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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA

MUNÍCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 015-S/2021 • SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 032-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NS 034-S/2021

Pelo presente instrumerto, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, ÓRGÃO GERENCIADOR
DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Avenida Princesa Isabel. 678. São Caetano. Itabuna-BA, Departamento de Licitação,
neste ato representada pelo Sr. lury Silva Vanderlei, nos termos do artigo 15. II, da Lei Federal ne 8.666/93, Lei Federal n?
10,520/2002, Decreto Municipal ns 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis, considerando o julgamento do PREGÃO
ELETRÔNICO OlS-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM n9 4563 do dia 31 de maio de 2021, página
42, DOU n9 102 ao dia 01 de junho de 2021, página 249 e o Jornal Correio do dia 01 de junho de 2021. página 31, para
REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata 034-S/2021, RESOLVE registrar cs preços da(s) empresa(s) jndicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela{s) alcançada(s) e na{s) quantidade(s) cotada(s). atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
e no Decreto Estadual n.® 26.375/2005, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

CONSUMO TIPO ODON^OLÓGICO.

CLÁUSULA SEGUNDA • DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 015-S/2021

Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n^
06.175.908/0001-12, localizada no endereço Rua Professora Zelda C. C. Mastriani, n® 265-A, Jardim Dávila, Cambé-PR- CEP:

86.182-530, telefone (43) 3254-6426, neste ato representada pelo Sr. Luis Carlos dos Santos, inscrito no CPF nS

365.440.519-34, portador do RG ns 3.586.891-7, residente e domiciliado Rua Professora Mariana Siívério Muniz, 446,
Parque São Francisco, Cambé-PR.

LOTE 09

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNO QÜANT MÃRCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CARÍOSTÁTICO - Solução cariostática, composta por
Hidróxido de amônia, nitrato de prata, hidróxido de

sódio, ácido fiucndrico e veículo aquoso ou diamino

fluoreto de prata 30%. Frasco contendo lOmI do

produto. Embalagem contendo, bula, dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação, prazo de validade registro do produto na

ANVISA.

FR 150

CARIOSTATIC

12% - AAF

DO BRASIL

R$ 17,28 R$ 2.592,00

VALOR TOTAL DO LOTE 09 :..... R$ 2.592,00 (Dois mil quinhentos e noventa e dois reais).

LOTE 10

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND OUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL
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d SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 08.218.991/0001-95

i

01.

CHAVE PARA PONTAS DE ULTRASOM. Chave para

fixação de pontas/inserto de ultrassom, parte ativa em

aço, compatível com pontas Gnatus ou similar,

resistente aos métodos de esterilização físicos e

Químicos usuais.

UN 30 V&B RS 72,00 RS 2.160,00

VALOR TOTAL DO LOTE 10 R$ 2.160,00 (Dois mil cento e sessenta reais).

LOTE 13

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

COLGADURA INDIVIDUAL INOX. Colgadura tipo clipe

para apreensão de películas radiográficas, uso

odontológico, individual, em aço inoxidável com

terminação em gancho para pendurar.

UN 100 PREVEN RS 4,82 RS 482,00

VALOR TOTAL DO LOTE 13 ....R$ 482,00 (Quatrocentos e oitenta e dois reais).

LOTE 15

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CONDICIONADOR ÁCIDO. Condicionador ácido de

esmalte e dentina, ácido fosfórico de 35% a 38%.

Apresentação seringas descartáveis contendo 2,5ml do

produto. Com pontas aplicadoras com acoplamento

seguro à seringa.

Embalagem contendo dados de identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo

de validade e registro no Ministério da Saúde.

UN 400

CONOAAF

- AAF DO

BRASIL

R$ 1,01 RS 404,00

VALOR TOTAL DO LOTE 15 R$ 404,00 (Quatrocentos e quarenta reais).

