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Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo 

Fone/Fax : (47) 3547-0179 / 3547-0232 

gabinete@bracodotrombudo.sc.gov.br 

Praça da Independência, 25- Centro – 89178-000 – Braço do Trombudo – Santa Catarina 

CNPJ 95.952.230/0001-67 

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.°11/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO N.°06/2020 

REGISTRO DE PREÇO 

 

 

EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE ACORDO COM O ARTIGO 48, INCISO I DA LEI 

COMPLEMENTAR N° 147/2014, DE 07 DE AGOSTO DE 2014. 

 

 

 

O Município de Braço do Trombudo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ/MF sob nº 95.952.230/0001-67, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Nildo 

Melmestet, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRONICO, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando Registro de Preços para 

eventual aquisição de material odontológico para uso nas Unidades Básicas de Saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde de Braço do Trombudo/SC, conforme Anexo I – Termo de 

Referência, que faz parte integrante do edital.  

 

Rege a presente licitação, a Lei Federal n.º 8.666/1993, a Lei Federal n.º 10.520/2002, a Lei 

Complementar n.º 123/2006, Decreto Municipal n.º 35/2009 e demais legislação aplicável.  

 
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO  

O Pregão, na forma Eletrônica será conduzido pelo pregoeiro oficial do Município de Braço do 

Trombudo, em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - 

criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através de Sistema Eletrônico no endereço 

“http://comprasbr.com.br”, conforme datas e horários a seguir:  

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  

 

Início às 08h00min do dia 11/09/2020 até às 

08h59min do dia 23/09/2020. 

INÍCIO DA SESSÃO DE 

DISPUTA DE PREÇOS:  Às 09h00min do dia 23/09/2020 

REFERÊNCIA DE TEMPO:  Horário de Brasília (DF).  

ENDEREÇO ELETRÔNICO:  http://comprasbr.com.br 

 

O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura das propostas, 

atentando também para a data e horário para início da disputa.  

 

As dúvidas pertinentes a presente licitação será esclarecida pela Diretoria de Licitações e Contratos 

do Município de Braço do Trombudo, no seguinte endereço e contatos:  

TELEFONE: (47) 3547-0179/3547-0232;  

E-MAIL: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br;  

ENDEREÇO: Praça da Independência, 25– Centro, Braço do Trombudo/SC – CEP 89.178-000;  

http://comprasbr.com.br/
http://comprasbr.com.br/
http://comprasbr.com.br/
http://comprasbr.com.br/
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HORÁRIO DE EXPEDIENTE: Segundo a sexta-feira das 08h00min.às 12h00min.e das 13h00min. 

às 17h00min. 

 

1 - DO OBJETO  

 

1.1 - O presente Edital tem por objetivo receber propostas para o PREGÃO ELETRÔNICO, Tipo 

MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando “Registro de Preços para eventual aquisição de 

material odontológico para uso nas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de 

Saúde de Braço do Trombudo/SC”, conforme Termo de Referência (Anexo I), que faz parte 

integrante do edital.  

 

- Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site Compras BR – 

Portal de Licitações: http://comprasbr.com.br.  

 

- Conforme o Decreto 10.024/2019 no Art. 26: Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os 

licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

 

- Os documentos relativos à habilitação, solicitados no item 10 do presente edital, deverão ser 

ANEXOS OBRIGATORIAMENTE juntamente com a proposta na página do COMPRAS BR, em 

local próprio para documentos. 

 

 AS EMPRESAS QUE NÃO ANEXAREM A DOCUMENTAÇÃO NA PLATAFORMA 

ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO (JUNTAMENTE COM A 

PROPOSTA), SERÃO CONSIDERADASINABILITADAS. 

 

Obs. Esses documentos só estarão disponíveis para visualização após o encerramento da 

disputa do Pregão. 

 

- Posteriormente, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser encaminhados em 

originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 

sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços corrigida, para a Prefeitura 

Municipal de Braço do Trombudo: 

 

Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo 

Endereço: Praça da Independência, 25- Centro – 89178-000 – Braço do Trombudo/SC 

Pregoeiro: Clóvis Samp 

E-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br 

Telefone: (0XX47) 3547-0179 

 

- Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 

edital deverá ser encaminhado por escrito ao Setor de Licitações, através do endereço e/ou e-mail 

descrito acima. As dúvidas dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 

informais e não poderão ser consideradas como condições editalícias.  

 

http://comprasbr.com.br/
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2 -DO ORÇAMENTO  

 

2.1 - As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas com recursos provenientes 

da Secretaria de estado da Infraestrutura e Mobilidade, previstos por conta das seguintes dotações 

do orçamento vigente do Município: 

 

Órgão.......: 09 - Fundo Municipal de Saúde 

Unidade....: 09.01 - Fundo Municipal de Saúde 

Atividade..: 10.301.0006.2.085 - Manutenção, Coordenação e Reeq das Atividades 

Recursos...: 3105 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos (6) 

Elemento..: 3.3.90.30.10.00.00 - Aplicações Diretas 
 

   

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO  

 

3.1 - Serão admitidos a participar desta Licitação os licitantes que estejam legalmente 

estabelecidos na forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado e estejam devidamente cadastrados e 

credenciados no Portal de Licitações - Compras BR, que atuará como órgão provedor do Sistema 

Eletrônico.  

 

3.2 - Poderão participar deste Pregão somente as microempresas e empresas de pequeno 

porte, de acordo com o artigo 48, inciso I da Lei Complementar n° 147/2014, de 7 de agosto de 

2014, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto 

nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

 

3.3 - Não será admitida a participação de:  

Empresas que tenham sido declaradas inidôneas, suspensas e impedidas para licitar ou contratar por 

ato do Poder Público, em quaisquer de seus órgãos, ainda que descentralizados;  

Empresas cuja falência tenha sido declarada, que se encontram sob concurso de credores ou em 

recuperação judicial / extrajudicial ou em dissolução ou em liquidação;  

Empresas cujos proprietários ou sócios sejam servidores públicos, vereadores ou agentes políticos 

do Município de Braço do Trombudo;  

Empresas reunidas em consórcio e que sejam controladas, coligadas ou subsidiários entre si.  

 

3.3.1 - A não observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da licitante que, 

pelo descumprimento se sujeita às penalidades cabíveis.  

 

3.4 - A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório.  

 

3.5 - Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Portal de Licitações – 

Compras BR, através do site “http://comprasbr.com.br”.  

 

3.6 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.  

 

http://comprasbr.com.br/
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3.6.1 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 

lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 

senha privativa.  

 

3.6.2 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 

pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do 

Compras BR.  

 

3.6.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de 

Braço do Trombudo e ao provedor do sistema Compras BR a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

 

3.6.4 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  

 

3.6.5 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 

representante. 

 

3.7 – O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança-criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do 

Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) do ComprasBr. 

 

3.7.1 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Braço do 

Trombudo, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 

transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica do ComprasBr. 

 

3.8 – O microempreendedor individual ou microempresa ou empresa de pequeno porte, 

além da apresentação da declaração constante no Anexo VII para fins de habilitação, deverá, 

quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no 

campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto consoante o seu regime de tributação para 

fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art.44 e 45 da LC123/2006. 

 

 

4 - DA FUNÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

 

4.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) Coordenar o processo licitatório;  

b) Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável 

pela sua elaboração;  

c) Conduzir a sessão pública na internet;  

d) Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório;  
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e) Dirigir a etapa de lances;  

f) Verificar e julgar as condições de habilitação;  

g) Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão;  

h) A negociação direta com o proponente, na forma da Lei;  

i) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;  

j) Indicar o vencedor do certame;  

k) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;  

l) Elaborar a ata da sessão;  

m) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  

n) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação;  

o) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de 

penalidades previstas na legislação.  

 

4.2 – Caberá à equipe de apoio 

a) Auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório. 
 

 

5 - DAS RESPONSABILIDADES DA LICITANTE  

 

5.1 - A licitante deverá atentar para as disposições abaixo relacionadas:  

 

5.1.1 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico;  

 

5.1.2 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste edital. A licitante será responsável por todas as transações 

que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 

propostas e lances;  

 

5.1.3 - Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;  

 

5.1.4 - O Microempreendedor Individual – MEI, a Microempresa – ME e a Empresa de Pequeno 

Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, para que essa possa participar do 

presente certame, deverá, à época do credenciamento acrescentar as expressões 

“Microempreendedor Individual”, “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas 

respectivas abreviações, MEI, ME e/ou EPP, à sua firma ou denominação, conforme o caso;  

 

5.1.5 - É de responsabilidade da licitante a verificação do correto cadastramento de seus dados e de 

sua proposta no sistema do Portal de Licitações – Compras BR.  

 

5.1.6  - Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 
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5.1.7  - Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma 
eletrônica; e 
 

5.1.8  - Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse 
próprio. 
 

 

6 - DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 

6.1 -De acordo com o Decreto nº 10.024, artigo 24, qualquer pessoa poderá impugnar os termos 

do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à 

data fixada para abertura da sessão pública.  

 

6.2 - As impugnações e/ou recursos deverão ser protocolados dentro do prazo previsto em lei, 

junto a Praça da Independência, 25, Centro Braço do Trombudo/SC, CEP 89.178-000 e/ou de forma 

eletrônica através do Portal do e-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br encaminhamento aos 

cuidados da Comissão de Pregão, sob pena de não apreciação e nulidade.  

 

6.3 -As impugnações não possuirão efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.  

 

6.4 - Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das 

seguintes providências:  

a) Anulação ou revogação do edital;  

b) Alteração do edital e a manutenção da licitação com a sua republicação e reabertura do prazo;  

c) Alteração no edital e manutenção da licitação, dispensada nova publicação e reabertura do prazo 

nos casos em que a alteração não tenha afetado a formulação das propostas.  

 

6.5 - Os atos decisórios do Pregoeiro e Autoridade Competente poderão ser objeto de recurso 

administrativo no prazo de 03 (três) dias úteis nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002.  

 

6.6 - Após a declaração do vencedor do item, o sistema ficará aberto por um período de dez 

minutos, para que as licitantes que desejam recorrer contra decisões do pregoeiro possam fazê-lo, 

manifestando motivadamente, sua intenção com registro da síntese das suas razões no campo 

específico “recurso”, não sendo aceito manifestação meramente no chat, sob pena de não 

acolhimento, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, inclusive para os 

fornecedores que foram desclassificados na fase de abertura das propostas. Ao encerrar o prazo para 

acolhimento de recurso o Sistema bloqueia a opção para os fornecedores. Os interessados ficam, 

desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 

do término do prazo do recorrente.  

 

6.7 - A falta de manifestação devidamente motivada, no prazo concedido pelo sistema importará 

a preclusão do direito de recurso.  

 

6.8 - O encaminhamento de recurso e contrarrazões de recurso deverão ser protocolados no 

prazo de 03 (três) dias úteis, contado do encerramento do prazo de recurso pelo sistema, junto a 

mailto:licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br


 
 

7 

 

 

Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo 

Fone/Fax : (47) 3547-0179 / 3547-0232 

gabinete@bracodotrombudo.sc.gov.br 

Praça da Independência, 25- Centro – 89178-000 – Braço do Trombudo – Santa Catarina 

CNPJ 95.952.230/0001-67 

Praça da Independência, 25 – Centro Braço do Trombudo/SC CEP: 89.178-000 e/ou de forma 

eletrônica através do e-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br, no horário de expediente 

disposto no preâmbulo deste edital e seu encaminhamento aos cuidados da Comissão de Pregão, sob 

pena da não apreciação e nulidade.  

 

6.9 - Aos atos do Pregoeiro ou da Autoridade Competente cabem: Recurso, Representação e 

Pedido de Reconsideração, nos termos da legislação.  

 

 

7 - DAS PROPOSTAS (ELETRÔNICA OU ESCRITA)  

 

7.1 - A proposta eletrônica a ser inserida no sistema, através do link: http://comprasbr.com.br 

(modelo constante do Anexo V deste edital) deverá conter:  

a) As especificações, marca do item cotado (conforme o caso), em conformidade com o descritivo 

constante no Anexo I deste edital;  

b) Indicação de preço unitário e total.  

