
 
 
 
 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

A Prefeitura Municipal de Gurupi, através do Fundo Municipal de Saúde, por intermédio da 

Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 

7.892/2013, na competência de Órgão Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de Preços no 

âmbito municipal, para futura, eventual e parcelada aquisição de Instrumentais Odontológicos 

para atender as demandas odontológicas das Unidades Básicas de Saúde, do Centro de 

Especialidades Odontológicas – CEO e da Unidade de Pronto Atendimento, deste Município, 

mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço por 

Item, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:  

                                                                                                                                                                                                                                                          
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA: 
 

 
Item Quant. Und. Especificação 
01 30 Und Afastador de Minessota instrumento cirúrgico não articulado, não 

cortante, produzido em aço inoxidável, esterilizável 

02 30 Und Afastador de orban instrumento cirúrgico não articulado, não 
cortante, produzido em aço inoxidável, esterilizável 

03 40 Und Alavanca tipo apical L instrumento cirúrgico, não cortante, produzido 
em aço inoxidável, esterilizável 

04  
 

40 Und Alavanca tipo apical R instrumento cirúrgico, não cortante, produzido 
em aço inoxidável, esterilizável 

 
05 

40 Und Alavanca tipo seldin 1L instrumento cirúrgico, não cortante, produzido 
em aço inoxidável, esterilizável 

 
06 

40 Und Alavanca tipo seldin 1R instrumento cirúrgico, não cortante, 
produzido em aço inoxidável, esterilizável 

07 40 Und Alavanca tipo seldin reta instrumento cirúrgico, não cortante, 
produzido em aço inoxidável, esterilizável 

08 60 Und Alveolotomo para cirurgia odontológica, produzido em aço inoxidável, 
em tamanho 16 cm, esterilizável 

09 150 Und Bandeja odontológica, produzida em aço inoxidável, com tamanho 
22x12x01cm, esterilizável 

10 80 Und Bandeja retangular, produzida em aço inoxidável, com tamanho 
30x20x4cm, esterilizável 

11 40 Und Broqueiro 21 furos 

12 60 Und Cabo para bisturi tamanho nº 3, produzido em aço inoxidável, 
esterilizável 

13 250 Und Cabo para espelho clínico,  produzido em aço inoxidável, esterilizável 

14 120 Und Caixa metálica odontológica, apresentando as seguintes medidas 
31x16x8, em aço inoxidável, esterilizável 
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15 180 Und Caixa metálica odontológica apresentando as seguintes medidas 
18x8x3, em aço inoxidável, esterilizável 

16 20 Kit Calcador de Paiva produzido em aço inoxidável, esterilizável 

17 15 Und Colgadura inox para revelação de radiografia periapical 

18 40 Und Condensador Max spaden nº 40 

19 40 Und Condensador Max spaden nº 45 

20 40 Und Condensador Max spaden nº 50 

21 40 Und Condensador Max spaden nº 55 

22 40 Und Condensador Max spaden nº 60 

23 20 Und Cuba redonda inox 10x0,5 cm 

24 60 Und Cureta de gracey 11-12 produzido em aço inoxidável, esterilizável 

25 60 Und Cureta de gracey 13-14 produzido em aço inoxidável, esterilizável 

26 60 Und Cureta de Gracey 5-6 produzido em aço inoxidável, esterilizável 

27 60 Und Cureta de gracey 7-8 produzido em aço inoxidável, esterilizável 

28 60 Und Cureta de gracey 9-10 produzido em aço inoxidável, esterilizável 

29 70 Und Cureta de Lucas cirúrgica odontológica, produzido em aço inoxidável, 
esterilizável. 

30 70 Und Descolador de molt produzido em aço inoxidável, esterilizável. 

31 05 Und Descolador de hourigan produzido em aço inoxidável, esterilizável. 

32 30 Und Espátula 7 produzido em aço inoxidável, esterilizável. 

33 180 Und Espátula de titânio antiaderente n°1 e n° 2 para resina: São produzidas 

em aço AISI 420, no cabo oco de 8 mm, cabo em inox.  
34 50 Und Espátula nº 24 produzido em aço inoxidável, esterilizável, FLEXÍVEL. 

35 20 Und Espátula nº 36 produzido em aço inoxidável, esterilizável. 

36 50 Und  Fórceps 1 produzido em aço inoxidável, esterilizável. 

37 50 Und Fórceps 150 produzido em aço inoxidável, esterilizável. 