LOTEIS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT; MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CUNHAS INTERDENTAL EM MADEIRA. Cunhas de

madeira anatômicas, para afastamento temporário dos

dentes, produzidas em madeira, sem farpas, com o

formato anatômico da ameia, em tamanhos diversos,

codificados por cores. Embalagem individual, com

dados de identificação do produto, marca do fabricante,

data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.

PC 40
AAF DO

BRASIL
RS 5,76 RS 230,40

VALOR TOTAL DO LOTE 18 R$ 230,40 (Duzentos e trinta reais e quarenta centavos).

LOTE 19

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CURATIVO ALVEOLAR - PASTA. Pasta para curativo

alveoíar a base de iodofórmio, paramonoclorofenol e

excipientes ou iodofórmio e própolis. Frasco contendo

lOg do produto. Embalagem com identificação do

produto, do fabricante, data de fabricação e prazo de

validade.

FR 60

ALVEOLIPAST

-SOUZA 8.

LEONARDI

RS 22,90 RS 1.374,00

VALOR TOTAL DO LOTE 19 ;..RS 1.374,00 (Um míl trezentos e setenta e quatro teaís).

LOTE 20
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 08.218.991/0001-95

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

1 VALOR

EDTA, uso odontológico, a base de dissódico 17%,

indicado para o preparo das paredes dos canais

radiculares antes da obturação. Embalagem contendo

01 frasco de 20 mi, contendo no rotulo ou bula, número

do lote, data de fabricação, e validade, composição e

procedência.

FR

79.44 <

24

Setenta e

AAFDO

BRASIL
RS 3,31 RS 79,44

LOTE 21

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

ESCOVA DE ROBINSON Escova cilíndrica com cerdas

de silicone ou nylon montada em mandril para baixa

rotação (contra angulo}, para profilaxia, resistente a

métodos químicos e físicos de esterilização.

Embalagem com dados de identificação do produto,

marca do fabricante, data de fabricação e registro no

Ministério daSaúde. - Valor Fornecido por unidade,

embalagem de transporte c/lOOunds

UN 820
AAF DO

BRASIL
RS 0,72 RS 590,40

VALOR TOTAL DO LOTE 21 R$ 590,40 (Quinhentos e noventa reais é quarenta centavos).

LOTE 23

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

EUCALIPTOL, líquido incolor ou amarelo pálido, de odor

aromático, canforáceo, característico de e sabor

picante. Praticamente insolúvel na água, miscível com o

álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético

glacial, óleos vegetais e essências. Com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da

Saúde.

FR 10
AAF 00

BRASIL
RS 6,48 RS 64,80

VALOR TOTAL DO LOTE 23 R$ 64,80 (Sessenta e quatro reais e oitenta centavos).

LOTE 24

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

EVIDENCIADOR DE PLACA. Revelador da placa

bacteriana, para evidenciar os locais de presença de

biof'lme na cavidade bucal. Cora a placa bacteriana

antiga existente de azul e a placa bacteriana recente de

vermelho. Pastilha pronta a usar, Flavorizada.

Apresentação caixa embalagem contendo 100 a 120

pastilhas em blisters (tipo comprimido), bula, dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação, prazo de validade registro do produto na

ANVISA.

cx 400

REPLASUL

"P" -

SOUZA 8.

LEONARDI

RS 12,82 RS

VALOR TOTAL DO LOTE 24 .i: .1.....;:... R$ 5.128,00 (Cinco mil cèhto e vinté e oito rèàís);

LOTE 32

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL
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01.

lODOFORMIO, Validade 3 anos. Embalagem: frasco

com lOg, com dados de identificação do produto,

marca do fabricante, data de fabricação, prazo de

validade e registro no Ministério da Saúde.

FR 20 BIODINÂMICA R$ 22,18 RS 443,60

VALOR TOTAL DO LOTE 32 RS 443,60 (Quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos).

LOTE 35

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL í

01.

LENÇOL DE BORRACHA - Produzido em látex natural.

Espessura média. Tamanho: 13,5X13,5 MM. Cor: Azul

ou Verde.