 

7.2 - A proposta escrita deverá conter os seguintes elementos:  

a) Nome do proponente, endereço completo, telefone, e-mail, CNPJ;  

b) Número do Processo Licitatório;  

c) Descrição do objeto da licitação em conformidade com o Anexo I e modelo Anexo V;  

d) Marca do item cotado; 

e) Número do Banco, Agência e Conta Corrente para depósito dos pagamentos em nome da 

proponente;  

f) Preço unitário em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais, apurado à data de sua 

apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. No preço 

proposto deverão estar incluídas, além do lucro, todas as despesas, tributos, tarifas, encargos sociais 

e demais custos, diretos ou indiretos, relacionadas ao objeto, inclusive frete;  

g) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;  

h) Declaração do licitante de que, desde já, fica obrigado a cumprir o prazo de entrega 

rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalidades aplicadas por esta Administração;  

i) As informações para formalizar o contrato, em especial a qualificação completa do representante 

da empresa que assina o contrato contendo, no mínimo, o seguinte: nome completo, CPF e RG. 

 

7.3 - A proposta deve estar totalmente de acordo com as especificações requeridas, sendo 
desconsiderada a solicitação para desclassificação de todo e qualquer item durante a etapa de 

lances.  

 

7.4 - Havendo divergência na redação da proposta entre o valor unitário e o valor total, será 

considerado o valor unitário para fins de proposta de preços bem como, no caso de discordância 

entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá este último.  

 

7.5 - A apresentação da proposta será considerada como evidência e atestado de que a licitante 

examinou criteriosamente este edital e todos os seus documentos e anexos, aceitando integralmente 

os seus termos, e que o objeto cotado apresenta todas as características e especificações mínimas 

exigidas neste edital.  

 

http://comprasbr.com.br/
http://comprasbr.com.br/
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7.6 - A licitante vencedora deverá manter atualizados, telefone e endereço, devendo comunicar ao 

Setor de Licitações e Contratos, qualquer alteração de dados.  

 

7.7- A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da proponente.  

 

7.8 - Será desclassificada a proposta que:  

 Deixar de atender alguma exigência deste edital;  

 Oferecer vantagem não prevista neste edital ou ainda preço e/ou vantagem baseada em propostas 

das demais licitantes.  

 

 

8 - DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO  

 

8.1 - Os fornecedores deverão inserir suas propostas iniciais no sistema, durante o período 

definido neste edital como “Início de Envio das Propostas”.  

 

8.2 - Quando do lançamento da proposta, a licitante deverá lançar apenas o valor unitário do 

item, que será multiplicado automaticamente pela quantidade prevista no Edital, através do 

SISTEMA ELETRÔNICO.  

 

8.3 - Ao enviar sua proposta, a licitante deverá confirmar em campo específico do sistema que 

atende plenamente aos requisitos de habilitação exigidos no presente Edital.  

 

8.4 - A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas 

necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, transporte, seguros e 

demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às 

especificações do objeto licitado.  

 

8.5 - A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, 

com a divulgação das propostas de preços recebidos, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade 

das propostas.  

 

8.6 - O Pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às 

especificações e formalidades do edital ou que apresentarem preço excessivo acima do praticado no 

mercado ou inexequível.  

 

8.7 - Após a fase de “Classificação das Propostas”, o Pregoeiro dará sequência ao processo de 

Pregão, passando para a fase da “Sessão Pública”, da qual só poderão participar os licitantes que 

tiveram suas propostas classificadas (os licitantes deverão consultar a classificação / 

desclassificação de suas propostas no endereço: comprasbr.com.br).  

 

8.8 - A partir do horário previsto neste edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, 

com a divulgação das propostas de preço recebidas que estejam em perfeita consonância com as 

especificações e condições de fornecimento detalhadas neste edital.  

 

8.9 - Na etapa competitiva, que será aberta com o menor preço ofertado na etapa de propostas, 

os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de 
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lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor.  

 

8.10 - A disputa eletrônica será feita pelo valor UNITÁRIO. 

 

8.11 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de 

registro e valor.  

 

8.12 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos e de valor decrescente, considerando 

sempre o valor UNITÁRIO desta licitação, em tempo real, observado o horário fixado e as regras de 

aceitação dos mesmos.  

 

8.13 - Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

 

8.14 - A proponente somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 

registrado pelo sistema.  

 

8.15 - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais, sem a identificação do 

detentor do lance.  

 

8.16 – O tipo de julgamento será no modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput 

do art.31 do Decreto Federal nº  10.024, de 20 de setembro de 2019, a etapa de envio de lances 

na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo 

sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 

sessão pública. 

 

8.16.1 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de 

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

 

8.16.2 – Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no §1º do 

art.31 do Decreto Federal nº  10.024, de 20 de setembro de 2019, a sessão pública será  

encerrada automaticamente. 

 

8.16.3 - Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do 

disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da 

etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único 

do art. 7ºdo Decreto Federal nº  10.024, de 20 de setembro de 2019, mediante justificativa. 

 

8.16.4 – O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances ofertados será de R$ 0,01 

(um) centavo, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao 

que cobrir a melhor oferta. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
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8.17 – Face à imprevisão do tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o seu valor 

mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em 

uma disputa frustrada por falta de tempo hábil. 

 

8.18 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da 

etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação 

do lance de menor valor. 

 

8.19 – A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até 

a conferência da documentação pelo Pregoeiro (que deverá estar inserida no portal antes do 

inicio da sessão). 

 

8.20 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido, 

acarretará nas sanções previstas no item 17, deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa 

que apresentou a proposta ou o lance subsequente.  

 

8.21 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a 

sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa 

o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preçomelhor.  

 

8.22 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor preço e valor estimado para a contratação. 

 

8.23 - Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de 

recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.  

 

8.24 - Não havendo microempreendedores individuais ou microempresas ou empresas de 

pequeno porte, a licitação será revogada e lançado um novo edital, se assim for conveniente. 

 

8.25 - Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro irá 

analisar a documentação da licitante classificada em primeiro lugar, a qual deverá ter sido 

inserida juntamente com a proposta antes do início da sessão, sob pena de desclassificação (a 

documentação ficará disponível para o Pregoeiro e demais licitantes após término da fase de 

lances). Posteriormente os documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro, no endereço da 

Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, juntamente com a proposta de preços ajustada 

ao menor lance, elaborada de acordo com o Anexos V deste Edital, em até 5(cinco) dias úteis, 

situada na Praça da Independência, 25 - Centro, Braço do Trombudo, SC - CEP: 89.178-000, 

podendo ser apresentados no original, ou por cópia autenticada por tabelião, ou publicação 

em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo 

Pregoeiro, estar com prazos de validade vigentes e serão encaminhados à Diretoria de 

Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.  

 

8.25.1 - Deverá ser enviado o número do registro do SEDEX ou código de rastreamento do objeto 

(quando a remessa for por transportadora), para o e-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br.  
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8.26 - É vedada a desistência dos lances já ofertados sujeitando-se a proponente às sanções 

previstas na Lei Federal n.º 10.520/2002.  

 

8.27 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e analisados os documentos de 

habilitação, a licitante será declarada vencedora pelo pregoeiro.  

 

8.27.1 - A declaração da vencedora compreende a análise da proposta e o julgamento de 

habilitação, de acordo com as exigências deste edital.  

 

8.28 - Encerrada a etapa de lances, as proponentes deverão consultar regularmente o sistema para 

verificar se foi declarada a vencedora e se está aberta a opção para interposição de recurso. A partir 

da liberação, as proponentes deverão, no prazo de dez minutos, manifestar motivadamente a 

intenção de recorrer, em campo próprio do sistema, não sendo acolhidos pedidos pelo chat.  

 

8.28.1 - A proponente desclassificada anteriormente à fase de disputa também poderá manifestar a 

sua intenção de interpor recurso naquele momento.  

 

8.28.2 - Ao encerrar o prazo para acolhimento de recurso o sistema bloqueará a opção para os 

fornecedores.  

 

8.28.3 - A falta de manifestação da proponente quanto à intenção de recorrer, na forma e prazo 

estabelecidos nos itens anteriores, importará decadência desse direito, ficando o pregoeiro 

autorizado a adjudicar o objeto à proponente declarada vencedora.  

 

8.28.4 - Após a fase de recurso, o procedimento licitatório será adjudicado e será divulgada no 

sistema eletrônico a ata contendo a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances 

apresentados e demais informações relativas à sessão virtual do pregão.  

 

8.29 - No Caso de licitação para Registro de Preços, após a fase recursal o Sistema abrirá o prazo de 

4 (quatro) minutos para Aderência a Ata de Registro de Preços, onde as empresas interessadas em 

aderir ao preço da primeira colocada  deverão se manifestar em campo próprio. 

 

 

9 - DA HIPÓTESE DE DESCONEXÃO COM O PREGOEIRO  

 

9.1 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retomando 

o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.  

 

9.2 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.  

 

 

10 - DA HABILITAÇÃO  

 

10.1 - Os documentos abaixo exigidos deverão ser apresentados pela proponente que ofertar 

o menor preço, a qual deverão ter sido inseridos juntamente com a proposta antes do início da 
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sessão, sob pena de desclassificação (de preferência na forma zipada com mais documentos 

juntos para facilitar no momento de efetuar o download dos arquivos) (a documentação ficará 

disponível para o Pregoeiro e demais licitantes após término da fase de lances). Posteriormente os 

documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro, no endereço da Prefeitura Municipal de Braço do 

Trombudo, juntamente com a proposta de preços ajustada ao menor lance, elaborada de acordo com 

o Anexos V deste Edital, em até 5 (cinco) dias úteis, situada na Praça da Independência, 25 - 

Centro, Braço do Trombudo, SC - CEP: 89.178-000, podendo ser apresentados no original, ou por 

cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada 

do original para conferência pelo Pregoeiro, estar com prazos de validade vigentes e serão 

encaminhados à Diretoria de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Braço do 

Trombudo.   

 

10.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 

10.2.1 - Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI (acompanhado do 

documento de identidade); e/ou 

 

10.2.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual (acompanhado do documento de 

identidade); e/ou 

 

10.2.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou a sua última consolidação, em se 

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

documentos de eleição de seus administradores (acompanhado dos documentos de identidade 

dos administradores); e/ou 

 

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

diretoria em exercício (acompanhado dos documentos de identidade dos administradores); e/ou 

 

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

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

competente, quando a atividade assim o exigir.  

 

10.2.6 Instrumento Particular de Mandato (Procuração), ou Instrumento Público de Mandato, 

outorgando expressamente poderes para a prática de todos os atos pertinentes à licitação, nos casos 

em que o Licitante for representado por Procurador (acompanhado do documento de identidade). 

 

10.2.7 O proponente deverá apresentar a Declaração que se enquadra nas condições de 

Microempreendedor Individual – MEI, Microempresa – ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP, 

conforme modelo contido no (Anexo VI), com assinatura do responsável, acompanhada do 

Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI ou CERTIDÃO 

SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL do Estado sede da licitante. 

 

10.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, com data de expedição inferior a 90 dias;  
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b) Certidão Conjunta Negativa (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos 

relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil;  

 

c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;  

 

d) Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida pela Secretaria do Estado da sede da 

proponente;  

 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, expedida pela Prefeitura Municipal da 

sede da proponente;  

 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

 

10.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 

a) Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial quanto ao SAJ, expedida há menos de 60 (sessenta) dias, acompanhada da certidão 

de registro no sistema Eproc. 

Obs.: Considerando a implantação do sistema Eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir 

de 1º de Abril de 2019, as certidões deverão ser solicitadas tanto no sistema Eproc quanto no SAJ. 

As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente caso contrário não terão validade, (sendo 

possível realizar diligência pela Comissão de Licitação). 

 

10.5 –QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) No mínimo um Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado demonstrando a execução satisfatória de serviços similares ao objeto da 

presente licitação descrito neste edital. 

b) Apresentar Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), emitido pela ANVISA ou 

protocolo de encaminhamento. 

