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Termo Nº 000082/2019

Empresa:  DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS

CNPJ:  07.978.004/0001-98

Endereço:  RUA DOUTOR FLORES, 262 - CENTRO HISTORICO - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90020120

Processo: 011618 / 2019

Pregão Eletrônico Nº 000002/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 000082/2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,  por meio do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Deolindo Dazílio, Nº 40 
Danton Bastos, nº 001, Centro, na cidade de Barra de São Francisco, ES, CEP.: 29.800-000, inscrita no 
CNPJ sob o nº 14.700.048.0001-17, neste ato representado por seu SECRETÁRIO MUNICIPAL 
ZULAGAR DIAS FERREIRA, brasileiro, casado, professor, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico 000002/2019, para REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo 
011618/2019, RESOLVE registrar os preços da empresa vencedora do Certame Licitatório já referenciado, 
qual seja, DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS, inscrito no CNPJ, 
sob o número 07.978.004/0001-98, conforme ANEXO I, desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a
classificação por ela alcançada e nas  quantidades  cotadas, atendendo as condições previstas no edital, 
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 
Decreto Municipal nº 329 de 31 de agosto de 2017, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a futura e eventual Aquisição de materiais médico-hospitalar para 
curativos e de outras demandas do setores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde., que são 
partes integrantes desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS DADOS DO FORNECEDOR, PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. Ficam registrados os Preços da empresa DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
ODONTOLOGICOS nos itens 2, 30, 31, 32, 53 e 54 no valor total de R$ 32.891,19 (trinta e dois mil 
oitocentos e noventa e um reais e dezenove centavos).

2.2. Os preços registrados, bem como os dados do fornecedor e demais detalhes da proposta encontram-se 
disponibilizados no Anexo I desta Ata de Registro de Preços. 
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3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, com início a partir da data de sua 
assinatura.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO 

4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 
promover as negociações junto ao fornecedor.

4.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores 
praticados pelo mercado.

4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e

4.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

4.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável;

4.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou

4.6.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo com o 
órgão gerenciador.

4.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens anteriores será formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.8.1. Por razão de interesse público; ou

4.8.2. A pedido do fornecedor. 

5. DO FORO

5.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Barra de São 
Francisco, ES, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

6. CONDIÇÕES GERAIS

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

6.2 Constitui parte integrante desta Ata de Registro de Preços:

6.2.1 Anexo I - Vencedores de Preços Por Lote

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 05 (cinco) vias de igual teor, que, depois 
de lida e achada em ordem, será assinada pelas partes. 

Barra de São Francisco, 19 de novembro de 2019.

Assinaturas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

FORNECEDOR:

DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS
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ANEXO I

Código    Especificação Marca Preço OfertadoQuantidadeLote Valor TotalUnidade

00035717

AVENTAL PLASTICO PARA PACIENTE
(BABADOR) babador plástico adulto com
velcro. babador plástico lavável adulto
com bolso. embalagem contém 01
unidade. UND JON

JON 10,600500,00000002 5.300,000UND   

00035748

ACIDO PERACETICO - LITRO mínimo de
0,2%, solução aquiosa. indicado para a
desinfecção de equipamentos em geral.
endoscópios, tubos corrugados, kits de
nebulizadores de oxigênio, aço inox, aço
cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e
látex. desinfetante de alto nível. tempo de
desinfecção: 10 minutos. fixação de
matéria orgânica: não enxágue: simples.
efeito residual: não. segurança: baixa
toxicidade. validade da solução de uso:
até 30 dias. concentração mínima:
2000ppm. seguro para o paciente e
operador. pronto uso LITRO VOXILON

VOXILON 44,46615,00000030 666,990LITRO 

00035749

ANESTESICO CITOCAINA 3% -
CLORIDATO DE PRILOCAINA COM
FELIPRESSINA 0,03 UI/ML cada ml
contém: cloridrato de prilocaína (dcb
1040.02-2). 30 mg felipressina (dcb
0518.01-8). 0,03 ui veículo estéril q.s.p.
1ml (veículo: cloreto de sódio,
metilparabeno, hidróxido de sódio e/ou
ácido clorídricoq.s.p. ph, água para
injetáveis) apresentação: caixas com 50
tubetes. CAIXA DLA PHARMA

DLA PHARMA 79,37580,00000031 6.350,000CAIXA 

00035750

DETERGENTE ENZIMATICO
comprovadamente com ação
bacteriostática,4 enzimas, altamente
eficaz contra a matéria orgânica, possui
alto poder desengordurante, removendo
proteínas, amidos, lipídeos e
componentes do biofilme e biocarga,
diluição na proporção de 1 ml do produto
para cada 1 litro de água, deixando agir
por até 5 minutos, registro anvisa,
validade: 2 anos. LITRO CICLO FARMA

CICLO
FARMA

25,66715,00000032 384,999LITRO 

00035771

SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100ML -
SISTEMA FECHADO soro fisiológico
0,9%, de 100ml, com sistema fechado
UND EUROFARMA

EUROFARMA 4,0105.000,00000053 20.050,000UND   

00035772

ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA
descartável, em madeira, em formato
convencional liso com superfície e
bordas perfeitamente acabadas,
espessura e largura uniforme em toda a
sua extensão, medindo aproximadamente
14cm de comprimento, 1,4cm de largura
e 0,5mm de espessura e certificação na
anvisa - embalagem: pacote com 100
unidades. PACOT ESTILO

ESTILO 4,64030,00000054 139,200PACOT 
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