CX 70 j
1

SANCTUARY

KDENT-

QUIMIDROL

RS 22,84 RS 1.598,80

VALOR TOTAL DO LOTE 35 RS 1.598,80 (Um ml! quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).

LOTE 37

ITEM ;  DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL/

01.

LIXA DE AÇO -Tiras de lixa em aço, para região

interdental, espessura 0,05mm (aprox.), largura 6mm,

comprimento 120mm (mínimo). Pacote (ou outra

embalagem) contendo 10 unidades (mínimo). Registro

no Ministério da Saúde / ANVISA, Nome e inscrição do

técnico responsável no conselho de odontologia,

farmácia ou química.

PC 300
AAF DO

BRASIL
RS 3,60 RS 1.080,00

VALOR TOTAL DO LOTE 37

LOTE 41

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

PASTA PARA PROFILAXIA (USO PROFISSIONAL).

Composição básica: água, espessante, lauril sulfato de

sódio, carboneto de cálcio, pedra pomes,

aromatizante e/ou flavorizante, veículo e

conservante. Flúor. Embalagem; Bisnaga com 90

gramas, com dados de identificação do produto,

marca do fabricante, data de fabricação, prazo de

validade e registro no Ministério da Saúde.

UN 300
PAST PRÓ

lODONTOSUL
RS 3,46 RS 1.038,00

VALOR TOTAL DO LOTE 41 ...RS 1.038,00 (Um míl e trinta e oito reais).

LOTE 42

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

PEDRA POMES PÓ. Pedra pomes em pó, granulação

extrafina, uso odontológico. Embalagem: Frasco com

100 g, com dados de identificação do produto e marca

do fabricante.

UN 60
AAF DO

BRASIL
RS 2,59 RS 155,40

VALOR TOTAL DO LOTE 42 RS 155,40 (Cento e cinqüenta e cinco reais e quarenta centavos).

LOTE 43

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL
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01.

PO PARA PROFILAXIA DENTAL • BICARBONATO DE

SÓDIO. Composição básica: Bicarbonato de sódio.
Embalagem: frasco contendo 500g do produto, com

dados de identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.

FR 150
AAF DO

BRASIL
R$ 12,24 RS 1.836,00

VALOR TOTAL DO LOTE 43

LOTE 47

ITEM biSCRIMINAÇÃO : UND QUÀNT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

PONTA/PINCEL APLICADOR • TAM P ou F (tipo
Microbrush). Ponta/pincel aplicador tipo microbrush,

pescoço dobrável, ponta em fibras não absorventes,

resistentes a abrasão, tamanho da cabeça pequena ou

Fina (máximo l,5mm 0), Pacote (ou outra embalagem)
contendo 100 unidades (mínimo), informações do

fabricante, do produto, data de fabricação e lote.

Registro no Ministério da Saúde / ANVISA, Nome e

inscrição do técnico responsável no conselho de

odontologia, farmácia ou quimica.

CX 150

CAVI

BRUSH-

FGM

R$ 8,78 R$ 1.317,00

VALOR TOTAL DO LOTE 47 ...R$ 1.317,00 (Um mil trezentos e dezessete reaísi.

LOTE 48

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.
PORTA, amalgama, uso odontológico, em plástico,

tamanho aproximado de 15,Scm. UN 100 MAQUIRA R$ 8,16 RS 816,00

VALOR TOTAL DO LOTE 48 R$ 816,00 (Oitocentos e dezesseis reais).

LOTE 49

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNO QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.
POTE DAPEN - PLÁSTICO. Pote/copo tipo Dapen, em
plástico, autoclavável, uso odontológico.

UN 170 MAQUIRA RS 1,79 RS 304,30

02.
POTE DAPEN - VIDRO. Pote/copo tipo Dapen, em vidro,

transparente, uso odontológico.
UN 120

AAF DO

BRASIL
RS 2,45 RS 294,00

VALOR TOTAL DO LOTE 49 RS 598,30 (Quinhentos e noventa e oito reais e trinta centavos).