 

10.6 OUTRAS COMPROVAÇÕES  

 

a) Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII, Art. 7
º
 da CF (ANEXO III); 

 

b) Declarações Obrigatórias (ANEXO IV).  

 

 

10.7 CONSULTAS  

 

10.7.1. Para fins de habilitação/contratação, após a divulgação do(s) vencedor(res), o pregoeiro 

realizará consulta dos cadastros mencionados a seguir:  

10.7.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3); 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3
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10.7.1.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

10.7.1.3 - Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União –TCU 

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:2:::NO:2::); 

10.7.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.7.3 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.7.3.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.7.3.2 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

10.7.4 - Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

 

11 – CONDIÇÃO DIFERENCIADA  

 

11.1 – Considerando a participação exclusiva de Microempreendedores Individuais – MEI, 

Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar n.º 

123/2006, deverão apresentar os seguintes documentos: 

 

11.2 - Declaração de enquadramento em regime de Tributação de Microempreendedores 

Individuais – MEI, Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Anexo 

VI deste Edital; e Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI ou 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL do Estado sede da licitante, 

comprovando a condições de MICROEMPRESA – ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE – 

EPP. Essa certidão, não poderá ter prazo de emissão superior a 90 (noventa) dias.  

 

11.3 – A inobservância do disposto acima, isentará a Administração da concessão dos benefícios 

previstos nos Artigos 42 e 49 da Lei Complementar n.º 123/2006.  

 

11.4 - Quanto à regularidade fiscal dos Microempreendedores Individuais – MEI, Microempresas 

- ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006:  

Os Microempreendedores Individuais – MEI, Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - 

EPP, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n.º 

123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

 

11.5 - Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:2:::NO:2::


 
 

15 

 

 

Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo 

Fone/Fax : (47) 3547-0179 / 3547-0232 

gabinete@bracodotrombudo.sc.gov.br 

Praça da Independência, 25- Centro – 89178-000 – Braço do Trombudo – Santa Catarina 

CNPJ 95.952.230/0001-67 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, 

a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais Certidões Negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa;  

 

11.6 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n.º 

10.520/2002, especialmente a definida no Artigo 7º.  

 

11.7 - Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se da 

matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos 

que são válidos para matriz e todas as filiais.  

 

11.8 - Para certidões emitidas que não informem, de forma explícita, o prazo de validade, será 

considerado máximo de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão, devendo estar 

válidas na data da abertura dos envelopes.  

 

11.6 11.9 - A ausência ou ilegibilidade de qualquer dos documentos ou declarações obrigatórias 

elencadas acima acarretará a imediata inabilitação da empresa para participar do certame. 

 

 

12 - PROPOSTA  

 

12.1 - Juntamente com a documentação de habilitação, no prazo estipulado no item 8.25, deste 

Edital, a proponente que ofertar o menor valor unitário, deverá enviar Proposta de Preços escrita 

original, conforme Anexo VI, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em  01 (uma) 

via, rubricada  em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal, citado nos 

documentos de  habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo 

Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, endereço completo, número de 

telefone e fax, número de agência de conta bancária.  

 

12.2 - A proposta escrita deverá conter:  

 Todas as informações exigidas no item 7, deste edital;  

 Data e assinatura do Representante Legal da proponente;  

 Preço unitário e preço total.  

 

 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

13.1 –Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes 

quanto à interposição de recurso, a pregoeira opinará sobre a adjudicação do objeto licitado. 

 

13.2 No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após decisão do 

recurso, opinar pela adjudicação do objeto licitado.  

 

13.3 - A autoridade Competente homologará o resultado da licitação, convocando o vencedor a 

assinar o Contrato, ou a retirar a Ordem de Compra.  
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13.4 - O Município de Braço do Trombudo poderá, quando o proponente vencedor, convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar 

injustificadamente a assinar o Contrato ou retirar a Ordem de Compra, retomar a Sessão Pública e 

convidar os demais proponentes classificados na ordem determinada após a etapa de lances, dando 

continuidade aos procedimentos da sessão pública, adjudicação e homologação.  

 

13.5 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a 

capacidade jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira, 

qualificação técnica e/ou inidoneidade e demais exigências previstas para habilitação, em razão de 

fatos supervenientes conhecidos após o julgamento.  

 

 

14 - DO REGISTRO DE PREÇO 

 

14.1 - Será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com 

características de compromisso para a futura contratação, com o(s) fornecedor(es) classificado(s) 

em primeiro lugar. Os mesmos serão convocados para que no prazo de 05 (cinco) dias assinem a 

mesma, sob pena de decair o direito na preferência da contratação, sem prejuízos das sanções 

previstas neste edital e das demais sanções legais aplicáveis.  

 

14.2 - No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se 

recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste 

Edital, o Município de Braço do Trombudo, poderá registrar os demais licitantes, na ordem de 

classificação, convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  

 

14.3 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de 

Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o preço 

registrado quando esse se tornar superior àqueles praticados no mercado, conforme previsto na Lei.  

 

14.4 - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizadas por meio de 

nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento equivalente, conforme 

prevê os artigos 62 e 64 da Lei n° 8.666/93. 

 

14.5 - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá 

convocar os adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro 

de Preços e efetuar a entrega do respectivo preço registrado, nas seguintes hipóteses: 

 

14.5.1 - Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e consequente 

cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior, e; 

14.5.2 - Revisão do preço do primeiro classificado, quando o novo preço resultar superior ao do 

segundo classificado. 

 

14.6 - Os adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no item 14.1 para assinar 

a Ata de Registro de Preços com o saldo do quantitativo e o período remanescente da Ata anterior. 

 

14.7 - Os detentores das Atas não se eximirão das penalidades correspondentes, na hipótese de 

inexecução contratual. 
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14.8 - A existência do preço registrado não obriga o Município Braço do Trombudo a firmar as 

contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de 

condições. 

 

14.9 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações 

referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 

035/2009. 

 

14.10 - O prazo de validade do registro de preço será de 12 (doze) meses. 

 

14.11 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no 

art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

 

15 - ENTREGA 

 

15.1 – Os pedidos serão realizados pelo Município de Braço do Trombudo por meio de 

Autorização de Fornecimento - AF, cuja emissão se dará conforme a necessidade do Município. 

 

15.2 - A empresa contratada disporá do prazo de 10 dias a contar da data da notificação da 

Autorização de Fornecimento – AF, para a entrega do objeto na Unidade Básica de Saúde Centro, 

Sito na Avenida Erica Hansen Joenck, s/n, Centro -  Braço do Trombudo/SC, no horário  de 08:00h 

ás 11:00h e de 13:00h ás 16h, de segunda-feira a sexta feira. 

 

15.3 - O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita 

execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do 

contrato, se a qualquer tempo se verificarem vícios, má qualidade, defeitos ou incorreções, 

observadas as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

 

16 – DO PAGAMENTO:  

 

16.1 – A Comissão disporá do prazo de 5 (cinco) dias para conferir a qualidade do serviço e 

autorizar o pagamento, caso aceito, ou notificar a Contratada, no caso de não aceitação. 

 

16.2 - O recebimento do objeto desta licitação, será efetuado da seguinte forma:  

a) Provisoriamente, no ato da realização do serviço, para efeito de posterior verificação da 

conformidade com o solicitado na licitação;  

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e das características do item e consequente 

aceitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados após o recebimento 

provisório.  

 

16.3 - Quando da verificação, se o serviço não atender às especificações solicitadas, serão 

aplicadas as sanções previstas neste edital.  
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16.4 - O pagamento será efetuado pelo Município de Braço do Trombudo em até 20 (vinte) dias 

após recebimento a apresentação da Nota Fiscal. A nota fiscal eletrônica deverá ser enviada no 

seguinte e-mail nfe@bracodotrombudo.sc.gov.br em formato XML. 

 

16.5 - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome da 

proponente vencedora.  

 

16.6 - O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados informados na 

Proposta Comercial e na Nota Fiscal Eletrônica.  

 

16.7 Das formas de reajuste: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém 

de consequências incalculáveis, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que desequilibrem a relação 

econômico-financeira do preço registrado, e a fim de restabelecer as condições efetivas da proposta 

inicialmente registrada, o preço poderá ser revisto.  

I - a comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas 

fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da 

elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do compromisso;  

II - reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Administração formalmente revisará o 

preço a fim de readequar as condições efetivas da proposta inicialmente registrada. 

 

17 - DAS PENALIDADES  

 

17.1 - Às proponentes que ensejarem o retardamento na execução do certame, seja parcial ou 

total, não mantiverem a proposta, deixarem de entregar, ou apresentarem documentação falsa 

exigida no Edital, comportarem-se de modo inidôneo ou cometerem fraude fiscal, poderão ser 

aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao 

Município pelo infrator: 

a) Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores; 

b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta apresentada pela proponente; 

c) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, DF e Municípios pelo prazo de até 

5 (cinco) anos consecutivos. 

 

17.2 O proponente vencedor estará sujeito por falhas, irregularidades ou pelo não cumprimento 

dos prazos e demais condições/obrigações estipuladas, às seguintes penalidades, isoladas ou 

cumulativamente:  

a) Advertência por escrito;  

b) Multa de mora no valor de 5% (cinco por cento) do valor do por dia de atraso na entrega do 

objeto e/ou conserto/adequação do mesmo, limitado à 20% do valor do contrato;  

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, devidamente atualizado, pelo não 

cumprimento de qualquer das cláusulas deste edital, ou pela desistência imotivada da manutenção 

de sua proposta;  

d) Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo de 02 (dois) anos, 

observadas as disposições legais;  

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

perdurarem os motivos da punição.  

 

mailto:nfe@bracodotrombudo.sc.gov.br
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17.3 - Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, a concessão do objeto poderá ser 

rescindida unilateralmente, a qualquer tempo, pelo Município de Braço do Trombudo.  

 

17.4 - A aplicação destas sanções será precedida de regular processo administrativo, com a 

expedição de notificação pelo poder público para apresentação de defesa no prazo máximo e 

improrrogável de 05 (cinco) dias úteis.  

 

17.5 - As multas serão recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da 

decisão administrativa que as tenham aplicado, podendo ser descontadas dos valores devidos, o que 

é totalmente aceito pela licitante vencedora.  

 

 

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

18.1 - As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse do Município de Braço do 

Trombudo, a segurança e o objetivo da contratação.  

 

18.2 - As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-

lo no prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação.  

 

18.3 - É facultada ao pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar nos prazos estipulados.  

 
18.4 - Nenhuma indenização será devida às proponentes por apresentarem documentação ou 

proposta  relativa ao presente pregão eletrônico.  

 

18.5 - Em caso de REVOGAÇÃO ou ANULAÇÃO deste Pregão Eletrônico serão observadas as 

disposições da Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações.  

 

18.6 - A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público devidamente 

comprovados ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

 

18.7 - A proponente é exclusivamente responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, respondendo a qualquer tempo pelos 

mesmos.  

 

18.8 - No caso de interesse do Município de Braço do Trombudo, sem que para tanto caiba à 

participante qualquer recurso ou indenização, poderá ainda a licitação ter:  

a) Adiada sua abertura;  

b) Alterado o Edital com fixação de novo prazo para a realização da licitação.  

 

18.9 - As fases internas da licitação, assim sendo as atas, convocações e demais atos relativos ao 

processo licitatório serão divulgadas através do veículo oficial de imprensa da Prefeitura de Braço 

do Trombudo, (www.bracodotrombudo.sc.gov.br), quando necessário, ficando desde a data da 

http://(www.bracodotrombudo.sc.gov.br)/
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publicação convocados os licitantes a apresentarem recurso ou demais manifestações cabíveis. O 

Município de Braço do Trombudo também poderá comunicar os licitantes diretamente e/ou através 

de AR e e-mail, acerca dos procedimentos vinculados ao presente certame, sendo que os prazos 

computar-se-ão a partir do seu recebimento, situação que os licitantes têm plena ciência e aceitam 

para todos os fins.  

