos e a despesa do frete será por conta da empresa contratada. 
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ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

PROCURAÇÃO 
 
 

 

A (NOME DA EMPRESA) _______________, CNPJ Nº ________________, COM SEDE À ______________________, NESTE ATO 

REPRESENTADO PELO(S) (DIRETORES OU SÓCIOS, COM QUALIFICAÇÃO COMPLETA – NOME, RG, CPF, 

NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO E ENDEREÇO), PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE MANDATO, 

NOMEIA E CONSTITUI, SEU(S) PROCURADOR (ES) O SENHOR (ES) (NOME, RG, CPF, NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL, 

PROFISSÃO E ENDEREÇO), A QUEM CONFERE(M) AMPLOS PODERES PARA JUNTO À PREFEITURA DE PIRAPORA (OU 

DE FORMA GENÉRICA: PARA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS) PRATICAR OS 

ATOS NECESSÁRIOS PARA REPRESENTAR A OUTORGANTE NA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO Nº _______ 

(OU DE FORMA GENÉRICA PARA LICITAÇÕES EM GERAL), USANDO DOS RECURSOS LEGAIS E ACOMPANHANDO-OS, 

CONFERINDO-LHES, AINDA, PODERES ESPECIAIS PARA DESISTIR DE RECURSOS, INTERPÔ-LOS, APRESENTAR 

LANCES VERBAIS, NEGOCIAR PREÇOS E DEMAIS CONDIÇÕES, CONFESSAR, TRANSIGIR, DESISTIR, FIRMAR 

COMPROMISSOS OU ACORDOS, RECEBER E DAR QUITAÇÃO, PODENDO AINDA, SUBSTABELECER ESTA PARA 

OUTREM, COM OU SEM RESERVAS DE IGUAIS PODERES, DANDO TUDO POR BOM FIRME E VALIOSO, E, EM ESPECIAL, 

PARA (SE FOR O CASO DE APENAS UMA LICITAÇÃO). 

 
LOCAL, DATA E ASSINATURA 
 
 
 
                                            RECONHECER FIRMA(S) 
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2.016 
 

(preenchida em papel timbrado da proponente) 
 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA 
PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Telefone: 
Nome do Representante Legal: 
Identidade do Representante Legal 
Banco:                              Conta bancária:                       N.º da agência: 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO MARCA UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL 

01  Xxxx     
  Cccc     
  Vvvv     

TOTAL  
 

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes. 
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação. 

 
 
 
 
 

______________________________________________ 
ASSINATURA (REPRESENTANTE LEGAL OU SCIO PROPRIETARIO) 

 
____________________________ 

RG 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Pelo presente instrumento particular, o MUNICIPIO DE PIRAPORA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
23539.463/0001-21, com sede administrativa na Rua Antônio Nascimento nº 274, Centro, Pirapora - MG, neste 
ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. HELIOMAR VALLE DA SILVEIRA, CPF         de ora em diante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado  __________________(qualificação), neste ato 
representado por _____________ (qualificar), de ora em diante denominada simplesmente CONTRATADO, de 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, Processo 
Licitatório nº 078/2.016, Modalidade Pregão Presencial nº 058/2.016, têm como justo e contratado o seguinte: 
 
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 
 
1. O objeto do presente contrato: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS PARA AMPLIAÇÃO DO 
PROGRAMA SAÚDE BUCAL DE PIRAPORA/MG, de acordo com anexo I do de licitação que fará parte integrante 
deste contrato.  
 
1.1 O fornecimento do produto licitado será feito mediante a apresentação de uma autorização de fornecimento 
emitida pela Superintendência de Suprimentos da Prefeitura de Pirapora, devidamente datada e assinada, 
constando, quantidade, local e especificação a ser fornecida. 
 
CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
 
2.1. Dos preços 
 
2.1.1. O contratante pagará ao contratado o valor de R$................,   
 
2.1.2 O valor a ser pago, será apurado pela nota/fatura apresentada, e devidamente conferida e atestada. 
 
2.1.3. O pagamento será realizado em até 30 dias após o recebimento do objeto licitado, mediante apresentação 
da respectiva nota fiscal/fatura. 
 
2.1.4 O Contratante se reserva o direito de exigir do Contratado, em qualquer época, a comprovação de quitação 
das obrigações fiscais e sociais. 
 
2.1.5. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
2.2 Os preços referidos na proposta, incluem todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento dos itens 
do anexo I. 
 