LOTE 52

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUaiv i' MARÒt
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

REVELADOR RADiOGRÁFICO ODONTOLÓGICO. Solução
reveladora para processamento manual de filmes

radiológicos, uso odontológico. Embalagem de 4S0ml

(no minimo), com dados de identificação do produto,

marca do fabricante, data de fabricação e prazo de

validade

FR 200
AAF DO

BRASIL
RS 8,93 RS 1.786,00

VALOR TOTAL DO LOTE 52 R$ 1.786,00 Um mil setecentos e oitenta e seis reais).

LOTE 54

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL
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01.

TAÇA DE BORRACHA. Ponta de Borracha para profilaxia

e polimento dental, macia, formato de taça, montada

em mandril metálico ou plástico de forma fixa, para uso

em contra- ângulo para baixa rotação.

UN 250
AAF DO

BRASIL
R$ 0,72 RS 180,00

VALOR TOTAL DO LOTE 54 i............ .aR$ 180,00 (Cento e oitenta reais).

LOTE 55

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

TERGENTOL, DETERGENTE, uso odontológico,

desagregador de gorduras, endodôntico. Embalagem

frasco de 200 ml com dados de identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo

de validade e registro no Ministério da Saúde.

FR 05

TERGENSUL

- SOUZA 8i

LEONARDI

RS 12,82 RS 64,10

VALOR TOTAL DO LOTE 55

LOTE 57

ITEM ;  i DISCRIMINAÇÃO UND aUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTÁL:

01.

TRICRESOL, uso odontológico, formalina, material

para desinfecção de canal radicular, antisséptico,

tíesinfetante para canais radiculares, que alia as

propriedades do Formaldeído com orto-Cresol. Ação

bactericida potente, efeito mumificante e

caulerizador. Embalagem contendo frasco de 10 ml,

com dados de identificação do produto, marca do

fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde,

FR 10 BIODINÃMICA RS 5,41 RS 54,10

VALOR TOTAL DO LOTE 57 RS 54,10 (Cinqüenta e quatro reais e dez centavos).

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 24.072,34 (Vinte e quatro mil e setenta e dois e trinta

e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1. Os orgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão

gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal n^ 9.408 de 12/05/2011 e demais legislações vigentes,

autorização para aquisição dos testes para serem atendidos, de acordo com o Editai de Licitação que faz parte integrante

da presente Ata.

3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e retirado

peto Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.

3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste Pregão.

3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos:

3.5. Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requlsitante (órgão participantes do SRP), de

acordo com o edital do Pregão Eletrônico 015-5/2021, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da

licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.

3.6. O Município de Itabuna não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de

outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços,

preferência, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 08.218.991/0001-95

4.1. O pagamenlo será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela
contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante a
apresentação da Nota Fiscal.

4.2. A Contratada devcá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autor zações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a
ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva
dos produtos entregues total ou parcial.

4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.

4.7. O pagamenlo será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da Nota
Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.
4.8. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua
reap-^esentação.

4.9. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
acmitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ.

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da publicação
do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação pertinente.
5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disoosições contidas no art. 65, da Lei n?

8.566/93.

S.2.1.0 preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,

ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.

5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no

mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no

mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de

classificação apresentados na Ata.

5.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

5.3.1. Não navendo êxito nas negociações, o órgão gerenc ador deverá proceder à revogação da Ata de Registro

de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA SEXTA - DOS USUÁRIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS

6.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão gerenciador,

desde que devidamente comprovada a vantagem.

6.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro

de Preços, deverão inanifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis

fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
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6.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
6.4. As contratações adicionais a que se refere à condição anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50%
(cinqüenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para a SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.

6.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços deste certame não poderá exceder, em sua
totalioade, ao dobro, 200% (duzentos por cento) do quantitativo de cada item registrado na ata para a SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREGOS

7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

7.1.1. Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
a) a(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes:

b) a(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante
não aceitar sua(s) justificativa(s);

c) a(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de

Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a Xll, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93,
com as respectivas alterações posteriores;

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de

registro;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas peia Administração.