 

18.10 - O presente edital e seus anexos são complementares entre si de forma que qualquer 

condição, especificação, obrigação e outros constantes em um e omitido em outro será considerado 

válido e existente para todos os fins.  

 

18.11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o 

foro do Município de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

 

18.12 - Faz parte deste Edital:  

ANEXO I - Termo de Referência e Relação dos Itens da Licitação;  

ANEXO II - Modelo de Declaração de Habilitação; 

ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do ART. 7
º
 

da CF; 

ANEXO IV - Modelo de Declarações Obrigatórias; 

ANEXO V - Modelo de Proposta;  

ANEXO VI - Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de 

Microempreendedor Individual – MEI, Microempresa - ME ou Empresa  de  Pequeno Porte - 

EPP;  

ANEXO VII - Minuta Ata Registro de Preço; 

 

 

Braço do Trombudo / SC, 10 de setembro de 2020.  

 

 

________________________________ 

Nildo Melmestet 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 11/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO N.°06/2020 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETO 

 

1.1 - A presente licitação tem como o objeto Registro de Preços para eventual aquisição 

de material odontológico para uso nas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de 

Saúde de Braço do Trombudo/SC, conforme planilha abaixo: 

 
Item Quant Unid. Descrição Valor Máximo 

Unit. R$ 

Valor 

Máximo Total 

R$ 

1 15 cx Agulha gengival curta 30G, caixa com 100 unidades.  R$        48,78   R$      731,70  

2 30 pt Anestésico tópico benzocaína 200mg/g (pote liquido 12g) 

sabor tutti frutti  R$          9,48   R$      284,40  

3 10 pct Babador impermeável descartável para uso odontológico, 

2 camadas de papel + camada de plástico, medidas 33x48 

cm, pct c/ 100 unidades.  R$        18,93   R$      189,30  

4 50 und Banda matrix  de aço inox n º 5.  R$          2,07   R$      103,50  

5 30 und Banda matrix  de aço inox n º 7.  R$          2,27   R$        68,10  

6 100 und Broca baixa rotação de aço esférica nº 2  R$          4,58   R$      458,00  

7 100 und Broca baixa rotação de aço esférica nº 3  R$          4,43   R$      443,00  

8 100 und Broca baixa rotação de aço esférica nº 4  R$          4,62   R$      462,00  

9 100 und Broca baixa rotação de aço esférica nº 5  R$          4,43   R$      443,00  

10 15 und Broca FG para acabamento fino (dourada) nº 1090.  R$          3,50   R$        52,50  

11 15 und Broca FG para acabamento fino (dourada) nº 1111 FF. 
 R$          3,50   R$        52,50  

12 15 und Broca FG para acabamento fino (dourada) nº 1112 FF.  R$          3,50   R$        52,50  

13 15 und Broca FG para acabamento fino (dourada) nº 1190 FF.  R$          3,50   R$        52,50  

14 15 und Broca FG para acabamento fino (dourada) nº 3118 F.  R$          3,50   R$        52,50  

15 15 und Broca FG para acabamento fino (dourada) nº 3168 F.  R$          3,50   R$        52,50  

16 15 und Broca FG para acabamento fino (dourada) nº 3195 F.  R$          3,50   R$        52,50  

17 15 und Broca FG para acabamento fino (dourada) nº 1112 F.  R$          3,50   R$        52,50  

18 15 und Broca FG para acabamento fino (dourada) nº 1111 F.  R$          3,50   R$        52,50  

19 15 und Broca FG para acabamento fino (dourada) nº 1190 F.  R$          3,50   R$        52,50  

20 50 und Broca alta rotação de aço esférica nº 1014.  R$          3,50   R$      175,00  

21 50 und Broca alta rotação de aço esférica nº 1016.  R$          3,50   R$      175,00  

22 50 und Broca alta rotação de aço esférica nº 1012.  R$          3,50   R$      175,00  

23 50 und Broca alta rotação de aço esférica nº 1011.  R$          3,50   R$      175,00  

24 20 und Broca alta rotação de aço esférica nº 1012 HL.  R$          3,50   R$        70,00  

25 20 und Broca alta rotação de aço esférica nº 1014 HL.  R$          3,50   R$        70,00  

26 20 und Broca alta rotação de aço esférica nº 1016 HL.  R$          3,50   R$        70,00  

27 50 und Condicionador de esmalte e dentina (ácido fosfórico a 

37% seringa de 2,5 ml.  R$          5,14   R$      257,00  
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28 4 und Compósito (medicamentos) para cavidade c/ alveolite 

dentária.  R$        45,00   R$      180,00  

29 10 pct Cunhas de madeiras finas e delicadas (pct c/ 100 

unidades).  R$        18,34   R$      183,40  

30 500 und Escova dental adulta. Cerdas de nylon macias com 4 

fileiras de tubos, contendo de 34 a 34 tufos de cerdas, 

aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, 

medindo de 17 a 19 cm, anatômica em empunhadeira, 

cores variadas.  R$          1,20   R$      600,00  

31 500 und Escova dental infantil. Cerdas de nylon macias com 4 

fileiras de tubos, contendo de 28 a 32 tufos de cerdas, 

aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, 

medindo de 15 a 17 cm, anatômica em empunhadeira, 

cores variadas.  R$          1,30   R$      650,00  

32 10 und Escova para limpeza de broca.  R$          8,56   R$        85,60  

33 50 und Escova Robson para profiláxia, com cerdas de nylon 

flexível, macia   R$          2,24   R$      112,00  

34 300 und Espelho clinico nº 5.  R$          5,25   R$   1.575,00  

35 5 und Fio Dental para uso profissional de 500m.  R$        15,08   R$        75,40  

36 300 und Fio Dental de 25m.  R$          2,09   R$      627,00  

37 10 cx Fio de sutura nº 4.0 c/agulha 1,7cm odonto seda cx c/24 

Unidades.  R$        48,20   R$      482,00  

38 30 rl fita matriz de aço 5mm.  R$          8,27   R$      248,10  

39 10 fr Flúor liquido para bochecho 0,2% NAF – frasco de 

500ml, cuja composição é de 250mg de fluoreto de sódio 

com veicul Q.S.P. 500ml sem pigmento do tipo fluor 

solução.  R$        10,47   R$      104,70  

40 10 pct Gorro p/ cabelo tipo touca de banho com elástico 

descartável, pct c/ 100 unidades.  R$        24,88   R$      248,80  

41 25 und Ionômero de vidro (pó ionômero de vidro restaurador-

pote com 10gr e liquido ácido poliacrilico-pote com 8gr) 

cor A2.  R$        22,68   R$      567,00  

42 3 Kit Kit com 120 discos 12,7mm (1/2) de diâmetro, discos de 

lixa Sofle Pop-on c/ mandril de encaixe 9abrasivo a base 

de óxido de aluminio de varias granulações). Em um 

costato flexível de poliéster e de poliuretano, utilizados 

para acabamento de resina composta e cimento de 

ionômero  de vidro, série laranja, granulação grossa, 

média, fina e superfina.  R$      546,06   R$   1.638,18  

43 50 cx Máscara de proteção tripla camada cx c/ 50 unidades.  R$        99,80   R$   4.990,00  

44 5 und Material restaurador temporário. Pó (óxido de zinco 

(91,5%), resina acrílica e fosfato de cálcio 40gr.  R$        43,24   R$      216,20  

45 5 fr Material restaurador temporário. Liquido- (eugenol e 

ácido acético glacial (0,27%) 15ml.  R$        62,29   R$      311,45  

46 20 cx microbrush (pincéis aplicadores de sistema adesivo, 

selante, soluções hemostáticas, ácidos e outros), possui 

haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon. 

Tam regular 2.0 mm (1,4 de gota) caixa com 100 

unidades.  R$        16,01   R$      320,20  

47 5 cx Moldeira de cera descartável com 100 unidades, sortidas 

tamanhos P, e G, material flexível espuma de 

poliuretano.  R$        58,11   R$      290,55  

48 5 pt Obturador provisório com flúor, pote com 25gr.  R$        18,70   R$        93,50  

49 2 und Óculos de proteção acrílico.  R$          8,88   R$        17,76  
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50 15 und Pasta profilática com flúor para profilaxia dental, uso 

profissional, peso liquido 90gr, contendo em sua 

composição água, espessante, lauril sulfato, carbonato de 

cálcio, pedra pomes e sabor tutti-frutti.  R$          8,07   R$      121,05  

51 20 cx Pontas de acabamento de compósito em silicone e óxido 

de alumínio, cx com 8 peças sendo: 01 mandril e 7 pontas 

- forma chama.  R$        46,00   R$      920,00  

52 20 cx Pontas de acabamento de compósito em silicone e óxido 

de alumínio, cx com 8 peças sendo: 01 mandril e 7 pontas 

- forma de disco.  R$        46,00   R$      920,00  

53 4 und Resina composta micro híbrida fotopolimerizável 

radiopaca, composta por partículas de vidro de bário, 

tamanho médio de 0,7 micrômetros e tamanho máximo 

inferior a 2 micrometros – seringa de 4 gr cor OA 3,5.  R$        47,70   R$      190,80  

54 20 und Resina Flow cor A2 (seringa com 2 gr + aplicadores). 

Resina hibrida, fluída, fotopolimerizável, radiopaca, facil 

acesso mesmo em pequenas cavidades, indicado para 

camada inicial, ou seja, forramento, pequenas cavidades 

de classe I E II, restauraçõs de dentes decíduos.  R$        27,90   R$      558,00  

55 4 und Resina composta micro híbrida fotopolimerizável 

radiopaca, composta por partículas de vidro de bário, 

tamanho médio de 0,7 micrômetros e tamanho máximo 

inferior a 2 micrometros – seringa de 4 gr cor OA3.  R$        47,59   R$      190,36  

56 10 und Selante resinoso fotopolimerizável de fóssulas e fissuras, 

que auxília na prevenção da cárie em dentes posteriores, 

cor branco opaco, seringa com 2 gr, mais aplicadores 

descrtáveis.  R$        25,91   R$      259,10  

57 50 cx Luva de procedimento tipo látex sem pó tamanho P, cx 

c/100 und.  R$        64,14   R$   3.207,00  

58 100 cx Luva de procedimento tipo látex com pó tamanho PP, cx 

c/100 und.  R$        52,95   R$   5.295,00  

59 6 und Resina fotopolimerizável cor A1, com carga inorgânica 

de zirconia/sílica (82% em peso e 60% em volume), 

matriz Lis-gma, Bis-ema e UDMA. Tamanho das 

paticulas: 0,01 a 3,5 um. Resina microhibrida radiopaca 

c4g. Tipo Z250XT  R$      101,45   R$      608,70  

60 15 und Resina fotopolimerizável cor A2, com carga inorgânica 

de zirconia/sílica (82% em peso e 60% em volume), 

matriz Lis-gma, Bis-ema e UDMA. Tamanho das 

paticulas: 0,01 a 3,5 um. Resina microhibrida radiopaca 

c4g. Tipo Z250XT  R$        89,23   R$   1.338,45  

61 15 und Resina fotopolimerizável cor A3, com carga inorgânica 

de zirconia/sílica (82% em peso e 60% em volume), 

matriz Lis-gma, Bis-ema e UDMA. Tamanho das 

paticulas: 0,01 a 3,5 um. Resina microhibrida radiopaca 

c4g. Tipo Z250XT.  R$        75,57   R$   1.133,55  

62 8 und Resina fotopolimerizável cor A3,5, com carga inorgânica 

de zirconia/sílica (82% em peso e 60% em volume), 

matriz Lis-gma, Bis-ema e UDMA. Tamanho das 

paticulas: 0,01 a 3,5 um. Resina microhibrida radiopaca 

c4g. Tipo Z250XT  R$        66,46   R$      531,68  

63 250 pct Roletes de algodão c/ 100 unidades  R$          2,87   R$      717,50  

64 10 und Sistema Adesivo monocomponentes primer e adesivo em 

um só frasco 06 gramas 5,6ml.  R$      190,10   R$   1.901,00  
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65 30 fr Solução bucal de digluconato de clorexidine a 0,12% 

250ml.  R$        15,56   R$      466,80  

66 100 pct Sugador plástico decartável, tam no mínimo 13 cm de 

comprimento, 6,5mm circunferência, pct c/ 40 unidades.  R$        27,16   R$   2.716,00  

67 5 frs Tricresol formalina liquido frasco c/ 10ml (curativo para 

endodontia)  R$          8,69   R$        43,45  

68 20 pct Tiras de lixa de aço 4mm c/12 unidades. 
 R$          8,53   R$      170,60  

69 10 pct Tiras de lixa de aço 6mm c/12 unidades. 
 R$        10,36   R$      103,60  

70 10 pct Tiras de poliéster pct c/50 unidades. 
 R$          5,28   R$        52,80  

71 8 cx Tiras de poliéster para polimento e acabamento cx c/ 150 

unidades (abrasivo a base de óxido de alumínio e costato 

de poliéster), tamanho das tiras 4mm de largura e 17mm 

de comprimento, granulação média (cinza) e fina 

(branca). Cada tira tem um centro neutro (sem abrasivo) 

para introdução nas superfícies interproximais dos 

dentes.  R$        13,47   R$      107,76  

72 40 cx Tubetes de cloridrato de mepivacaina com epinefrina 

com vaso constritor 1:100.000 (tubetes de vidro). 

