EDITAL Nº. 22/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA – SP
PROCESSO Nº 25/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020
OBJETO: Aquisição de Equipamentos Odontológicos e Diversos, para o departamento de

saúde.
Emissão:12 de Fevereiro de 2020
Encerramento: 03 de Março de 2020 às 10h00m na Sede da Prefeitura Municipal de Barbosa localizada a
Rua São João nº. 220, Centro – Barbosa/SP.
MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO DE LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO UNITARIO POR ITEM”.
1. PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE BARBOSA, por seu Pregoeiro nomeado pela Portaria nº. 002/2020 de lavra do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, publicado em 02 de Janeiro de 2020, pelo presente torna público, para conhecimento
dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial e receberá os envelopes n° 01
(PROPOSTA) e n° 02 (DOCUMENTAÇÃO -HABILITAÇÃO), no local acima indicado.
O Edital poderá ser consultado e adquirido, na Sede da Prefeitura Municipal de Barbosa, sito á Rua São João
n° 220 – Bairro Centro, na Cidade de Barbosa, Estado de São Paulo nos seguintes horários: das 08h00m as
12h00m e das 13h00m as 17h00m.
1. DOCUMENTOS INTEGRANTES
Anexo I – Minuta de Contrato;
Anexo II - Termo de Credenciamento;
Anexo III – Sugestão para modelo de declaração de conhecimento do Edital;
Anexo IV – Sugestão para modelo de declaração em cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º
da Constituição Federal;
Anexo V - Termo de Apresentação da Empresa;
Anexo VI – Modelo de Proposta;
2. DO OBJETO
2.1. A presente Licitação tem por objeto a: Aquisição de Equipamentos de Odontologia, para setor de
saúde, até nas quantidades especificadas no ANEXO VI (MODELO DE PROPOSTA), que faz parte
integrante deste Edital, juntamente com a Minuta do Contrato (ANEXO I), a ser celebrado entre o licitante
vencedor do certame e esta municipalidade.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou estrangeiras em funcionamento no Brasil,
pertencentes ao ramo do objeto licitado, sendo vedada à participação de:
3.1.1. Consórcios;
3.1.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração direta
ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
3.1.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município de Barbosa;
3.1.4. Empresas com falência decretada ou concordatária;
3.1.5. Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de Barbosa;
4. CREDENCIAMENTO
4.1. No dia, hora e local estipulado no preâmbulo, os participantes deverão estar representados por agentes
credenciados, com poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao
certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases do processo licitatório.

4.2. O credenciamento far-se-á por procuração através de instrumento público ou particular, em original ou
cópia autenticada, devendo obrigatoriamente apresentar os dados constantes do Anexo II (termo de
credenciamento);
4.3. Sendo o representante sócio ou dirigente do licitante, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo
ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos os seus poderes.
4.4. O documento de credenciamento (Anexo II) e a declaração (Anexo III) deverão ser entregues juntamente
com a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente, fora dos envelopes.
4.5. Em separado, serão entregues os envelopes 1-"PROPOSTA" e 2-"DOCUMENTAÇÃOHABILITAÇÃO".
4.5.1. O fato da não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a desclassificação
ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de se manifestar e responder
pelo licitante durante os trabalhos.
4.6.
Cada
credenciado
poderá
representar
apenas
uma
empresa.
4.7. Os documentos de credenciamento e a declaração serão retidos pela Equipe de Pregão e juntados ao
processo administrativo.
5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
5.1. Os Envelopes n° 01 (PROPOSTA) e n° 02 (DOCUMENTAÇÃO-HABILITAÇÃO) deverão ser
apresentados separadamente, em envelopes lacrados, contendo preferencialmente os seguintes dizeres na
parte externa:
ENVELOPE "1"- PROPOSTA e “2” – HABILITAÇÃO
PROCESSO Nº. 25/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020
RAZÃO SOCIAL:
Data de encerramento: 03 de Março de 2020
Horário de encerramento: ÀS 10h00m.
5.2. A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para desclassificação do
licitante que poderá regularizá-lo no ato da entrega.
5.3. Caso eventualmente ocorra a abertura dos envelopes "2" DOCUMENTAÇÃO-HABILITAÇÃO antes
do envelope "1" – PROPOSTA, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será novamente
lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.
6. CONTEÚDO DOS ENVELOPES
6.1. O Envelope "1" - PROPOSTA - deverá conter a proposta do licitante, de acordo com o disposto no
item 7.
6.2. O Envelope “2” - HABILITAÇÃO – deverá conter a documentação de que se trata o item 8.
7. ENVELOPE "1" - PROPOSTA
7.1.0. O envelope proposta deverá conter:
7.1.1. A proposta propriamente dita, redigida em português de forma clara e detalhada, sem emendas ou
rasuras, assinada em seu final pelo representante legal da proponente e rubrica nas demais folhas, e deverá
conter:
7.1.1.1. Razão social, endereço completo, CNPJ do MF e Inscrição Estadual ou Municipal;
7.1.1.2. Número do pregão e do processo;
7.1.1.3. Preço do produto, em moeda nacional corrente, incluindo os tributos incidentes e transporte;
7.1.1.4. Validade da proposta: mínimo de 30 (trinta) dias, a contar da data da abertura do envelope
proposta;
7.1.1.5. A proposta propriamente dita, redigida em português de forma clara e detalhada, sem emendas ou
rasuras, assinada em seu final pelo representante legal da proponente e rubrica nas demais folhas, e deverá
conter.
7.1.1.6. Prazo de entrega: Sessenta dias após a assinatura do contato.
7.1.1.7. Condições de pagamento: O proponente deverá cotar o preço para pagamento em até 30 (trinta)
dias após a data de emissão da Nota Fiscal, reservando-se à Contratante o prazo de 5 dias para