7.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as

exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nS

8.666/93.

7.2.1. A solicitação da{s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão

Permanente de Licitação, facultada à ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do

pedido.

7.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada por

com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.

7.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por

publicação ro Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

7.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de

Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para

recebimento de correspondência e outros documentos.

CLÁUSULA OITAVA - DO CADASTRO DE RESERVA

8.1. Conforme consta no ANEXO da ARP, também fica formalizado, conjuntamente com a oresente, o CADASTRO DE

RESERVA de fornecedor(es) interessado(s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo

CANCELAMENTO de registro e segundo a ordem de classificação final no certame.

8.2. A formação de CADASTRO DE RESERVA vincula o(s) particularfes) aos termos da proposta do titular em relação ao

preço, obrigando-se a assumir a titularidade do registro em caso de cancelamento do registro do titular, observada a

ordem de classificação.

8.3. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular

registrado no cadastro reserva, da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de

nabilitação, nos termos fixados item 04 do Edital do Pregão Eletrônico.

8.4. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO DE RESERVA, deverá a ARP ser republicada

para fins de eficácia.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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9.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a pubiicação do respectivo extrato no Diário Oficial
do Município.

9.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos administrativos
relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO NS 015-S/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.
9.3. Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal n? 9.408/11, a
Comissão Permanente de Licitação da SMS.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias. de igual
teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Itabuna-BA, 06 de julho de 2021.

SILVA VANDERLEI

Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

LUIS CARLOS DOS
Assinado de forma digital por LUIS

CARLOS DOS

SANTOS:36544051934 santos:36544051934
Dados: 2021.07.07 16:53:11 -03'00'

BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI

Luís Carlos dos Santos

Fornecedor
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ESTADO DA BAHIA

MUNÍCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO NS 015-S/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 032-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 035-S/2021

Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, ÓRGÃO GERENCIADOR
DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, Itabuna-BA, Departamento de Licitação,
neste ate representada pelo Sr. lury Silva Vanderlei, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal n9 8.666/93, Lei Federal ns
10.520/2002, Decreto Municipal n^ 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis, considerando o julgamento co PREGÃO
ELETRÔNICO 015-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM n? 4563 do dia 31 de maio de 2021, página
42, DOU nS 102 do dia 01 de Junho de 2021, página 249 e o Jornal Correio do dia 01 de junho de 2021, página 31, para
REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata 035-S/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificadafs)
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
e no Decreto Estadual n ̂  26.375/2005, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO TIPO ODONTOLÓGICO.

CLÁUSULA SEGUNDA • DO PREÇO

2.1. Os preços dos insurnos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 015-S/2021
Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo;

NOME DA EMPRESA: D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELl, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob n2 11.495.858/0001-90, localizada no endereço Rua Luiz Alves Cavalcante, 689, sala 102 - Vilar dos Teles, São
João de Meriti • RJ - CEP: 25.561-140, telefone (21) 3757-7369/3757-7022, neste ato representada pelo Sr. Deníse Fontes
de Carvalho, inscrito no CPF n^ 928.222.317-53, portador do RG na 07.393.686-6, residente e domiciliado na Avenida
Monsenhor Feliz, 874, apart. 202, Irajá-r RJ.

LOTE 22

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

ESCOVA DENTAL ADULTO. Escova dental, tamanho

adulto, corpo em material plástico resistente, cabo

longo, cerdas em nylon ou similar, macias, cabeça

pequena. Embalagem com dados de identificação do

produto e marca do fabricante, data de fabricação.

UN 3S00
ALG

DENTAL
RS 0,45 RS 1.575,00

02.

ESCOVA DENTAL INFANTIL. Escova dental, tamanho

infantil, corpo em material plástico resistente, cabo

longo, cerdas em nylon ou similar, macias, cabeça

pequena. Embalagem com dados de identificação do

produto e marca do fabricante, data de fabricação.