2.3. Dos reajustes 
 
2.3.1.- Por força da Lei Federal nº 8.880, de 27 de maio de 1994, os preços poderão ser reajustados após a 
vigência contratual de 12 (doze) meses, salvo autorização de aumento concedida pelo Governo Federal. 
 
CLÁUSULA 3ª - DA DOTAÇÃO 
 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº 
 
12.02.01.10.301.0203.4011.3.3.90.30.00 
12.02.07.10.301.0203.5004.4.4.90.52.00  
 

 
 
 

CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA 
 
4.1. Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, e encerrar-se-á em 31/12/2016.  
 
4.2. A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93. 
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CLÁUSULA 5ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
5.1. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nos itens objeto desta licitação, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o § 1º 
do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA 6ª - DA NOVAÇÃO 
 
6.1 Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do cumprimento do presente contrato, 
não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a 
qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
7.1. O Contratante se obriga a proporcionar ao Contratado todas as condições necessárias ao pleno cumprimento 
das obrigações decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93. 
 
7.2. Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento, diligenciando nos 
casos que exigem providências corretivas. 
 
7.3. Providenciar os pagamentos ao CONTRATADO após emissão das Notas Fiscais/Faturas devidamente 
atestadas, nos prazos fixados. 
 
7.4. O Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o fornecimento, se considerados em 
desacordo com os termos do presente contrato. 
 
CLÁUSULA 8ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 
 
8.1. Entregar o objeto em estrita observância às condições previstas neste contrato e na proposta, cumprindo 
rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao fornecimento das mercadorias, responsabilizando-se pela 
qualidade das mercadorias e garantir a qualidades dos produtos entregues. 
 
8.2 Fornecimento: Até 15 (quinze) dias após emissão da ordem de Serviço, expedida pelo órgão competente da 
Prefeitura M. de Pirapora, juntamente com a Nota Fiscal. 
 
8.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo, quando do fornecimento do objeto desta licitação. 
 
8.4. Manter durante o período de execução do contratado, as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, 
apresentando os respectivos comprovantes, bem como as condições de qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA 9ª - DA RESCISÃO 
 
9.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de 
conformidade com o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
9.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, ao 
Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei citada. 
 
CLÁUSULA 10ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1  Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a administração 
pública Municipal serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da lei Federal nº 8666/93 obedecidos os 
seguintes critérios: 
I) Advertência – Utilizada como comunicação formal, ao fornecedor, sobre o descumprimento da Autorização de 
Fornecimento, ou instrumento equivalente e outras obrigações assumidas e a determinação da adoção das 
necessárias medidas de correção; 
II)  Multa – Será aplicada, observando os seguintes limites máximos: 
a) 0,3 % (Três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou 
serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico financeiro de obras não cumprido; 
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b) 10% (Dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do 
adjudicatário em efetuar o reforço de garantia ou; 
c) 20% (Vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente; 
 
III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por 
prazo definido na lei 8.666-93; 
 
IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 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 com base no inciso anterior. 
 
10.2 As penalidades de advertência e Multas serão aplicadas de ofício, ou por provocação dos órgãos de 
controle, pela autoridade expressamente nomeada no instrumento convocatório. 
 
10.3  A pena de Multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos, 
constantes da legislação. 
 
10.4 As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade 
da infração, facultada ampla defesa à contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
10.5 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá também 
ser aplicadas àqueles que: 
a) Demonstrarem não ter idoneidade para contratar com a Administração Pública e; 
b) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.  
 
CLÁUSULA 11ª DA SECRETARIA COMPETENTE PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO 
OBJETO DESTE CONTRATO.  
 
11.1 É competente para pleno e total recebimento do objeto deste contrato, bem como a fiscalização do seu 
cumprimento, a secretaria:................................. na pessoa do secretário(a): .................................   
 
CLÁUSULA 12ª - DOS CASOS OMISSOS 
 
12.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa. 
 
CLÁUSULA 13ª - DO FORO 
 
13.1 As partes elegem o foro da Comarca de Pirapora, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução 
do presente Contrato. 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. 