processamento, não estando os mesmos sujeitos à atualização financeira desde a data final do período de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento.
7.1.1.8. A proposta de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
7.1.1.9. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO UNITARIO, satisfeitos todos os
termos estabelecidos neste ato convocatório.
7.1.2. Os produtos a serem fornecidos devem conter no MINIMO todas as especificações contidas no
modelo de proposta do anexo VI.
7.1.3. Serão desclassificadas as propostas:
7.1.3.1. Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação aplicável;
7.1.3.2. Sejam omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento;
7.1.3.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste
edital;
7.1.3.4. Que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, quando comparados aos
preços de mercado e aos pesquisados pelo Município de Barbosa.
8. ENVELOPE "2" - DOCUMENTAÇÃO-HABILITAÇÃO
8.1. Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos itens 8.5 a 8.9.
8.2. Constituem motivos para inabilitação do licitante, ressalvada a faculdade prevista no item 9.16:
8.2.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação;
8.2.2. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido;
8.2.3. A apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal referente à filial.
8.2.4. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de certidão;
8.2.5. O não cumprimento dos requisitos de habilitação;
8.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por Cartório competente ou, por servidor desta Administração Municipal, ou por
publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda, extraídos via internet.
8.3.1. Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar da lei ou do
próprio documento, será considerado o lapso de 30 (trinta) dias entre a data de sua expedição e a data limite
para entrega dos envelopes, exceto para o item 8.6.2 e 8.7.1;
8.3.2. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados
sequencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise.
8.3.3. Autorização de funcionamento expedida pela ANVISA para as empresas participantes.
8.3.4. Alvará da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal para as empresas participantes do certame.
8.3.5. Comprovação de registro de produto no Ministério da Saúde para os equipamentos licitados.
8.4. Habilitação Jurídica
A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social deverá ser compatível com o
objeto licitado, consistirá em:
8.4.1. Para Empresa Individual: Registro comercial;
8.4.2. Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social inicial com a última alteração,
devidamente registrados;
8.4.3. Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores, em exercício;
8.4.4. Para Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas jurídicas,
acompanhada de prova da diretoria em exercício;
8.4.5. Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de autorização, e ato de
registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
8.5. Regularidade Fiscal
A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em:

8.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da sede do licitante.
8.5.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal relativo à sede do licitante.
8.5.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa à sede do licitante, que deverá ser
comprovada através da apresentação de Certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal, nos
termo da instrução normativa nº 734/07.
8.5.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante, através de
Certidão Negativa.
8.5.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS através do
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade
em vigor.
8.5.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei - Certidão Negativa de Débito – CND, com prazo de
validade em vigor.
8.5.7 A Prefeitura, através do pregoeiro, reserva-se o direito de sempre que achar necessário consultar as
certidões emitidas por meio eletrônico durante a sessão do pregão presencial.
8.6 Qualificação Econômico-Financeira
De forma a demonstrar a prova de Qualificação Econômico-Financeira, os licitantes deverão apresentar:
8.6.1. O Balanço Patrimonial (ou Balanço de Abertura, caso a empresa esteja constituída há menos de 12
(doze) meses, no exercício social em curso), apresentado na forma da lei (com os Termos de Abertura e de
Encerramento e devidamente registrado pelo órgão competente), que comprove a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços Provisórios, assinado por contador,
constando nome completo e registro profissional.
8.6.1.2. As empresas enquadradas como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), deverão
apresentar a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, referente ao último exercício social exigível,
com o respectivo recibo de entrega. A boa situação financeira das ME e EPP será comprovada mediante a
verificação da Declaração do IRPJ em confronto com a proposta apresentada. O valor declarado no IRPJ não
poderá ser inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor total da proposta.
8.6.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com
data não superior a 30 (trinta) dias da data limite para entrega dos envelopes, se outro prazo não constar do
documento.
8.7. Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo
(Anexo IV).
Para o cumprimento deste item, os proponentes deverão apresentar:
8.7.1. Declaração assinada por representante legal do licitante de que não outorga trabalho noturno, perigoso
ou insalubre à menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos.
8.8. Declaração contendo todos os dados cadastrais da empresa proponente, conforme modelo (Anexo V).
9. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO
9.1. No dia, hora e local, designados no edital, será realizada sessão pública para processamento do Pregão
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 15m.
9.2 Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de
conhecimento do Edital (Anexo III) e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de
habilitação.
9.3 Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
9.4. As propostas com valores superiores em até 10% (dez por cento) da proposta de menor preço, serão
classificadas em ordem crescente.
9.5. Os proponentes que não atenderem as especificações estabelecidas no Edital, conforme análises dos
documentos serão desclassificadas, não podendo participar da fase de lances;