UN 3500
ALG

DENTAL
RS 0,42 RS 1.470,00

VALOR TOTAL DO LOTE 22

LOTE 34

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND OUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL
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01.

02.

KIT DE HIGIENE ADULTO (ESCOVA+CREME+FIO) - Kit de

Higiene Bucal composto por Escova dentai adulto,
creme dentai adulto e fio dentai, embalados em

conjunto (uma unidade de cada item) em embalagem
plástica transparente, inviolável, conforme

especificações a seguir:

Escova dentai, tamanho adulto, corpo em material

plástico res'stente, cabo longo, cerdas em nyion ou
similar, macias, cabeça pequena. Creme dentai, com
mínimo de l.SOOppm de flúor, ação antibacteriana.
Embalagem: bisnaga com 90 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.Fio dental,
composição básica: poliamida, cera, aromatizante, rolo
com no mínimo 20m (mínimo). Embalagem com dados

do fab-icante, data de fabricação e prazo de validade.

KIT DE HIGIENE INFANTIL (ESCOVA+CREME+FIO). Kit de

Higiene Bucal composto por Escova dental infantil,
creme dental infantil e fio dental, embalados em

conjunto (uma unidade de cada item) em embalagem
plástica transparente, inviolável, conforme

especificações a seguir:

Escova dental, tamanho infantil, corpo em material

plástico resistente, cabo longo, cerdas em nylon ou
similar, macias, cabeça pequena. Creme dental, com

mínimo de l.SOOppm de flúor, ação antibacteriana.

Embalagem: bisnaga com 90 g, com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde. Fio dental,

composição básica: poliamida, cera, aromatizante, rolo

com no mínimo 20m (mínimo). Embalagem com dados

ÜN 5200

ÜN

ALG

DENTAL
RS 2,40

5200
ALG

DENTAL

RS 12.480,00

RS 2,40 RS 12.480,00

VALOR TOTAL DO LOTE 34
1

.R$ 24.960,00 (Vinte e auatro mil novecentos e sessenta reaist.

VALOR TOTAL DOS LOTES

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1. Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão
gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal ns 9.408 de 12/05/2011 e demais legislações vigentes,
3LtO'ização para aquisição dos testes para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante
da presente Ata.

3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e retirado
pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.
3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste Pregão.
3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;
3.5. Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP), de
acordo com o edital do Pregão Eletrônico 015-S/2021, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da

icitação, bem como as cláusulas da presente Ata.

3.6. O Município de Itabuna não está obrigado a contratar o objeto desta Fcitação, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços,
preferência, em igualdade de condições.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
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4.1. O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela
contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante a
apresentação da Nota Fiscal.

4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autor zações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a
tramitaçao da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a
ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva
dos produtos entregues total ou parcial.

4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos cocumentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
acm-tindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

4.5. A Contratada deverá apresentar Juntamente com a Nota Fiscal tooas as certidões fiscais e trabalhista.
4.7. O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da Nota
Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.
4.8. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua
reapresentação.

4.9. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
acmitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ.

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da publicação
do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação pertinente.
5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei ne
8.666/93.

5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de falo que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
necessárias negociações Junto aos fornecedores.

5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de
classificação apresentados na Ata.

5.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
5.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA SEXTA-DOS USUÁRIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS

6.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão gerenciador,

desde que devidamente comprovada a vantagem.

6.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro

de Preços, deverão manifestar seu interesse Junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis

fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
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6 3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitaçao ou nao do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento nao prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
6.4, As contratações adicionais a que se refere à condição anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade a 50%

SAÚdT '^Sistrados na Ata de Registro de Preços para a SECRETARiA MUNICIPAL DE
6.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços deste certame não poderá exceder em sua

MUMaPALD°E5Armi'T d'"'"' d'"'"' na ata para a SECRETARIAIVUMCIPAL DE SAÚDE, independentemente do numero de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
7.1.1. Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade recuisitante, quando;

a) a(s) detentoraís) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
b) a(s) deientOfa(s] não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante
não aceitar sua(s) justificativa(s);

c) a(s) detentoraís) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a Xlí, ou XVII, da Lei Federal 8.656/93,
com as respectivas alterações posteriores;

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de
registro;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas ejustificadas pela Administração.