 
 

PIRAPORA-MG, xxx de  xxxxxxx xxxxxxxxx  de x.xxx   
 

________________________________ 
CONTRATANTE 

_________________________________ 
CONTRATADO 

_____________________________________ 
SECRETÁRIO(A) 

Testemunhas: 
___________________________________________ 

CPF Nº: 
____________________________________________ 

CPF Nº: 
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ANEXO V - ESTIMATIVA DE PREÇO  
 

PPRROOCCEESSSSOO  LLIICCIITTAATTÓÓRRIIOO  NNºº  007788//22001166  
 PREGÃO PRESENCIAL      Nº 058/2016 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS PARA AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 
DE PIRAPORA/MG. 
 
Item Descrição U.M. Qtde. Estimativa 

01 ACIONADOR ELÉTRICO COM PEDAL PARA TORNEIRA DE PIA/ ÁGUA UNI 02 R$ 176,00 

02 

AMALGAMADOR CAPSULAR - CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS: PAINEL DE COMANDO 
DIGITAL COM FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO DE TODAS AS FUNÇÕES DO 
APARELHO, SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE 
CÁPSULAS, TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO DE ALTO UNI 02 R$ 997,43 

03 

APARELHO DE ULTRA-SOM COM JATO DE BICARBONATO – ULTRA-SOM 
PIEZELÉTRICO JATO DE BICARBONATO, CANETA DE ULTRA-SOM COM CAPA 
REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, AJUSTE PRECISO DA POTÊNCIA DO ULTRASSOM E 
DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO, SELETOR DO ULTRASSOM UNI 04 

R$ 
3.750,00 

04 

APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR C/ SISTEMA PROTEÇÃO TÉRMICA E LÂMPADA 
ALÓGENA - SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA CONTRA SUPER AQUECIMENTO, 
EXAUSTOR DE AR NA PARTE INTERNA DA PEÇA DE MÃO ULTRA-SILENCIOSO, 
PONTEIRA DE 9 MM DE FIBRA ÓTICA COERENTE UNI 04 

R$ 
1.625,00 

05 ARMÁRIO GAVETEIRO C/ RODAS P/ APARELHOS ODONTÓLÓGICOS UNI 04 R$ 919,40 

06 

AUTOCLAVE 21 LTS EM  AÇO  INOX  BIVOLT -  AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A 
VAPOR  ADEQUADO PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS FÁCIL MANUSEIO, 
COM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO QUE PROPORCIONA RAPIDEZ, AUTO 
PRECISÃO E GARANTIA DE SEGURANÇA UNI 04 

R$ 
4.163,10 

07 

AUTOCLAVE HORIZONT. DE MESA 42LTS EM AÇO INOX BIVOLT CÂMARA EM AÇO 
INOX DIGITAL 08 CICLOS PROGRAMÁVEIS, 05 CICLOS DE SECAGEM COM PORTA 
FECHADA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA ACOPLADO AO CORPO DO AUTOCLAVE 
MÍNIMO DE 3 LITROS, 03 BANDEJAS, GABINETE UNI 04 

R$ 
7.838,70 

08 

BANDEJA DE COLUNA GIRATÓRIA PARA SER ACOPLADA A COLUNA DO REFLETOR, 
E PODE COM ELA COLOCAR DIVERSOS TIPOS DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 
PARA FACILITAR O ACESSO DO PROFISSIONAL AOS ITENS AUXILIARES, DE FÁCIL 
AJUSTE EM DIVERSAS POSIÇÕES, UNI 02 R$ 225,33 

09 

CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, C/ APOIO DE BRAÇOS FIXOS E CURTOS EM 
AMBOS AO LADOS DA CADEIRA, BASE COM DESEMPENHOS ERGONOMICO, 
CONSTRUÍDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM ISOLAÇÃO PARA 
EVITAR OXIDAÇÃO. UNI 05 

R$ 
13.278,00 

10 

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM SACA BROCA, ENCAIXE BORDEN SPRAY TRIPLO, 
ROTAÇÃO MINIMA 280000 RPM, ROTAÇÃO MÁXIMA 380000 RPM, PRESSÃO DE AR 
2.2 BAR BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO, ACOMPANHA SACA BROCAS, ESTERILIZAÇÃO 
EM AUTOCLAVE A 135ºC. UNI 03 R$ 744,77 

11 

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SISTEMA PRESS BUTTON -  CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: ENCAIXE BORDEN SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO MÍNIMA 280000 RPM, 
ROTAÇÃO MÁXIMA 380000 RPM, PRESSÃO DE AR 2.2 BAR BAIXO NÍVEL DE 
VIBRAÇÃO E RUÍDO, ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A UNI 04 R$ 906,00 