9.6. Não havendo, no mínimo, três propostas válidas nos termos dos itens 9.3 e 9.4, serão selecionadas até
três melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas;
9.7. Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos os proponentes com o
mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais.
9.8 Em se tratando de empate, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado a
preferência de contratação.
9.8.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
9.8.2 Neste caso, a microempresa ou empresa de pequeno poderá apresentar proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
9.8.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.8.1, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.9. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados de forma sucessiva,
inferiores à proposta de menor preço.
9.10. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentarem
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de menor preço unitário e os demais em ordem
decrescente de valor. Em igualdade de condições, persistindo o empate, a classificação far-se-á
obrigatoriamente por sorteio.
9.10.1. Será admitido o empate ou a redução do lance de, no mínimo 1% ou outro valor acordado
antes do início dos lances entre os licitantes e o Pregoeiro.
9.11. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
9.12. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, quando
convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;
9.13. Caso não sejam realizados lances verbais, será verificada a conformidade entre a(s) proposta(s)
escrita(s) de menor preço unitário e o valor estimado para o fornecimento dos produtos;
9.13.1. Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação será efetuada por
sorteio, na mesma sessão.
9.14. Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro
verificar a aceitabilidade do preço ofertado.
9.15. Declarada encerrada a etapa de lances e classificadas as ofertas na ordem crescente de valor, o
pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.
9.16. Considerada aceitável a proposta de menor preço, obedecidas às exigências fixadas no edital, será
aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor, para confirmação das suas condições
habilitatórias, sendo-lhe facultado o saneamento da documentação na própria sessão.
9.17. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o proponente será declarado
vencedor.
9.18. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente,
verificando a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
9.19. Nas situações previstas nos itens 9.12, 9.13, 9.14 e 9.17, o pregoeiro poderá negociar diretamente com
o proponente para que seja obtido preço melhor.
9.20. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame, e rubrica dos
participantes e equipe do pregão.
9.21. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro em ata da
síntese das suas razões, quando então, dependendo do resultado da consulta, a licitação seguirá um dos
destinos constantes do item 11;
9.22. O recurso contra decisão do pregoeiro e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo.
9.23. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.24. A falta de manifestação motivada do licitante na sessão importará a decadência do direito de recurso.

9.25. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases
preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos representantes credenciados,
ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão
previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.
10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. Caso não haja recurso, o pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame ao
licitante vencedor, encaminhando o processo para homologação pelo Senhor Prefeito Municipal.
10.2. Caso haja recurso, os interessados poderão juntar memoriais no prazo de três dias, contados do dia
subseqüente à realização do pregão, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no dia útil subseqüente ao término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2.1. Nessa hipótese, o Senhor Prefeito Municipal decidirá os recursos, adjudicará o objeto do Pregão ao
licitante vencedor e, constatada a regularidade dos atos procedimentais, homologará o procedimento
licitatório.
10.3. A homologação do resultado desta licitação não obriga a Administração à aquisição dos produtos
licitados.
10.4. O resultado final do Pregão será divulgado no Mural de Publicações do Paço Municipal de Barbosa,
facultada sua divulgação por outros meios.
11. DA CONTRATAÇÃO
11.1. Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado para assinar o instrumento contratual e retirar a
ordem de compra, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
11.1.1. O prazo para retirada da ordem de compra e/ou assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma
vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto neste item, sob alegação de motivo
justo que poderá ou não ser aceito pela Administração.
11.2. Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não mantiver
habilitação regular ou se recusar a assinar o contrato, retirar ou aceitar o instrumento equivalente, será
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto nos itens 9.17 e 9.18
do presente edital.
11.3. No ato da assinatura, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
11.3.1. Procuração ou contrato social;
11.3.2. Cédula de identidade;
11.4. Após a celebração do contrato ou retirada do documento equivalente, os envelopes contendo os
documentos de habilitação dos demais proponentes ficarão à disposição para retirada por 15 (quinze) dias.
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE
12.1 O proponente deverá cotar o preço para pagamento em até 30 (trinta) dias após a data de emissão da
Nota Fiscal, reservando-se à Contratante o prazo de 5 dias para processamento, não estando os mesmos
sujeitos à atualização financeira desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do
efetivo pagamento.
12.1.1. Considerando a possibilidade de que os pagamentos sejam efetuados através de depósito bancário
o(s) contratado(s) deverá(ão) indicar o banco (nome e número), a agência e o número da conta corrente do
favorecido.
12.1.2. Não será aceito pela administração municipal número de conta corrente, se a mesma não estiver em
nome da proponente vencedora.
12.2. O preço contratado não sofrerá reajuste durante seu período de vigência.
13. PENALIDADES
13.1. A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em celebrar o contrato no prazo estabelecido no
subitem 11.1, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejarão:
13.1.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 2% (dois por cento) sobre o
valor total da proposta,