Medivacaina 2% c/vaso tubete cx c/50.  R$      184,65   R$   7.386,00  

73 20 frs Flúor gel (neutro) frasco de com 200 ml.  R$          7,07   R$      141,40  

74 10 cx Agulha gengival extra curta 30G, caixa com 100 

unidades.  R$        52,46   R$      524,60  

75 20 cx microbrush (pincéis aplicadores de sistema adesivo, 

selante, soluções hemostáticas, ácidos e outros), possui 

haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon. 

Tam extra fino, caixa com 100 unidades.  R$        14,66   R$      293,20  

76 15 pct Envelopes auto selante para esterilização em autoclave 

tam 70x230mm pct com 100 und  R$        20,40   R$      306,00  

77 20 pct  Envelopes auto selante para esterilização em autoclave 

tam 90x260mm pct com 100 und  R$        28,05   R$      561,00  

78 15 pct Envelopes auto selante para esterilização em autoclave 

tam 150x250mm pct com 100 und  R$        42,41   R$      636,15  

79 20 pct Envelopes auto selante para esterilização em autoclave 

tam 250x400mm pct com 100 und  R$      176,25   R$   3.525,00  

80 2 und Porta agulha castroviejo 14 cm ponta reta com widea e 

com trava  R$      295,00   R$      590,00  

81 5 und Broca de alta rotação zecya  R$        38,74   R$      193,70  

82 5 cx Agulha gengival longa 30G, cx c/100 und  R$        59,00   R$      295,00  

83 30 cx Fio de sutura nylon 5.0, indicado no fechamento de 

incisões na pele, cirurgias odontológicas e outras. Fio de 

45 cm, com agulha 1/2 (meia), CT (círculo triangular) 1,5 

cm, cx c/24 unidades.   R$        45,30   R$   1.359,00  

84 2 und Ponteira de ultrasson nº 5, Sonic Borden Kavo  R$      156,81   R$      313,62  

85 20 cx Tiras de lixa de aço 2mm, cx c/12 und  R$        11,28   R$      225,60  

86 15 und Ionômero de vidro (pó ionômero de vidro restaurador-

pote com 10gr e liquido ácido poliacrilico-pote com 8gr) 

cor A3.  R$        29,36   R$      440,40  

87 3 und Espátula Dupla nº 70 R$        14,98 R$        44,94 

88 6 cx Discos de lixa Solflex pop-on de 12,7mm (1/2) de 

diâmetro, (abrasivo a base de óxido de alumínio) com 

encaixe de mandril. Em um costato flexivel de poliester e 

de poliuretano, utilizado para acabamento de resina  R$      209,00   R$   1.254,00  
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composta e cimento de ionômetro de vidro. Granulação 

grossa, série laranja, reposição com 30 discos. 

89 6 cx Discos de lixa Solflex pop-on de 12,7mm (1/2) de 

diâmetro, (abrasivo a base de óxido de alumínio) com 

encaixe de mandril. Em um costato flexivel de poliester e 

de poliuretano, utilizado para acabamento de resina 

composta e cimento de ionômetro de vidro. Granulação 

média, série laranja, reposição com 30 discos.  R$      220,00   R$   1.320,00  

90 50 pct Compressa de gaze 10 x 10 constituída de tecido 100% 

algodão,  com densidade de 13 Fios por cm 2,20 cmx 40 

cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a 

medir 10 x 10 cm quando dobrada, 750 gr por pacote no 

mínimo com as bordas voltadas para parte interna e sem 

fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de 

absorção, ser acia, isenta de impurezas, amido, alvejantes 

ópticos, ou substâncias alergênicas. Pct com 500 

unidades, não estéril, com selagem eficiente que garanta 

a integridade do roduto até o momento de sua utilização, 

permita a abertura e transferência com técnica asséptica, 

de acordo com as normas ABNT NBR 13843.  R$        65,50   R$   3.275,00  

91 10 und Fita para autoclave, em papel crepado, com listras 

impressas com tinta especial, na cor branca, que em 

contato com a temperatura empregada na esterilização 

muda de cor, tornando-se pretas 19mmx30mt.  R$          7,14   R$        71,40  

92 5 cx Sugador cirúrgico descartável - embalado 

individualmente, estéril, descartável e atóxico. Tubo com 

curvatura confeccionado em PVC rígido. Diâmetro da 

ponteira de 3,0mm. Caixa com 20 unidades  R$        39,13   R$      195,65  

93 10 und Sugador endodôntico descartável - atóxico e colorido. 

Embalagem com 20 unidades  R$        22,14   R$      221,40  

94 5 und Afastador labial tamanho médio (139,14 x 45,48 x 64,81 

– LxAxP)  - esterilizável em autoclave (até 134ºC), com 

controlador de língua. Embalagem com 01 unidade.   R$        37,81   R$      189,05  

95 5 und Afastador labial tamanho grande (141,56 x 49,17 x 67,81 

– LxAxP) - esterilizável em autoclave (até 134ºC), com 

controlador de língua. Embalagem com 01 unidade.  R$        42,68   R$      213,40  

96 15 und Solução hemostática em gel - embalagem com gel de 

2,5g + 5 ponteiras. Composição: agente ativo (cloreto de 

alumínio a 25%) e agentes inativos (água deionizada, 

hidróxido de sódio, espessante e umectante).    R$        50,57   R$      758,55  

97 6 und Cimento forrador de hidróxido de cálcio - 

fotopolimerizável e radiopaco. Seringa de 2g. Cor 

dentina.    R$        48,14   R$      288,84  

98 2 und Resina composta tipo Z250XT. Composição:  bisGMA, 

TEGDMA, bisfenol A polietileno glicol diéter 

dimetacrilato, UDMA, cerâmica silanizada tratada e 

sílica tratada de silano. Seringa 4g. Cor A4.  R$        99,06   R$      198,12  

99 5 und Resina composta microhíbrida tipo Z100. Composição: 

TEGDMA, BisGMA, cerâmica silanizada tratada, 2-

Benzotriazolil-4-metilfenol. Carga em zircônia e sílica. 

Seringa 4g. Cor A1  R$        80,71   R$      403,55  

100 5 und Resina composta microhíbrida tipo Z100. Composição: 

TEGDMA, BisGMA, cerâmica silanizada tratada, 2-

Benzotriazolil-4-metilfenol. Carga em zircônia e sílica. 

Seringa 4g. Cor A2.   R$        69,49   R$      347,45  
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101 5 und Resina composta microhíbrida tipo Z100. Composição: 

TEGDMA, BisGMA, cerâmica silanizada tratada, 2-

Benzotriazolil-4-metilfenol. Carga em zircônia e sílica. 

Seringa 4g. Cor A3.   R$        69,49   R$      347,45  

102 5 und Resina composta microhíbrida tipo Z100. Composição: 

TEGDMA, BisGMA, cerâmica silanizada tratada, 2-

Benzotriazolil-4-metilfenol. Carga em zircônia e sílica. 

Seringa 4g. Cor A3,5  R$        65,99   R$      329,95  

103 2 und Resina composta microhíbrida tipo Z100. Composição: 

TEGDMA, BisGMA, cerâmica silanizada tratada, 2-

Benzotriazolil-4-metilfenol. Carga em zircônia e sílica. 

Seringa 4g. Cor A4  R$        80,71   R$      161,42  

104 3 und Bicarbonato de sódio indicado para profilaxia bucal. Pó 

branco cristalino extra-fino, fluidificado, com alto grau 

de pureza. Aromas: natural, menta e morango. 

Embalagem com 15 sachês de 40g.   R$        53,85   R$      161,55  

105 12 fr Fixador para revelação manual de películas de filme 

odontológicas . Composição: sulfito de sódio, dietileno 

glycol, hidroquinona. Embalagem com 500ml.   R$        21,74   R$      260,88  

106 12 fr Revelador para revelação manual de películas de filme 

odontológicas. Composição: sulfito de sódio. Embalagem 

com 500ml.  R$        21,74   R$      260,88  

107 1 und Avental RX para pacientes adultos com protetor de 

tireóide. Indicado para reter a radiação em procedimentos 

radiográficos. Tamanho: 76x60cm e com 0,25mm de 

chumbo (Pb). Fechamento com velcro. Cor: azul 

marinho.   R$      641,00   R$      641,00  

108 1 und Câmara escura para revelação de radiografias periapicais, 

interproximais e oclusais. Com visor acrílico destacável e 

04 reservatórios para líquidos (água, removedor, fixador 

e água). Dimensões: 340mm (comprimento) x 230mm 

(largura) x 230mm (altura).  R$      331,60   R$      331,60  

109 10 kit Posicionador Radiográfico Autoclável ADULTO. Kit 

com pote para armazenamento e 05 unidades: 

posicionador para incisivos e caninos superiores e 

inferiores; posicionador para molar superior direito e 

inferior esquerdo; posicionador para molar esquerdo e 

inferior direito; posicionador para radiografia 

interpoximal bite wings. Com dispositivo para mordida  R$        85,68   R$      856,80  

110 5 kit Posicionador Radiográfico Autoclável INFANTIL. Kit 

com pote para armazenamento e 05 unidades: 

posicionador para incisivos e caninos superiores e 

inferiores; posicionador para molar superior direito e 

inferior esquerdo; posicionador para molar esquerdo e 

inferior direito; posicionador para radiografia 

interpoximal bite wings. Com dispositivo para mordida.   R$        85,68   R$      428,40  

111 3 und Filme Radiográfico Adulto Periapical E-Speed – 

processamento manual, cor azul, velocidade 

intermediária (E). Embalagem com 150 unidades.   R$      196,98   R$      590,94  

112 2 und Filme Radiográfico Infantil Periapical – processamento 

manual, cor roxa, alta velocidade (F). Embalagem com 

100 unidades  R$      271,70   R$      543,40  

113 50 und Papel carbono para registro oclusal – dupla cor, boa 

precisão, 40 micras, embalagem com 12 tiras.  R$          5,43   R$      271,50  

114 10 und Verniz de Flúor – Composição: 6% de fluoreto de sódio e  R$        43,01   R$      430,10  
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6% de fluoreto de cálcio, secagem rápida. Altamente 

estético. Embalagem com 10mL. 