12 

COMPRESSOR PARA CONSULTORIO  ODONTOLOGIO: 1,13HP A SECO,BIVOLT, 
MODELO :HORIZONTAL,RESERVATORIO :COM PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA 
E ANTIMICROBIANA ,QUE EVITA CORROSÃO E OXIDAÇÃO. VALVULA: REGULADORA 
DE PRESSÃO DE SAÍDA COM MANÔMETRO, UNI 03 

R$ 
4.553,30 

13 

CONTRA ÂNGULO -  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COM ENCAIXE UNIVERSAL 
INTRA, CABEÇA FIXA ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, TRANSMISSÃO 1:1 
PASSÍVEL DE USO COM BROCAS FIXAS AR E FG, SISTEMA DE TROCA DE BROCAS 
CONVENCIONAIS MÍNIMA 5.000 RPM, UNI 02 R$ 825,77 

14 

DESTILADOR DE ÁGUA 4 LITROS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE DE 
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS, CAPACIDADE DE 
RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS, POTÊNCIA DE 500W. MODELO 127V. 
GARANTIA DE FÁBRICA. UNI 04 R$ 922,67 

15 

KIT ODONTOLÓGICO ACADÊMICO 3NS - CONTENFDO CANETA DE ROTAÇÃO COM 
TRIPLO SPRAY PRESS BUTTON, UM MICROMOTOR ENCAIXE BORDEN, UM CONTRA 
ÂNGULO ENCAIXE BORDEN, UMA PEÇA RETA ENCAIXE BORDEN. GARANTIA DE 
FÁBRICA. REGISTRO NA ANVISA. UNI 03 

R$ 
2.755,00 
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16 
LUPA ODONTOLÓGICA AUMENTO DE 4X P/ VISUALIZAÇÃO DE PREPARO 
CAVITÁRIO, AUMENTO DE 4X, PESO 150GR. UNI 02 R$ 936,33 

17 
MESA AUXILIAR C/ MINIMO DE 04 GAVETAS COM RODÍZIO. GARANTIA DE 
FÁBRICA UNI 02 R$ 786,67 

18 

MICROMOTOR - ENCAIXE BORDEN, ROTAÇÃO COM REGULAGEM DE 50000 A 20000 
RPM, REGULAGEM DE SPRAY NA MANGUEIRA, IRRIGAÇÃO INTERNA, PRESSÃO 2.2 
BAR, GRO DIRETO ESQUERDO. GARANTIA DE FÁBRICA. REGISTRO NA ANVISA UNI 02 R$ 691,00 

19 MOCHO ANATOMICO ESPECIAL COM ENCOSTO ALTO A GÁS UNI 01 R$ 943,33 

20 
MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO DE PULSO E BATIMENTO CARDÍACO (Produto DEVE 
atender aos  requisitos da norma ISO 10993-1) UNI 02 R$ 250,00 

21 

NEGATOSCÓPIO OPÇÃO DE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL, C/ DUAS 
LÂMPADAS DE 5W, VOLTAGEM AUTOMÁTICA, C/ POTÊNCIA DE 12 W/ 1,5 A, 
LUMINÂNCIA DE 900 DC / M. UNI 02 R$ 815,67 

22 

SELADORA COM GUILHOTINA 30CM - SELA PAPEL GRAU CIRÚRGICO E CORTA, LED 
INDICADOR DE TEMPO DE AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DE SOLDAGEM, ÁREA 
DE SELAMENTO MÍNIMA DE 6MM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W, CONTROLE DE 
TEMPERATURA. DIMENSÕES: 310X140X16 MM UNI 04 R$ 936,67 

23 

SELADORA ODONTOLÓGICA PARA BUBINA COM  GUILHOTINA /SELA E CORTA -  
SELA PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM BUBINA E CORTA, LED INDICADOR DE TEMPO 
DE AQUECIMENTO DA RESISTÊNCIA DE SOLDAGEM, ÁREA DE SELAMENTO 
MÍNIMA DE 6MM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W, UNI 02 

R$ 
1.166,70 

VALOR ESTIMADO TOTAL: R$ 189.480,50 (cento oitenta e nove mil quatrocentos oitenta reais cinqüenta centavos). 
 

 
OBS: Para fins de fornecimento serão observado as descrições contida no termo de referência. 

 