13.2. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer,
cumulativamente, além de declaração de sua inidoneidade, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao
Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas:
13.2.1. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Barbosa, e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do
Município de Barbosa, pelo prazo de 01 (um) ano, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante esta Municipalidade.
13.2.2. Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento;
13.3. Na hipótese de descumprimento por parte da Contratada das obrigações assumidas ou de infringência
de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as penalidades
estabelecidas neste Edital.
14. LOCAL, PRAZO, EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL.
14 – A deverá ser realizada em local indicado pela contratante.
14.1 - O contrato vigerá a partir de sua assinatura, encerrando-se em 31/12/2020, exceto se houver o
exaurimento do objeto contratual em data anterior que torne imprescindível a repetição do certame, ocasião
em que o instrumento se encerrará de pleno direito, sem qualquer formalidade.
14.2 – A contratada fica obrigada a fornecer os produtos de procedimento de 1ª qualidade, seguindo as
especificações contidas no Anexo VI (modelo de proposta).
14.3 – Em relação aos itens acima, excepcionalmente, o critério de classificação será o padrão de qualidade,
o qual prevalecerá em relação ao critério de menor preço, considerando-se desclassificado o item que tiver
seus padrões de qualidade reprovados pela comissão e pelo servidor do departamento social.
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1 A despesa correrá por conta da estrutura funcional programática constante do orçamento vigente da
Prefeitura Municipal, suportado pelas seguintes dotações orçamentárias:
Órgão: 02 – Bloco de Atenção Básica
Unidade Orçamentária: 02.22.01 – Manutenção Atividades e Serviços – Atenção B
Ficha 310 – Outros Materiais Permanentes
16. DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Até três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos do ato convocatório do pregão através do fax (18) 3655-9133 ou impugná-lo através do
Protocolo Geral.
16.1.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de dois dias úteis.
16.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no edital não afetar a formulação da proposta.
16.2. A apresentação dos Envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de todas as
condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos.
16.3. Não serão aceitos envelopes, proposta e habilitação, enviados por via postal.
16.4. É facultado o Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
16.5. Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, revogar, a qualquer tempo,
no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência aos participantes, na
forma da legislação vigente.
16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e esta
Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do
processo licitatório.
16.7. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
16.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

16.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Barbosa.
16.10. A Prefeitura Municipal de Barbosa se responsabiliza somente pelas empresas que retirarem o edital
junto ao Departamento de Licitações.

Barbosa, 12 de Fevereiro de 2020.

PAULO CESAR BALIEIRO
Prefeito Municipal

FABIO RODRIGO DE GOUVÊA
Pregoeiro

ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E
DIVERSOS, PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA E A EMPRESA ____________________________,
CONFORME PROCESSO Nº 25/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020 E EDITAL Nº 22/2020.
CONTRATO Nº ___/2020

CONTRATANTE
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA
CNPJ: 46.162.178/0001-30
I. E. : 200.056.727.118
Endereço: Rua São João
Nº: 220
Bairro: Centro
Cidade: Barbosa
Estado: São Paulo
REPRESENTANTE LEGAL
Nome: PAULO CESAR BALIEIRO
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 104.596.658-47
RG: 18.888.552-3
CONTRATADO(A)
Nome:
CNPJ:
I. E. :
Endereço:
Nº:
Bairro:
Cidade:
Estado:
REPRESENTANTE LEGAL
Nome:
CPF:
RG:
Endereço:
Nº:
Bairro:
Cidade:
Estado:
As partes acima qualificadas, perante as testemunhas infra assinadas, celebram o presente contrato,
autorizado pelo Procedimento Licitatório n.º 25/2020, o qual é regido pelas disposições da Lei
10.520/02, e subsidiariamente pelas disposições da Lei 8.666/93, bem como pelas cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Aquisição de Equipamentos Odontológicos e Diversos, para
o departamento de saúde, conforme proposta datada de ____/____/____.
1.2 - Todas as despesas decorrentes do fornecimento dos respectivos produtos, correrão por conta única e
exclusiva da Contratada.
CLÁUSULA SEGUNDA- DO FORNECIMENTO DO OBJETO
2.1 - – A contratada deverá fornecer os produtos de acordo com as especificações constantes do

anexo, nas quantidades e no local indicado na requisição de compras, sob pena de recusa e
devolução dos mesmos.
2.2 – Juntamente com os produtos, a contratada deverá entregar a nota fiscal, para fins de
encaminhamento ao setor de contadoria da Prefeitura, para liquidação da despesa e posterior
pagamento.
2.3 - A Contratante reserva-se ao direito de adquirir parte do objeto adjudicado dentro do exercício
corrente ou dentro do prazo de vigência do contrato. A aquisição parcial que ensejar saldo no final
do prazo de vigência deste instrumento ou no final do exercício financeiro corrente, as partes aqui