115 10 und Babador impermeável Adulto – plástico, sem bolso. Cor 

azul.   R$        18,58   R$      185,80  

116 5 und Lima K Série Especial 21mm Número 08 – Instrumento 

em aço inoxidável de alta qualidade. Embalagem com 06 

unidades.   R$        33,45   R$      167,25  

117 5 und Lima K Série Especial 21mm Número 10 – Instrumento 

em aço inoxidável de alta qualidade. Embalagem com 06 

unidades  R$        33,45   R$      167,25  

118 5 und Lima Primeira Série 21mm Número 15 – Instrumento em 

aço inoxidável de alta qualidade. Embalagem com 06 

unidades.  R$        33,45   R$      167,25  

119 5 und Lima Primeira Série 21mm Número 20  – Instrumento 

em aço inoxidável de alta qualidade. Embalagem com 06 

unidades.  R$        33,45   R$      167,25  

120 15 und Colgadura individual – Embalagem com 01 unidade.  R$          6,46   R$        96,90  

121 3 pct Campo Cirúrgico com Fenestra 45x45 cm – Atóxico e 

hipoalergênico. Embalagem com 100 unidades.  R$        21,01   R$        63,03  

122 500 und Creme dental com flúor – Embalagem de 30g.  R$          1,59   R$      795,00  

123 20 und Bandeja clínica autoclavável – Em aço inox. Dimensões: 

22x12x1,5.  R$        42,72   R$      854,40  

124 30 und Sonda exploradora número  05 – Em aço inox.  R$          9,16   R$      274,80  

125 30 und Pinça clínica para algodão – Em aço inox. Tamanho: 16 

cm.   R$        13,73   R$      411,90  

126 20 und Cabo para espelho - Autoclavável, aço inox.  R$          6,10   R$      122,00  

127 2 und Ponta de Ultrassom Falciforme – Encaixe sonic borden 

Kavo.   R$      250,00   R$      500,00  

128 30 und Sindesmótomo Duplo – Numero 01. Em aço inox.   R$        12,85   R$      385,50  

129 3 und Ficha de RX Adulto com 02 espaços. Dimensões: 11cm x 

8cm. Papel off set 240 gramas. Embalagem com 100 

unidades  R$        18,66   R$        55,98  

130 1 und Ficha de RX Infantil com 02 espaços. Dimensões: 11cm 

x 8cm. Papel off set 240 gramas.  Embalagem com 100 

unidades  R$        18,66   R$        18,66  

    Total  R$ 75.665,90 

 

1.2 - Os preços estimados na tabela acima refletem os valores da média de preços de 

três orçamentos e pesquisa de preços em compras públicas, anexos ao processo. 

 

1.3 - A proposta de preços escrita poderá ser apresentada em formulário próprio (de 

acordo com a planilha da Licitação acima) ou conforme modelo do Anexo V. 

 

1.4 - Este processo é EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE ACORDO 

COM O ARTIGO 48, INCISO I DA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014, DE 07 DE 

AGOSTO DE 2014. 

 

2- DAS JUSTIFICATIVAS 

 

2.1- JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:  
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2.1.1 - A realização de processo de licitação para eventual aquisição de material 

odontológico para uso nas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Braço 

do Trombudo/SC, visam suprir as necessidades da Unidade Básica de Saúde Centro e Serril, para 

continuidade nos atendimentos odontológicos realizados pela Secretaria de Saúde de Braço do 

Trombudo. 

 

2.2 - JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE:  

2.2.1 - A escolha da modalidade “Pregão Eletrônico” justifica-se por viabilizar a 

concentração da demanda de material, de maneira a permitir ganhos de escala, obtenção de menores 

preços para a municipalidade. 

 

2.2.2 - A aquisição especificada neste Termo de Referência refere-se a uma necessidade 

que o município vem gastando no decorrer dos últimos 12 meses antecedentes. 

 

 

3 – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

Parágrafo Primeiro – Constitui direito da CONTRATANTE receber o objeto deste 

Contrato nas condições estabelecidas pelo edital e pelo presente Contrato e da CONTRATADA 

perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

 

Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 

 

Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se 

fizerem necessários nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8666/93; 

 

b) Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar ao Município ou a 

terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução e entrega do objeto licitado, 

isentando o CONTRATANTE, de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos 

mesmos; 

 

c) Fornecer, quando for solicitado pelo CONTRATANTE, elementos necessários à 

avaliação do objeto licitado, devidamente assinados; 

 

d) Manifestar, por escrito, sobre os ofícios encaminhados pela CONTRATANTE, a 

partir da ciência, no prazo máximo de 48 horas, garantindo-lhe o acesso a documentos relativos ao 

objeto licitado; 

 

e) Estar ciente de que, em caso de não aceitação do objeto licitado, seja por estar em 

desacordo com as especificações ou com outras exigências deste Edital e da Relação de Proposta 

do objeto, todas as despesas e os eventuais danos de qualquer natureza decorrentes serão atribuídos 

à empresa contratada; 
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f) Efetuar a execução e entrega do objeto licitado no prazo de até 10 (dez) dias contados 

da data da Autorização de Fornecimento, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, 

taxa de descargas, presentes as Notas Fiscais correspondentes; 

 

g) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes 

da execução do Contrato, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer vínculo empregatício 

com os funcionários da CONTRATADA, bem como de quaisquer obrigações tributárias e 

acessórias decorrentes do cumprimento deste instrumento contratual; 

 

h) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em 

especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

 

i) Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações 

ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação necessárias e exigidas para a 

execução do objeto. 

 

 

4- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

 

4.1 Os pedidos serão realizados pelo Município de Braço do Trombudo por meio de 

Autorização de Fornecimento - AF, cuja emissão se dará conforme a necessidade do Município. 

 

4.2 A empresa contratada disporá do prazo de 10 dias a contar da data da notificação da 

Autorização de Fornecimento – AF, para a entrega do objeto na Unidade Básica de Saúde Centro, 

Sito na Avenida Erica Hansen Joenck, s/n, Centro -  Braço do Trombudo/SC, no horário  de 08:00h 

ás 11:00h e de 13:00h ás 16h, de segunda-feira a sexta feira 

 

4.3 O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita 

execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do 

contrato, se a qualquer tempo se verificarem vícios, má qualidade, defeitos ou incorreções, 

observadas as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

 

 

5 – DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO:  

 

5.1 – A Comissão disporá do prazo de 5 (cinco) dias para conferir a qualidade do serviço 

e autorizar o pagamento, caso aceito, ou notificar a Contratada, no caso de não aceitação. 

 

5.2 - O recebimento do objeto desta licitação, será efetuada da seguinte forma:  

a) Provisoriamente, no ato da entrega do item, para efeito de posterior verificação da 

conformidade com o solicitado na licitação;  

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e das características do item e consequente 

aceitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados após o recebimento 

provisório.  
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5.3 - Quando da verificação, se o objeto não atender às especificações solicitadas, serão 

aplicadas as sanções previstas neste edital.  

 

5.4 - O pagamento será efetuado pelo Município de Braço do Trombudo em até 20 

(vinte) dias após recebimento a apresentação da Nota Fiscal. A nota fiscal eletrônica deverá ser 

enviada no seguinte e-mail nfe@bracodotrombudo.sc.gov.br em formato XML. 

 

5.5 - Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome 

da proponente vencedora.  

 

5.6 - O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados 

informados na Proposta Comercial e na Nota Fiscal Eletrônica.  

 

5.7 Das formas de reajuste: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou 

previsíveis, porém de consequências incalculáveis, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito 

ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que 

desequilibrem a relação econômico-financeira do preço registrado, e a fim de restabelecer as 

condições efetivas da proposta inicialmente registrada, o preço poderá ser revisto.  

I - a comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas 

fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da 

elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do compromisso;  

II - reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Administração formalmente revisará o 

preço a fim de readequar as condições efetivas da proposta inicialmente registrada. 

  

6 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

 

6.1 - A fiscalização das contratações será exercida pela Secretária de Saúde e 

Assistência Social do Município, Sra. Daniela Prada Mugge, que determinará o que for necessário 

para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta 

ou impedimento, pelo seu substituto legal.  

6.2 - Competirá ao responsável pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos 

serviços, inclusive observância às quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os serviços em 

desacordo com as especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer 

do fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93. 

 

 

 

 

Braço do Trombudo / SC, 10 de setembro de 2020.  

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Nildo Melmestet 

Prefeito Municipal 

mailto:nfe@bracodotrombudo.sc.gov.br
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ANEXO II 

 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 

 

REF.: PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 11/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO N.°06/2020 FMS 
 

 

A Empresa  _,inscrita  no  CNPJ sob n.º, por meio de seu Diretor 

ou Responsável Legal, DECLARA, sob as penas da lei e em cumprimento ao disposto no Artigo 

4º, Inciso VII da Lei Federal n.º 10.520/2002, que tem plena ciência, aceita e cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação definidos no edital do Pregão Eletrônico n.º 06/2020  do Fundo 

Municipal de Saúde  de Braço do Trombudo / SC.  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

 

 

 

................, .... de ...........de 2020.  

 

 
 

.............................................................. 

Nome e assinatura do responsável  

(representante legal) e carimbo da empresa  
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ANEXO III 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO  

INCISO XXXIII DO ART. 7
º
 DA CF. 

 

 

REF.: PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 11/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO N.°06/2020 FMS 

 

(Nome da Empresa).........................................., CNPJ nº. ....................................., estabelecida à 

...................................... (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu 

quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7
º
 da Constituição Federal de 1988 (Lei 

No. 9.854/99). 

 

 

 

Local e data. 
 

 

 

 

 

................, .... de ...........de 2020.  

 

 
 

.............................................................. 

Nome e assinatura do responsável  

(representante legal) e carimbo da empresa  
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ANEXO IV 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS  

 

 

REF.: PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 11/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO N.°06/2020 FMS 
 

 

A Empresa ,inscrita  no  CNPJ sob n.º_________, por intermédio 

de seu representante  legal  o(a) Senhor(a) , _____________portador(a)  da _____________ 

Carteira de Identidade RG n.° e inscrito no CPF sob n.° ________________,  

 

 

DECLARA:  

 

 

Sob as penas da lei, que encontra- se em conformidade com o art 54, I, “a”, da Constituição da 

República, e art 43, I, “a”, II, “a”, da Constituição do Estado de Santa Catarina, ou seja, que não 

possui agente político detentor de mandato eletivo integrando seu quadro social; 

 

Que o ato constitutivo é vigente. 

 

 

................, .... de ...........de 2020.  

 

 
 

 

 

.............................................................. 

Nome e assinatura do responsável  

(representante legal) e carimbo da empresa  
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ANEXO V 

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 11/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO N.°06/2020 

 

MODELO  

PROPOSTA COMERCIAL  

Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

Tel: / email: 

 

Apresentamos nossa proposta para o Registro de Preços para eventual aquisição de material 

odontológico para uso nas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de 

Braço do Trombudo/SC, em conformidade com o Termo de Referência do edital de Pregão 

Eletrônico nº 06/2020 e valores abaixo: 

 
   Item Quant Unid. Descrição Marca Valor Unit. 

R$ 

Valor Total 

R$ 

1 15 cx Agulha gengival curta 30G, caixa com 100 unidades.    
2 30 pt Anestésico tópico benzocaína 200mg/g (pote liquido 

12g) sabor tutti frutti 
   

3 10 pct Babador impermeável descartável para uso 

odontológico, 2 camadas de papel + camada de 

plástico, medidas 33x48 cm, pct c/ 100 unidades. 

 
  

4 50 und Banda matrix  de aço inox n º 5.    
5 30 und Banda matrix  de aço inox n º 7.    
6 100 und Broca baixa rotação de aço esférica nº 2    
7 100 und Broca baixa rotação de aço esférica nº 3    
8 100 und Broca baixa rotação de aço esférica nº 4    
9 100 und Broca baixa rotação de aço esférica nº 5    

10 15 und Broca FG para acabamento fino (dourada) nº 1090.    
11 15 und Broca FG para acabamento fino (dourada) nº 1111 FF.    
12 15 und Broca FG para acabamento fino (dourada) nº 1112 FF.    
13 15 und Broca FG para acabamento fino (dourada) nº 1190 FF.    
14 15 und Broca FG para acabamento fino (dourada) nº 3118 F.    
15 15 und Broca FG para acabamento fino (dourada) nº 3168 F.    
16 15 und Broca FG para acabamento fino (dourada) nº 3195 F.    
17 15 und Broca FG para acabamento fino (dourada) nº 1112 F.    
18 15 und Broca FG para acabamento fino (dourada) nº 1111 F.    
19 15 und Broca FG para acabamento fino (dourada) nº 1190 F.    
20 50 und Broca alta rotação de aço esférica nº 1014.    
21 50 und Broca alta rotação de aço esférica nº 1016.    
22 50 und Broca alta rotação de aço esférica nº 1012.    
23 50 und Broca alta rotação de aço esférica nº 1011.    
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24 20 und Broca alta rotação de aço esférica nº 1012 HL.    
25 20 und Broca alta rotação de aço esférica nº 1014 HL.    
26 20 und Broca alta rotação de aço esférica nº 1016 HL.    
27 50 und Condicionador de esmalte e dentina (ácido fosfórico a 

37% seringa de 2,5 ml. 
   