38 50 Und Fórceps 151 produzido em aço inoxidável, esterilizável. 

39 50 Und Fórceps 16 produzido em aço inoxidável, esterilizável. 

40 50 Und Fórceps 17 produzido em aço inoxidável, esterilizável. 

41 50 Und Fórceps 18L produzido em aço inoxidável, esterilizável. 

42 50 Und Fórceps 18R produzido em aço inoxidável, esterilizável. 
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43 50 Und Fórceps 222 produzido em aço inoxidável, esterilizável. 

44 50 Und Fórceps 23 produzido em aço inoxidável, esterilizável. 

45 50 Und Fórceps 65 produzido em aço inoxidável, esterilizável. 

46 50 Und Fórceps 69 produzido em aço inoxidável, esterilizável. 

47 30 Und Fórceps infantil produzido em aço inoxidável, esterilizável. 

48 10 Kit Kit de cânulas para irrigação e aspiração em endodontia produzida em 
aço inoxidável, esterilizável. 

49 15 Und Lecron produzido em aço inoxidável, esterilizável. 

50 30 Und Lima para osso produzido em aço inoxidável, esterilizável, com ponta 
dupla ativa. 

51 05 Und Limas de Schluger nº 9/10 produzido em aço inoxidável, esterilizável 

52 05 Und Micro cinzel de Ochsenbein nº 1 produzido em aço inoxidável, 
esterilizável. 

53 05 Und Micro cinzel de ochsenbein nº 2 produzido em aço inoxidável, 
esterilizável. 

54 300 Und Pinça clínico para algodão uso odontológico, produzido em aço 
inoxidável, esterilizável. 

55 05 Und Pinça Corn para sutura odontológica, produzido em aço inoxidável, 
esterilizável 

56 50 Und Pinça dente de rato para uso odontológico, produzido em aço 
inoxidável, esterilizável. 

57 10 Und Pinça Palmer produzido em aço inoxidável, esterilizável. 

58 10 Und Pinça perfurador de lençol uso odontológico produzido em aço 
inoxidável, esterilizável. 

59 05 Und Porta agulha castroviejo p/ uso odontológico produzido em aço 
inoxidável, esterilizável, tam.  14 cm. 

60 100 Und Porta agulha Mathieu para uso odontológico produzido em aço 
inoxidável, esterilizável 

61 100 Und Porta agulha mayo p/ uso odontológico, produzido em aço inoxidável, 
esterilizável, tamanho 14cm. 

62 05 Kit Posicionador radiográfico adulto para uso odontológico, esterilizável 

63 03 Kit Posicionador radiográfico infantil para uso odontológico, esterilizável 

64 180 Und Seringa carpule com sistema de refluxo, produzido em aço inoxidável, 
esterilizável, para uso de tubete 1,8ml, ponta retentiva para receber 
agulha descartável 

65 100 Und Sindesmotomo produzido em aço inoxidável, esterilizável 

66 180 Und Sonda exploradora nº 5 produzido em aço inoxidável, esterilizável, 
ponta dupla 
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67 90 Und Sonda milimetrada produzido em aço inoxidável, esterilizável 

68 10 Und Sonda Nabers produzido em aço inoxidável, esterilizável 

69 150 Und Tesoura cirúrgica Iris reta 11,5cm produzido em aço inoxidável, 
esterilizável 

70 05 Und Tesoura Buck produzido em aço inoxidável, esterilizável 

71 02 Und Aparelho localizador apical de uso em endodontia: tecnologia multi-

frequência, --Display colorido 
- Controle de som progressivo. 
- Bateria recarregável. 
- Escala regressiva em décimos de milímetros a partir de 2 mm aquém da saída foraminal. 
- Garantia de 2 anos.  

72 02 Und Aparelho rotatório para instrumentar canais (endodontia) Motor 

endodôntico compatível com os principais sistemas de instrumentação rotatória do mercado. 
9 programações ajustáveis, com carregador, peça de mão com peso de 92 gramas e contra-
ângulo 16:1. desprovido de pedal, mecanismo de reverso nas opções de automático, semi 
automático ou sem o mesmo, permite o ajuste independente de velocidade na faixa de 120 a 
800 rpm e de torque entre 0,6 e 5,2 N.cm.  

 
 

 PRAZO DE ENTREGA: 
 
Os materiais de Instrumental para Saúde Bucal deverá ser entregue em 20 (vinte dias) dias após o 

pedido de compra emitido pelo Departamento de Compras do Fundo Municipal de Saúde, e a 

entrega poderá ser requerida parcialmente.  