convencionam dar por, automaticamente, Distratado o contrato em tela, sem necessidade de
qualquer notificação, por mais informal que seja.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
3.1 - Pelo fornecimento de que trata a cláusula primeira supra, o Contratante pagará a Contratada, a
importância total de R$ ________________________________, pagos mediante apresentação de nota
fiscal/fatura, de acordo com a solicitação e autorização do setor competente, previsto no item 2 deste.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1 - Prazo para pagamento: até 30 (trinta) dias após o adimplemento de cada parcela, correspondendo, no
caso do fornecimento dos equipamentos, através da emissão da Nota Fiscal, reservando-se à contratante o
prazo de 5 (cinco) dias para processamento da nota de sub empenho.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - A despesa correrá por conta da estrutura funcional programática constante do orçamento vigente da
Prefeitura Municipal, suportado pelas dotações orçamentárias consignadas no Edital nº. 22/2020.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1 - O contrato vigerá a partir de sua assinatura, encerrando-se em 31/12/2020, exceto se houver o
exaurimento do objeto contratual em data anterior que torne imprescindível a repetição do certame, ocasião
em que o instrumento se encerrará de pleno direito, sem qualquer formalidade.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇO
7.1 - O preço contratado não sofrerá reajuste durante seu período de vigência.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1 - A contratante poderá rescindir, unilateralmente, o presente contrato nas hipóteses previstas no artigo 78,
incisos I a XII da Lei n.º 8.666/93, no caso de baixa na qualidade do produtos fornecidos, no caso de atraso
ou retardamento na remessa de notas fiscais demonstrando redução no preço de aquisição dos produtos e no
caso de interesse público manifesto, quando a manutenção do contrato causar prejuízos à contratante. Em
qualquer dessas hipóteses, a decisão ocorrer imediatamente, por ato da contratante, sem que caiba a
contratada direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA NONA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
9.1 - O presente não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
10.1 - Os percentuais de revisão que incidirem sobre o objeto do presente contrato serão registrados por
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento, consoante o disposto no parágrafo 8.º, do Art. 65,
da Lei 8.666/93.
10.2 - Os percentuais de revisão dos preços deverão ser corroborados por documentos, retratando o índice de
revisão que incidirá sobre o objeto contratual. Poderá, a critério da contratante, esse documento ser
substituído por cópias das notas fiscais de prestação de serviço a serem reajustado, emitidas antes e após a
ocorrência do reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
11.1 - Cabe à Contratante, a seu critério, através do setor competente, exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalização e controle de todas as entregas efetuadas, principalmente para aferir a qualidade dos produtos,
preços e prazo de entrega.
11.2 - A contratada declara aceitar integralmente todos os métodos em processo de inspeção, verificação e
controle a serem adotados pelo contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E PENALIDADES
12.1 - A contratada assume, exclusivamente, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos
produtos, sendo a entrega de acordo com as necessidades da Contratante, mediante requisição emitida pelo
Setor de Compras competente, nos termos da cláusula V.
12.2 - Responsabiliza-se a contratada pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos
ou subordinados, ainda por quaisquer prejuízos que sejam causados ao contratante ou a terceiros.
12.3 - Os prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados
da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
12.4 - A contratante não responderá por qualquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação
tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária decorrentes da execução do presente contrato, cujo
cumprimento e responsabilidades caberão, exclusivamente, à contratada.

12.5 - O contratante não responderá por qualquer compromisso assumido pela contratada, com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado à terceiros em
decorrência do ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
12.6 - A contratada manterá durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação
que lhe foram exigidas em licitação.
12.7 - O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará à contratada
às sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO LEGAL
13.1 O presente contrato vincula-se nos termos do Processo licitatório Pregão Presencial nº 18/2020, bem
como a proposta da Contratada e aos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei Federal 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO
14.1 A Contratada é obrigada a manterem-se, durante o prazo de vigência do presente contrato e de sua
execução, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições e qualificações
exigidas no edital n. 22/2020 e no Pregão Presencial nº 18/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1 Para dirimir quaisquer pendências originadas do presente contrato, as partes desde já elegem o foro da
Comarca de Penápolis, Estado de São Paulo, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja. E por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente contrato em 03 (três) vias de
igual teor e forma.
Barbosa, _____/________________/ 2020.

PAULO CESAR BALIEIRO
Prefeito Municipal
“Contratante”

“Contratada”

TESTEMUNHAS:

1 - __________________________
RG/CPF. Nº.

2 - _______________________________
RG/CPF. Nº

ANEXO II
TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa ________________, com sede na _____________, C.N.P.J. nº _______________, representada
pelo(a) Sr.(a) ______________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) ____ , ______________ (CARGO), portador(a)
do R.G. nº ______________ e C.P.F. nº _______________________, para representá-la perante o Município
de Barbosa em licitação na modalidade Pregão Presencial nº 18/2020 (Aquisição de Equipamentos
Odontológicos e Diversos, para o departamento de saúde), podendo formular lances, negociar
preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases
licitatórias.

NOME COMPLETO
R.G
CARGO

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO

A empresa _________________________, aqui devidamente representada por _____ (nome do
representante legal) _____, infra-assinado, declara, por este e na melhor forma de direito, concordar com os
termos do Pregão Presencial nº 18/2020, dos respectivos documentos e anexos da licitação. Declara ainda,
que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a serem tomadas pelo pregoeiro e sua equipe de
apoio ou pela administração da Prefeitura Municipal de Barbosa, quanto à habilitação, classificação e
adjudicação, ressalvados os nossos direitos legais de recursos.
Declara, outrossim, que não existe, até o presente momento, qualquer impedimento quanto a habilitação na
presente licitação e, que caso venham a ocorrer, no decorrer do certame, comprometemo-nos a comunicar de
imediato a Prefeitura Municipal de Barbosa.

Local, data.

Atenciosamente

Nome do representante legal da empresa licitante
(cargo/RG)

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO
TRABALHO
PROCESSO Nº 25/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020
EDITAL Nº 22/2020
OBJETO: Aquisição de Equipamentos Odontológicos e Diversos, para o departamento de

saúde.
Prezados Senhores,
A Empresa ____________, inscrita no CNPJ nº ___________, com
sede na Av/Rua _________, nº ___, bairro ____, na cidade de ______, Estado de _______, neste ato
representada pelo Sr(a). ______________, portador(a) do RG. ________ e do CPF. _________, infraassinado(a), vem pela presente declarar, nos termos do disposto no § 6º, do artigo 27, da Lei 6.544/1989, de
22/11/1989, e nos termos da Lei 9.854/99, de 27/10/99, que a empresa supramencionada encontra-se em
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso
XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.
Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz:
( ) SIM
( ) NÃO
Barbosa, ___ de __________ de 2020.