28 4 und Compósito (medicamentos) para cavidade c/ alveolite 

dentária. 
   

29 10 pct Cunhas de madeiras finas e delicadas (pct c/ 100 

unidades). 
   

30 500 und Escova dental adulta. Cerdas de nylon macias com 4 

fileiras de tubos, contendo de 34 a 34 tufos de cerdas, 

aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, 

medindo de 17 a 19 cm, anatômica em empunhadeira, 

cores variadas. 

 

  

31 500 und Escova dental infantil. Cerdas de nylon macias com 4 

fileiras de tubos, contendo de 28 a 32 tufos de cerdas, 

aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, 

medindo de 15 a 17 cm, anatômica em empunhadeira, 

cores variadas. 

 

  

32 10 und Escova para limpeza de broca.    
33 50 und Escova Robson para profiláxia, com cerdas de nylon 

flexível, macia  
   

34 300 und Espelho clinico nº 5.    
35 5 und Fio Dental para uso profissional de 500m.    
36 300 und Fio Dental de 25m.    
37 10 cx Fio de sutura nº 4.0 c/agulha 1,7cm odonto seda cx c/24 

Unidades. 
   

38 30 rl fita matriz de aço 5mm.    
39 10 fr Flúor liquido para bochecho 0,2% NAF – frasco de 

500ml, cuja composição é de 250mg de fluoreto de 

sódio com veicul Q.S.P. 500ml sem pigmento do tipo 

fluor solução. 

 

  

40 10 pct Gorro p/ cabelo tipo touca de banho com elástico 

descartável, pct c/ 100 unidades. 
   

41 25 und Ionômero de vidro (pó ionômero de vidro restaurador-

pote com 10gr e liquido ácido poliacrilico-pote com 

8gr) cor A2. 

 
  

42 3 Kit Kit com 120 discos 12,7mm (1/2) de diâmetro, discos 

de lixa Sofle Pop-on c/ mandril de encaixe 9abrasivo a 

base de óxido de aluminio de varias granulações). Em 

um costato flexível de poliéster e de poliuretano, 

utilizados para acabamento de resina composta e 

cimento de ionômero  de vidro, série laranja, 

granulação grossa, média, fina e superfina. 

 

  

43 50 cx Máscara de proteção tripla camada cx c/ 50 unidades.    
44 5 und Material restaurador temporário. Pó (óxido de zinco 

(91,5%), resina acrílica e fosfato de cálcio 40gr. 
   

45 5 fr Material restaurador temporário. Liquido- (eugenol e 

ácido acético glacial (0,27%) 15ml. 
   

46 20 cx microbrush (pincéis aplicadores de sistema adesivo, 

selante, soluções hemostáticas, ácidos e outros), possui 

haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon. 

Tam regular 2.0 mm (1,4 de gota) caixa com 100 
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unidades. 

47 5 cx Moldeira de cera descartável com 100 unidades, 

sortidas tamanhos P, e G, material flexível espuma de 

poliuretano. 

 
  

48 5 pt Obturador provisório com flúor, pote com 25gr.    
49 2 und Óculos de proteção acrílico.    
50 15 und Pasta profilática com flúor para profilaxia dental, uso 

profissional, peso liquido 90gr, contendo em sua 

composição água, espessante, lauril sulfato, carbonato 

de cálcio, pedra pomes e sabor tutti-frutti. 

 

  

51 20 cx Pontas de acabamento de compósito em silicone e óxido 

de alumínio, cx com 8 peças sendo: 01 mandril e 7 

pontas - forma chama. 

 
  

52 20 cx Pontas de acabamento de compósito em silicone e óxido 

de alumínio, cx com 8 peças sendo: 01 mandril e 7 

pontas - forma de disco. 

 
  

53 4 und Resina composta micro híbrida fotopolimerizável 

radiopaca, composta por partículas de vidro de bário, 

tamanho médio de 0,7 micrômetros e tamanho máximo 

inferior a 2 micrometros – seringa de 4 gr cor OA 3,5. 

 

  

54 20 und Resina Flow cor A2 (seringa com 2 gr + aplicadores). 

Resina hibrida, fluída, fotopolimerizável, radiopaca, 

facil acesso mesmo em pequenas cavidades, indicado 

para camada inicial, ou seja, forramento, pequenas 

cavidades de classe I E II, restauraçõs de dentes 

decíduos. 

 

  

55 4 und Resina composta micro híbrida fotopolimerizável 

radiopaca, composta por partículas de vidro de bário, 

tamanho médio de 0,7 micrômetros e tamanho máximo 

inferior a 2 micrometros – seringa de 4 gr cor OA3. 

 

  

56 10 und Selante resinoso fotopolimerizável de fóssulas e 

fissuras, que auxília na prevenção da cárie em dentes 

posteriores, cor branco opaco, seringa com 2 gr, mais 

aplicadores descrtáveis. 

 

  

57 50 cx Luva de procedimento tipo látex sem pó tamanho P, cx 

c/100 und. 
   

58 100 cx Luva de procedimento tipo látex com pó tamanho PP, 

cx c/100 und. 
   

59 6 und Resina fotopolimerizável cor A1, com carga inorgânica 

de zirconia/sílica (82% em peso e 60% em volume), 

matriz Lis-gma, Bis-ema e UDMA. Tamanho das 

paticulas: 0,01 a 3,5 um. Resina microhibrida radiopaca 

c4g. Tipo Z250XT 

 

  

60 15 und Resina fotopolimerizável cor A2, com carga inorgânica 

de zirconia/sílica (82% em peso e 60% em volume), 

matriz Lis-gma, Bis-ema e UDMA. Tamanho das 

paticulas: 0,01 a 3,5 um. Resina microhibrida radiopaca 

c4g. Tipo Z250XT 

 

  

61 15 und Resina fotopolimerizável cor A3, com carga inorgânica 

de zirconia/sílica (82% em peso e 60% em volume), 

matriz Lis-gma, Bis-ema e UDMA. Tamanho das 

paticulas: 0,01 a 3,5 um. Resina microhibrida radiopaca 

c4g. Tipo Z250XT. 
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62 8 und Resina fotopolimerizável cor A3,5, com carga 

inorgânica de zirconia/sílica (82% em peso e 60% em 

volume), matriz Lis-gma, Bis-ema e UDMA. Tamanho 

das paticulas: 0,01 a 3,5 um. Resina microhibrida 

radiopaca c4g. Tipo Z250XT 

 

  

63 250 pct Roletes de algodão c/ 100 unidades    
64 10 und Sistema Adesivo monocomponentes primer e adesivo 

em um só frasco 06 gramas 5,6ml. 
   

65 30 fr Solução bucal de digluconato de clorexidine a 0,12% 

250ml. 
   

66 100 pct Sugador plástico decartável, tam no mínimo 13 cm de 

comprimento, 6,5mm circunferência, pct c/ 40 

unidades. 

 
  

67 5 frs Tricresol formalina liquido frasco c/ 10ml (curativo 

para endodontia) 
   

68 20 pct Tiras de lixa de aço 4mm c/12 unidades.    
69 10 pct Tiras de lixa de aço 6mm c/12 unidades.    
70 10 pct Tiras de poliéster pct c/50 unidades.    
71 8 cx Tiras de poliéster para polimento e acabamento cx c/ 

150 unidades (abrasivo a base de óxido de alumínio e 

costato de poliéster), tamanho das tiras 4mm de largura 

e 17mm de comprimento, granulação média (cinza) e 

fina (branca). Cada tira tem um centro neutro (sem 

abrasivo) para introdução nas superfícies interproximais 

dos dentes. 

 

  

72 40 cx Tubetes de cloridrato de mepivacaina com epinefrina 

com vaso constritor 1:100.000 (tubetes de vidro). 

Medivacaina 2% c/vaso tubete cx c/50. 

 
  

73 20 frs Flúor gel (neutro) frasco de com 200 ml.    
74 10 cx Agulha gengival extra curta 30G, caixa com 100 

unidades. 
   

75 20 cx microbrush (pincéis aplicadores de sistema adesivo, 

selante, soluções hemostáticas, ácidos e outros), possui 

haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon. 

Tam extra fino, caixa com 100 unidades. 

 

  

76 15 pct Envelopes auto selante para esterilização em autoclave 

tam 70x230mm pct com 100 und 
   

77 20 pct  Envelopes auto selante para esterilização em autoclave 

tam 90x260mm pct com 100 und 
   

78 15 pct Envelopes auto selante para esterilização em autoclave 

tam 150x250mm pct com 100 und 
   

79 20 pct Envelopes auto selante para esterilização em autoclave 

tam 250x400mm pct com 100 und 
   

80 2 und Porta agulha castroviejo 14 cm ponta reta com widea e 

com trava 
   

81 5 und Broca de alta rotação zecya    
82 5 cx Agulha gengival longa 30G, cx c/100 und    
83 30 cx Fio de sutura nylon 5.0, indicado no fechamento de 

incisões na pele, cirurgias odontológicas e outras. Fio 

de 45 cm, com agulha 1/2 (meia), CT (círculo 

triangular) 1,5 cm, cx c/24 unidades.  

 

  

84 2 und Ponteira de ultrasson nº 5, Sonic Borden Kavo    
85 20 cx Tiras de lixa de aço 2mm, cx c/12 und    
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86 15 und Ionômero de vidro (pó ionômero de vidro restaurador-

pote com 10gr e liquido ácido poliacrilico-pote com 

8gr) cor A3. 

 
  

87 3 und Espátula Dupla nº 70    
88 6 cx Discos de lixa Solflex pop-on de 12,7mm (1/2) de 

diâmetro, (abrasivo a base de óxido de alumínio) com 

encaixe de mandril. Em um costato flexivel de poliester 

e de poliuretano, utilizado para acabamento de resina 

composta e cimento de ionômetro de vidro. Granulação 

grossa, série laranja, reposição com 30 discos. 

 

  

89 6 cx Discos de lixa Solflex pop-on de 12,7mm (1/2) de 

diâmetro, (abrasivo a base de óxido de alumínio) com 

encaixe de mandril. Em um costato flexivel de poliester 

e de poliuretano, utilizado para acabamento de resina 

composta e cimento de ionômetro de vidro. Granulação 

média, série laranja, reposição com 30 discos. 

 

  

90 50 pct Compressa de gaze 10 x 10 constituída de tecido 100% 

algodão,  com densidade de 13 Fios por cm 2,20 cmx 

40 cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de 

modo a medir 10 x 10 cm quando dobrada, 750 gr por 

pacote no mínimo com as bordas voltadas para parte 

interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa 

capacidade de absorção, ser acia, isenta de impurezas, 

amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. 

Pct com 500 unidades, não estéril, com selagem 

eficiente que garanta a integridade do roduto até o 

momento de sua utilização, permita a abertura e 

transferência com técnica asséptica, de acordo com as 

normas ABNT NBR 13843. 

 

  

91 10 und Fita para autoclave, em papel crepado, com listras 

impressas com tinta especial, na cor branca, que em 

contato com a temperatura empregada na esterilização 

muda de cor, tornando-se pretas 19mmx30mt. 

 

  

92 5 cx Sugador cirúrgico descartável - embalado 

individualmente, estéril, descartável e atóxico. Tubo 

com curvatura confeccionado em PVC rígido. Diâmetro 

da ponteira de 3,0mm. Caixa com 20 unidades 

 

  

93 10 und Sugador endodôntico descartável - atóxico e colorido. 