LOCAL DE ENTREGA: 
 
Os materiais solicitados de Instrumental para Saúde Bucal após pedido de compra deverá ser 

entregue no Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde no seguinte endereço: Avenida Guaporé, nº 

1796, centro,  telefone (63)  3316 1776 – Cesário Ciel dos Santos Chefe de Divisão do Almoxarifado. 

 
DO PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                    
 
Após a indicação da empresa vencedora, e a homologação e publicação da respectiva Ata de 
Registro de Preços, a empresa estará apta ao fornecimento dos materiais licitados. E a liberação para 
fornecimento e emissão da nota fiscal, se dará por meio de pedido de compra encaminhado pelo 
Setor de Compras do Fundo Municipal de Saúde de Gurupi-TO.  
 
O pagamento será efetuado nos termos dispostos no contrato, através de Ordem Bancária para a 
conta corrente da Licitante vencedora, após a emissão da pertinente Nota Fiscal/Fatura, desde que 
não haja fator impeditivo imputável à CONTRATADA, e será efetuado em até 30 dias após o Atestado 
de recebimento da mercadoria. 
                                                                                                                                                                                                 
A licitante vencedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente aos materiais de 
Instrumental para Saúde Bucal, sem rasuras, fazendo constar na mesma, o número de sua conta 
bancária, o nome do Banco e respectiva agência.  
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É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com 
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
com a Receita Federal e com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.  
 
O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá 
ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.  
 
 
CONDIÇÕES GERAIS: 
 

AS EMPRESAS DEVERÃO APRESENTAR: 

I – Registro dos produtos na ANVISA; 

II – Certificado de boas práticas de fabricação – C.B.P.F; 

III – Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua 
conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante; 

IV – Autorização de funcionamento da empresa participante da licitação emitido pela ANVISA; 

V – Assistência Técnica Odontológica da Secretaria Municipal de Saúde terá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações;  

VI - A empresa vencedora deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, 
no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação 
do material, a devolução (frete) será por conta da contratada. 

O transporte para a entrega no almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde será de responsabilidade 

exclusiva do proponente vencedor, respondendo este por eventuais danos ou prejuízos causados ao 

Município ou a terceiros durante este transporte. 

 
A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade e pontualidade da entrega dos materiais de Instrumental para 

Saúde Bucal, podendo em caso de inobservância destas condições o Fundo Municipal de Saúde 

poderá tomar toda e qualquer decisão, inclusive cancelamento do contrato. 

 

A contratada fica obrigada a promover o fornecimento, se responsabilizando pela qualidade dos 
produtos, bem como substituir, de  imediato o objeto do contrato que não se adequar as 
especificações constantes neste termo. 

É vedado ao licitante vencedor do certame licitatório entregar quantidade diversa da estipulada no 
Edital de Licitação referente a este Termo de Referência. Os materiais de Instrumental para Saúde 
Bucal entregues deverão ser rigorosamente aqueles descritos na nota de empenho, sendo que, na 
hipótese de entrega de produto diverso, o pagamento ficará suspenso até a respectiva 
regularização. 



 
 
 
 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

O recebimento não exclui a responsabilidade da empresa vencedora pela perfeita execução do 
contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a 
qualquer tempo se verificar, defeitos ou incorreções. 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da aquisição do objeto 
correrão à conta dos recursos das dotações orçamentárias afetas aos Órgãos/Secretarias 
Participantes e Órgão Gerenciador. 
 

  Os órgãos/secretarias que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em 
obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, deverão manifestar seu interesse de participação 
mediante o encaminhamento a esta Secretaria/Órgão Gerenciador, da sua Manifestação de Registro 
de Preços – MRP, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com o 
objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo e especificações pertinentes, antes da 
realização do procedimento licitatório, sendo a data máxima para recebimento de tal intenção dia 
12 de Novembro de 2013. 

 
Em cumprimento aos Princípios da Publicidade, da Isonomia, da Eficiência e da 

Economia, esta IRP será publicada nos átrios da Prefeitura Municipal de Gurupi e no site oficial desta 
Administração para conhecimento de todos. 
 

               Fundo Municipal de Saúde de Gurupi-TO, aos 04 dias do mês de novembro de 2013. 
 
 

 
SUELI S.S.AGUIAR 

Secretária Municipal de Saúde 
Decreto Nº1014/2013 

 
 
 
   
 
 
 

 