_________________________________
Assinatura do representante legal

ANEXO V
TERMO DE APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

Favor preencher este formulário para fins de facilitar a elaboração em caso de formalização do contrato.
Dados da Empresa:
Razão

Social:

____________________________________________________

Nome Fantasia:
_______________________________________________________________
CNPJ

Nº:______________________________I.E:____________________

Endereço:(Rua,Avenida,etc...)_______________________________________
N°.

___________________________________

Complemento:_______________

TEL:___________________________________________Bairro:___________
Cidade:__________ Estado: ________, CEP:_________- ____________

Dados

do

Representante

Legal

que

irá

assinar

o

Contrato.

Nome: ______________________________________________
Qualificação:(cargo/função
Estado
CPF

exercida

Civil:___________________

na
Nacionalidade:

empresa)
________________

Nº:_________________________________R.G:____________________

Endereço:(Rua,Avenida,etc...)_____________________N.º_____________
Bairro:_______,Cidade:_________

Estado:

Tel para contato:__________________________
Email:_________________________________________

____,

CEP:

______________

ANEXO VI
PROCESSO Nº 25/2020
DATA:____ /____ /2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020
EDITAL Nº 22/2020
FORNECEDOR: ___________________________________________________
CNPJ: _____________________________
CIDADE:______________________________________ UF:_________________________________
VALIDADE DA PROPOSTA:_________________________________
PRAZO DE ENTREGA:__________________________________________
OBJETO: Aquisição de Equipamentos Odontológicos e Diversos, para o departamento de saúde.
ITEM
1

MERCADORIA/PRODUTO
CADEIRA ODONTOLÓGICA.
Conforme memorial descritivo.

QUANT
1

02

FOTOPOLIMERIZADOR DE
RESINAS SEM FIO.
Conforme memorial descritivo.

1

03

BOMBA DE VÁCUO MODELO
CICLONE
Conforme memorial descritivo.

1

04

05

06

07

AUTOCLAVE 21 LITROS
Conforme memorial descritivo.

TELEVISOR
Característica física/ especificação
Tipo LED
Porta USB
FULL HD sim
entrada HDMI
Conversor digital possui
Tamanho da tela de no mínimo 40"
Suporte
GERADOR PORTÁTIL
Característica Física/ Especificação
Potencia Tipo Combustível:
7KVA/DIESEL
COMPUTADOR (DESKTOPBÁSICO)
Especificação Técnica
Especificação mínima: que esteja em
linha de produção pelo fabricante;
computador desktop com processador
no mínimo Intel core i3 ou AMD a10
ou similar; possuir 1 (um) disco
rígido de 500 gigabyte; memória
RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02
(dois) módulos idênticos de 04
(quatro) gigabytes cada, do tipo
SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou
superior, operando em modalidade

1

1

1

1

MARCA

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

08

dual CHANNEL; a placa principal
deve ter arquitetura ATX,
MICROATX, BTX ou MICROBTX,
conforme padrões estabelecidos e
divulgados no sítio
www.formfactors.org, organismo que
define os padrões existentes; possuir
pelo menos 01 (um) slot PCIEXPRESS 2.0 x16 ou superior;
possuir sistema de detecção de
intrusão de chassis, com acionador
instalado no gabinete; o adaptador de
vídeo integrado deverá ser no mínimo
de 01 (um) gigabyte de memória,
possuir suporte ao MICROSOFT
DIRECTX 10.1 ou superior, suportar
monitor estendido, possuir no mínimo
02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo
menos 01 (uma) digital do tipo
HDMI, display PORT ou DVI;
unidade combinada de gravação de
disco ótico CD, DVD rom; teclado
USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e
mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll
(com fio); monitor de LED 19
polegadas (widescreen 16:9);
interfaces de rede 10/100/1000 e
WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n;
sistema operacional Windows 10 pro
(64 bits); fonte compatível e que
suporte toda a configuração exigida
no item; gabinete e periféricos
deverão funcionar na vertical ou
horizontal; todos os equipamentos
ofertados (gabinete, teclado, mouse e
monitor) devem possuir gradações
neutras das cores branca, preta ou
cinza, e manter o mesmo padrão de
cor; todos os componentes do produto
deverão ser novos, sem uso, reforma
ou recondicionamento; garantia de 12
meses.
COMPUTADOR PORTÁTIL
(NOTEBOOK)
Especificação Técnica
Especificação mínima: que esteja em
linha de produção pelo fabricante;
computador portátil (notebook) com
processador no mínimo Intel core i5
ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco

2

09

10

11

rígido de 500 GIGABYTES
velocidade de rotação 7.200 rpm;
unidade combinada de gravação de
disco ótico CD, DVD rom; memória
RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02
(dois) módulos idênticos de 04
(quatro) gigabytes cada, do tipo
SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou
superior; tela LCD de 14 ou 15
polegadas widescreen, suportar
resolução 1.600 x 900 pixels; teclado
deverá conter todos os caracteres da
língua portuguesa, inclusive ç e
acentos, nas mesmas posições do
teclado padrão abnt2; mouse
touchpad com 02 (dois) botões
integrados; mouse óptico com
conexão USB e botão de rolagem
(scroll); interfaces de rede
10/100/1000 conector rj-45 fêmea e
WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n;
sistema operacional Windows 10 pro
(64 bits); bateria recarregável do tipo
íon de lítion com no mínimo 06 (seis)
células; fonte externa automática
compatível com o item; possuir
interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma)
HDMI ou display port e 01 (uma)
VGA, leitor de cartão; webcam FULL
HD (1080p); deverá vir acompanhado
de maleta do tipo acolchoada para
transporte e acondicionamento do
equipamento; o equipamento deverá
ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento; garantia de 12
meses
CADEIRA DE RODAS PARA
OBESO
Característica Física /Especificação
Capacidade de 120 kg a 159 kg,
braços escamoteável e pés fixo
BEBEDOURO/ PURIFICADOR
REFRIGERADO
Característica Física/ Especificação
Tipo pressão coluna simples
BICICLETA ERGOMÉTRICA
HORIZONTAL
Característica Física/ Especificação
Painel com Display modulo
eletrônico.

1

1

5

Funções mínimas: velocidade, tempo,
calorias.
Monitor cardíaco e sistema magnético
de carga
Capacidade 120 kg

12

13

14

15

16

MESA GINECOLÓGICA
ELÉTRICA
Característica Física/ Especificação
Acionamento Elétrico: subida, decida,
encosto de perneira
Comando pedal
Assessórios: Cuba coletora, apoio de
pernas e calcanheiras reguláveis
Capacidade: 180 kg a 250 kg
SUPORTE DE SORO
Característica Física/ Especificação
Aço inoxidavel
Tipo pedestal
LAVADORA ULTRASSÓNICA
Característica Física/ Especificação
Gabinete e cesto em aço inoxidável e
tampa em plástico ou similar
Sensor de segurança, painel de
controle com time e aquecimento
digital, frequência digital do ultrasom 40 khz, temporizador eletrônico
microprocessador; fusível de
proteção; descarga para líquidos;
ciclo de trabalho automático; controle
de tempo de trabalho indicado por
leds; cuba em aço inox com
capacidade de 5 litros.
PROJETOR MULTIMÍDIA –
DATASHOW
Característica Física/ Especificação
LCD com matriz ativa TFT com 16
milhões de cores
Resolução mínima nativa de
1024x768 e contabilidade 16:9
Alimentação automática 100-120v,
220-240 v
Suportar apresentação de Pre-drive
direto no projetor
Split 12.000 Btus Frio Hig Wall
Inverter 220 v
TOTAL

1

2

1

1

2

MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO PARA LICITAÇÃO = CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.
ITEM - 01
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPOSTO DE:
Cadeira motorizada encosto e assento, através de sistema motorredutor de baixa
voltagem.
Base em chapa de aço maciço com debrum antiderrapante,
Sistema de elevação pantográfico em chapas de aço que ofereça capacidade de elevação
até 200kg entre paciente e acessórios, altura de movimento entre mínimo 55cm e máximo
de 90cm.
Comando no pé integrado a base da cadeira devera possuir:
03 posições de trabalho programáveis pelo usuário.
Volta a zero conjugado com desligamento do refletor.
Acionamento do refletor com controle de intensidades de luz.
Encosto com articulação única central; Encosto de cabeça biarticulado que atenda a
cadeirante.
Braço esquerdo fixo e direito com movimento de abertura lateral, para entrada e saída do
paciente.
Estofamento com espuma de poliuretano revestido em pvc sem costura.
Caixa de comando integrada a base da cadeira para ligações das mangueiras.
Equipo acoplado à cadeira.
Braços com movimento horizontal e vertical.
Movimento vertical com sistema de freio pneumático.
Possuir 05 terminais sendo:
01 seringa tríplice fabricada em latão, sem peças plásticas, bico removível e autoclavável.
01 terminal borden para alta rotação com spray.
01 terminal borden para micro motor sem spray.
01 terminal de jato de bicarbonato, com reservatório do pó e comandos incorporado no
equipo, caneta do jato autoclavável com conexão tipo bordem.
01 terminal de ultrassom com controle de 07 intensidades de potência, acompanhar 03
tips sendo 02 tipo sonda e 01 tipo cureta, caneta do ultrassom com capa removível e
autoclavavel.
Suporte das pontas com capa removível.
Mangueiras embutidas na cadeira, que facilitam a limpeza e a biossegurança.
Pedal de comando para as pontas com controle de velocidade.
Reservatório de água para as pontas em material translucido que evita a proliferação de
bactérias.
Bandeja do cabeçote em aço inox.
Unidade auxiliar acoplada à cadeira com braço assistente.
Bacia em cerâmica esmaltada e removível.
Possuir, 02 sugadores, sendo:
01 para saliva (venturi) com sistema a ar.
01 para media cirurgia com sistema a ar.
Mangueiras dos sugadores com sistema de engate rápido facilita a remoção para limpeza.
Separador de detritos dos sugadores, incorporados á caixa de comando.
Caixa de comando integrada a base da cadeira.
Água da cuspideira com temporizador programável de tempo de abertura.