Embalagem com 20 unidades 
   

94 5 und Afastador labial tamanho médio (139,14 x 45,48 x 

64,81 – LxAxP)  - esterilizável em autoclave (até 

134ºC), com controlador de língua. Embalagem com 01 

unidade.  

 

  

95 5 und Afastador labial tamanho grande (141,56 x 49,17 x 

67,81 – LxAxP) - esterilizável em autoclave (até 

134ºC), com controlador de língua. Embalagem com 01 

unidade. 

 

  

96 15 und Solução hemostática em gel - embalagem com gel de 

2,5g + 5 ponteiras. Composição: agente ativo (cloreto 

de alumínio a 25%) e agentes inativos (água 

deionizada, hidróxido de sódio, espessante e 

umectante).   

 

  

97 6 und Cimento forrador de hidróxido de cálcio - 

fotopolimerizável e radiopaco. Seringa de 2g. Cor 

dentina.   
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98 2 und Resina composta tipo Z250XT. Composição:  bisGMA, 

TEGDMA, bisfenol A polietileno glicol diéter 

dimetacrilato, UDMA, cerâmica silanizada tratada e 

sílica tratada de silano. Seringa 4g. Cor A4. 

 

  

99 5 und Resina composta microhíbrida tipo Z100. Composição: 

TEGDMA, BisGMA, cerâmica silanizada tratada, 2-

Benzotriazolil-4-metilfenol. Carga em zircônia e sílica. 

Seringa 4g. Cor A1 

 

  

100 5 und Resina composta microhíbrida tipo Z100. Composição: 

TEGDMA, BisGMA, cerâmica silanizada tratada, 2-

Benzotriazolil-4-metilfenol. Carga em zircônia e sílica. 

Seringa 4g. Cor A2.  

 

  

101 5 und Resina composta microhíbrida tipo Z100. Composição: 

TEGDMA, BisGMA, cerâmica silanizada tratada, 2-

Benzotriazolil-4-metilfenol. Carga em zircônia e sílica. 

Seringa 4g. Cor A3.  

 

  

102 5 und Resina composta microhíbrida tipo Z100. Composição: 

TEGDMA, BisGMA, cerâmica silanizada tratada, 2-

Benzotriazolil-4-metilfenol. Carga em zircônia e sílica. 

Seringa 4g. Cor A3,5 

 

  

103 2 und Resina composta microhíbrida tipo Z100. Composição: 

TEGDMA, BisGMA, cerâmica silanizada tratada, 2-

Benzotriazolil-4-metilfenol. Carga em zircônia e sílica. 

Seringa 4g. Cor A4 

 

  

104 3 und Bicarbonato de sódio indicado para profilaxia bucal. Pó 

branco cristalino extra-fino, fluidificado, com alto grau 

de pureza. Aromas: natural, menta e morango. 

Embalagem com 15 sachês de 40g.  

 

  

105 12 fr Fixador para revelação manual de películas de filme 

odontológicas . Composição: sulfito de sódio, dietileno 

glycol, hidroquinona. Embalagem com 500ml.  

 
  

106 12 fr Revelador para revelação manual de películas de filme 

odontológicas. Composição: sulfito de sódio. 

Embalagem com 500ml. 

 
  

107 1 und Avental RX para pacientes adultos com protetor de 

tireóide. Indicado para reter a radiação em 

procedimentos radiográficos. Tamanho: 76x60cm e 

com 0,25mm de chumbo (Pb). Fechamento com velcro. 

Cor: azul marinho.  

 

  

108 1 und Câmara escura para revelação de radiografias 

periapicais, interproximais e oclusais. Com visor 

acrílico destacável e 04 reservatórios para líquidos 

(água, removedor, fixador e água). Dimensões: 340mm 

(comprimento) x 230mm (largura) x 230mm (altura). 

 

  

109 10 kit Posicionador Radiográfico Autoclável ADULTO. Kit 

com pote para armazenamento e 05 unidades: 

posicionador para incisivos e caninos superiores e 

inferiores; posicionador para molar superior direito e 

inferior esquerdo; posicionador para molar esquerdo e 

inferior direito; posicionador para radiografia 

interpoximal bite wings. Com dispositivo para mordida 

 

  

110 5 kit Posicionador Radiográfico Autoclável INFANTIL. Kit 

com pote para armazenamento e 05 unidades: 

posicionador para incisivos e caninos superiores e 

inferiores; posicionador para molar superior direito e 

inferior esquerdo; posicionador para molar esquerdo e 
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inferior direito; posicionador para radiografia 

interpoximal bite wings. Com dispositivo para mordida.  

111 3 und Filme Radiográfico Adulto Periapical E-Speed – 

processamento manual, cor azul, velocidade 

intermediária (E). Embalagem com 150 unidades.  

 
  

112 2 und Filme Radiográfico Infantil Periapical – processamento 

manual, cor roxa, alta velocidade (F). Embalagem com 

100 unidades 

 
  

113 50 und Papel carbono para registro oclusal – dupla cor, boa 

precisão, 40 micras, embalagem com 12 tiras. 
   

114 10 und Verniz de Flúor – Composição: 6% de fluoreto de sódio 

e 6% de fluoreto de cálcio, secagem rápida. Altamente 

estético. Embalagem com 10mL. 

 
  

115 10 und Babador impermeável Adulto – plástico, sem bolso. Cor 

azul.  
   

116 5 und Lima K Série Especial 21mm Número 08 – Instrumento 

em aço inoxidável de alta qualidade. Embalagem com 

06 unidades.  

 
  

117 5 und Lima K Série Especial 21mm Número 10 – Instrumento 

em aço inoxidável de alta qualidade. Embalagem com 

06 unidades 

 
  

118 5 und Lima Primeira Série 21mm Número 15 – Instrumento 

em aço inoxidável de alta qualidade. Embalagem com 

06 unidades. 

 
  

119 5 und Lima Primeira Série 21mm Número 20  – Instrumento 

em aço inoxidável de alta qualidade. Embalagem com 

06 unidades. 

 
  

120 15 und 
Colgadura individual – Embalagem com 01 unidade. 

   

121 3 pct Campo Cirúrgico com Fenestra 45x45 cm – Atóxico e 

hipoalergênico. Embalagem com 100 unidades. 
   

122 500 und Creme dental com flúor – Embalagem de 30g.    
123 20 und Bandeja clínica autoclavável – Em aço inox. 

Dimensões: 22x12x1,5. 
   

124 30 und Sonda exploradora número  05 – Em aço inox.    
125 30 und Pinça clínica para algodão – Em aço inox. Tamanho: 16 

cm.  
   

126 20 und Cabo para espelho - Autoclavável, aço inox.    
127 2 und Ponta de Ultrassom Falciforme – Encaixe sonic borden 

Kavo.  
   

128 30 und Sindesmótomo Duplo – Numero 01. Em aço inox.     
129 3 und Ficha de RX Adulto com 02 espaços. Dimensões: 11cm 

x 8cm. Papel off set 240 gramas. Embalagem com 100 

unidades 

 
  

130 1 und Ficha de RX Infantil com 02 espaços. Dimensões: 11cm 

x 8cm. Papel off set 240 gramas.  Embalagem com 100 

unidades 

 
  

     Total 
 

 

VALOR GLOBAL E POR EXTENSO: ........................(.......................). 

OBSERVAÇÕES:  

 Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I;  
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 Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, 

trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura 

possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas 

as normas da solicitação de propostas e seus anexos;  

 Conta para depósito dos pagamentos em nome da proponente: Banco: .........Agência 

...............Conta Corrente ...............  

 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.  

 Declaro que desde já, nos comprometemos a cumprir o prazo de entrega rigorosamente em dia, 

sob pena de sofrer penalidades aplicadas por esta Administração.  

 

................, .... de ...........de 2020.   

 

.............................................................. 

Nome e assinatura do responsável  

CPF e RG 

carimbo da empresa  
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, MICROEMPRESA - ME OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE -EPP 

 

 

REF.: PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 11/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO N.°06/2020 FMAS 

 

 

A Empresa ____, inscrita no CNPJ sob n.º_______, com sede na _____________________, 

DECLARA para todos os fins de direito, especificamente para participação na licitação sob 

modalidade Pregão Eletrônico n.º 06/2020, que estou(amos) sob o regime  de Microempreendedor 

Individual – MEI ou Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, para efeito do 

disposto na Lei Complementar n.º 123/2006.  

 

 

................, .... de ...........de 2020.  

 

 
 

 

 

.............................................................. 

Nome e assinatura do responsável  

(representante legal) e carimbo da empresa  
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ANEXO VII 

 
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 11/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO N.°06/2020 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ..... /2020 

 

 

 

Aos ........ dias do mês de ....................... do ano de 2020, autorizado pelo Processo Administrativo 

11/2020, e Pregão Eletrônico nº 06/2020, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de 

acordo com o disposto no artigo 15°. da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Decreto 

Municipal n° 035/2009 que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o 

relacionamento obrigacional entre o Órgão Gerenciador e o Detentor da Ata: 

 

1.DO OBJETO – Registro de Preços para eventual aquisição de material odontológico para 

uso nas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Braço do 

Trombudo/SC. 

 

2.Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata:................, CNPJ n° 

.............representado pelo seu ....., Sr. ............ (qualificação), à saber: 

 

2.1. Descrição dos materiais: ................................. 

 

2.2. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano a contar de sua assinatura. 

 

2.3. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da 

Autorização de Fornecimento, conforme edital item 15.1 do edital. 

 

2.4. O prazo para entrega dos itens é o estabelecido no item 15.2 do edital, inclusive nas condições 

lá estabelecidas, pelo Órgão Gerenciador, de cada pedido de fornecimento representado pela 

correspondente Autorização de Fornecimento. 

 

2.5. O pagamento será efetuado pelo Município de Braço do Trombudo em até 20 (vinte) dias após 

recebimento a apresentação da Nota Fiscal. A nota fiscal eletrônica deverá ser enviada no seguinte 

e-mail nfe@bracodotrombudo.sc.gov.br em formato XML.  

 

2.6. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os 

praticados no mercado e assim controlados pelo Órgão Gerenciador. 

 

2.7. A despesa decorrente correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias vigentes: 

 

Órgão.......: 09 - Fundo Municipal de Saúde 

Unidade....: 09.01 - Fundo Municipal de Saúde 

Atividade..: 10.301.0006.2.085 - Manutenção, Coordenação e Reeq das Atividades 

Recursos...: 3105 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos (6) 

mailto:nfe@bracodotrombudo.sc.gov.br
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Elemento..: 3.3.90.30.10.00.00 - Aplicações Diretas 

 

2.8. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às sanções previstas no item 17 

do Edital de Pregão Eletrônico nº 06/2020, que desta Ata faz parte integrante. 

 

2.9. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas 

hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

2.10. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Edital de Pregão Eletrônico n° 06/2020. 

 

2.11. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus 

dispositivos, o edital de Pregão Eletrônico n° 06/2020 e seus anexos com os termos aditados e a 

proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar os presentes disposições. 

 

2.12. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas 

no Foro da Comarca de Trombudo Central - SC, esgotadas as vias administrativas. 

 

2.13. A fiscalização das contratações será exercida pela Secretária de Saúde e Assistência Social 

do Município, Sra. Daniela Prada Mugge, que determinará o que for necessário para regularizar 

faltas ou defeitos, nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, 

pelo seu substituto legal. 

 

2.13.1. Competirá ao responsável pela fiscalização acompanhar o fornecimento, inclusive 

observância às quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os serviços em desacordo com as 

especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, 

dando ciência de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93. 

 

2.14. Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Sr. 

.........................., Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, e pelo Sr ................... qualificado 

preambularmente, representando a detentora e testemunhas. 

 

Braço do Trombudo, em .......de..............2020. 

 

Órgão Gerenciador                                                                      Detentor da Ata 

Município de Braço do Trombudo                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

...............................................                                              ............................................... 

Prefeito Municipal                                                                   Repres. Legal 

CPF –  .........................                                                         CPF – ......................... 

 

 

 

Testemunhas 