Mangueiras embutidas na cadeira, que facilita a limpeza e a biossegurança.
Refletor acoplado a cadeira, com fonte de luz a Led.
04 intensidades de iluminação, máximo 25.000 Lux de luz fria.
Espelho multifacetado que evita a formação de sombras, com protetor de led e espelho.
Cabeçote com puxador bilateral.
Mocho Odontológico
Sistema de elevação do assento através de pistão a gás e descida com o peso do
usuário.
Assento anatômico que facilita a circulação sanguínea.
Encosto anatômico com sistema de regulagem longitudinal através de manipulo sob o
assento.
Base em estrutura de aço com capa de acabamento em PU injetado, com 05 rodízios.
Estofamentos em poliuretano injetado, recoberto em PVC sem costuras.
KIT PONTAS
Alta Rotação
Modelo com 420,000 rotações por minuto, possui corpo em alumínio, e cabeça em latão
sistema de conexão bordem dois furos, sistema de substituição de broca sem saca broca
(push botton) spray triplo, rolamentos com separadores em cerâmica, montados sobre
anéis de borracha, tratamento bactericida permanente (nanotecnologia) esterilizável em
autoclave.
Micro Motor
Modelo sem spray com sistema de conexão 02 furos, sistema intra de encaixe rápido das
pontas permitindo o giro de 360° das peças acopladas, com tratamento bactericida
permanente (nanotecnologia) possui inversão de rotação e regulagem de 3.000 a 18.000
RPM, com baixo nível de ruído esterilizável em autoclave.
Contra Ângulo.
Modelo standard acoplável ao micro motor através de sistema intra, giro livre de 360°
sobre o micro motor, transmissão de 1:1, fabricado, cabeça em latão, corpo em alumínio,
tratamento bactericida permanente (nanotecnologia) esterilizável em autoclave, tamanho
reduzido da cabeça com fixação da broca com trava de aço com sistema lateral de
acoplamento aceita uso de mandril para uso de broca de alta rotação no contra ângulo,
sendo que a colocação e retirada é feita através de saca broca, esterilizável em
autoclave, acompanha bico de lubrificação fabricado em alumínio com anéis o’ring de
vedação.
Peça Reta
Modelo standard acoplável ao micro motor através de sistema intra, giro livre de 360°
sobre o micro motor, transmissão de 1:1, fabricada em alumínio e latão esterilizável em
autoclave, corpo externo de diâmetro de 20mm, de formato anatômico e fácil pega.
Item – 02
Autoclave horizontal de mesa.
Capacidade de 21 litros, com tanque fabricado em aço inox com suporte e apoio para 03
bandeja, acompanhar pegador de bandeja que evita contato direto com o operador.
Tanque com isolamento térmico confeccionado em lã de vidro, que garante maior
velocidade de aquecimento e menor perda de calor.

Abastecimento manual com dosador que devera acompanhar o equipamento.
Porta em alumínio com sistema de vedação através de anel.
Voltagem de funcionamento 110/220 através de chave seletora.
Painel de comando com teclas de fácil acesso, e indicativos do funcionamento.
Manômetro indicativo de pressão e temperatura.
Sistema de segurança através de pressostatos, válvulas de pressão de anti vácuo,
garantam a segurança de uso do produto.
Sistema de segurança de esterilização através de desaeração automática que assegura
temperatura uniforme e constante dentro do tanque durante todo o ciclo.
Possuir chave geral de liga desliga
Item - 03
Fotopolimerizador de Resinas e clareador dental.
Fotopolimerizador e clareador dental, funcionamento através de bateria.
Base com base de descanso multitensão para carregar a bateria com led indicativo.
Potência de mínimo 1200mw/cm2 com comprimento de onda, entre 420 a 480nn.
Ponteira de transmissão da luz em fibra óptica orientada e autoclavável, com protetor
ocular.
Comandos no corpo do aparelho, acionamento, ajuste de tempo, seleção de modos de
uso.
Possuir três modos de uso.
Continuo: máxima luminosidade do início ao fim da polimerização.
Rampa: aumento gradual da intensidade da luz.
Pulsado: acionamento pulsante com ciclos de 1x1segundo
Tempo de programação: 5, 10, 15 e 20 segundos
Possuir sinal sonoro a cada 5 segundos.
Possuir sistema stand-by, desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização.
Bateria com sistema inteligente que se desliga em caso de sub tensão, garantindo a
fotoativação.
Item 04
Bomba de Vácuo modelo Ciclone
Bomba de vácuo com capacidade para até dois consultórios, composto de motor ½ HP,
com protetor térmico, eixo do motor para acoplamento da turbina em aço inox, controlado
por cotator magnético, sistema de sucção, composto de flange, rotor, tampa fabricados
em bronze, altamente resistente a corrosão, potência de sucção de 500mm Hg, com
proteção acústica fabricada em chapa de aço com pintura epox.
OBS:
1º - Os produtos deverão ter registro no ministério da saúde – Anvisa.
2º - Todos os produtos deverão ser do mesmo fabricante (reduz custos de
manutenção para o município)
3º - O fabricante deverá ter registro de BPF (Boas Práticas de Fabricação).
4º - Deverá ter garantia de 12 meses.
5º - Acompanhar catálogo do produto (catálogo do fabricante).
6º - Assistência técnica autorizada (comprovada pelo fabricante) deverá ser num
raio de no máximo 120 Km (isso diminui as futuras despesas de manutenção)