7.2. Peia(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as
exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI da lei Federal n"
8.666/93.

7.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão
Permanente de Licitação, facultada à ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do
pedido.

7.3. Ocorrendo o canceamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada por
com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.

7.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
7.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de
Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgávels necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos.

CLÁUSULA OITAVA - DO CADASTRO DE RESERVA

8.1. Conforme consta no ANEXO da ARP, também fica formalizado, conjuntamente com a presente, o CADASTRO DE
RESERVA de fornecedor(es) interessado(s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo
CANCELAMENTO de registro e segundo a ordem de classificação final no certame.
8.2. A formação de CADASTRO DE RESERVA vincula o(s) particular(es) aos termos da proposta do titular em relação ao
preço, obrigando-se a assumir a titularidade do registro em caso de cancelamento do registro do titular, observada a
ordem de classificação.

8.3. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular
registrado no cadastro reserva, da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de
habilitação, nos termos fixados item 04 do Edital do Pregão Eletrônico.
8.4. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO DE RESERVA, deverá a ARP ser republicada
para fins de eficácia.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

DENISE

FONTES DE

CARVALH0:9
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 08.218.991/0001-95

9.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial
do Município.

9.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos administrativos
relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO NS 015-S/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.
9.3. '-ica designado corro Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal n? 9.408/11 a
Com ssãc Permanente de Licitação da SMS.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de igual
teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Itabuna-BA, 06 de julho de 2021.

lURY SILVA VANDERLEI

Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFKVl MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

issmjdti í.e Jot-nj cT»j/.al ocf Sf 'ÜM S

DFNKF FOMTF^ DP\ WIN \ LJ DN.ca^n üstCMt-avi.yjsOOüOOiDl00626-8

CAR\/ALHO:928222 rF8,<;u.iiiB»<f;Ai oj.»csebwr"b^s,
ou»212Jh25JOOOl77, ou-PRCSESCIAU

1 7 í FONTES f)€
CARVALHO02822231753

(3ü3ov?r?l.07^0VtW4H Oi*0<>

D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI

Denise Fontes de Carvalho

Fornecedor
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA

MUNfCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO 015-S/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 032-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2 036-S/2021

Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, ÓRGÃO GERENCIADOR
DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, Itabuna-BA, Departamento de Licitação,

neste ato representada pelo Sr. lury Silva Vanderlei, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal n® 8.666/93, Lei Federal ns

10.520/2002, Decreto Municipal nS 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis, considerando o julgamento do PREGÃO
ELETRÔNICO 015-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM nS 4563 do dia 31 de maio de 2021, página

42, DOU n2 102 do dia 01 de junho de 2021, página 249 e o Jornal Correio do dia 01 de junho de 2021, página 31, para

REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata ns 036-S/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)

nesta ATA, de acordo com a classificação por ela{s) alcançada(s) e na{s) quantidade(s) cotada{s), atendendo as condições

previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nS 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações

e no Decreto Estadual n.® 26.375/2005, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO TIPO ODONTOLÓGICO.

CLÁUSULA SEGUNDA • DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO OlS-S/2021
Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo;

NOME DA EMPRESA: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGiCOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI, Pessoa Jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n® 21.504.525/0001-34, localizada no endereço Rua Osório Duque Estrada, 763,

Vargem Grande, Vargem Grande - CEP; 83321-060, telefone (41) 3012-0304, neste ato representada pelo Sr. Humberto

Délio DonIni, inscrito no CPF n® 007.710.129-42, portador do RG n® 7.995.874-3, residente e domiciliado na Rua Luiz Kula,

101, Santo Inácio, Curitiba-PR.

LOTE 01

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

ABRIDOR DE BOCA - EM SILICONE OU BORRACHA.

Conjunto de abridores de boca em silicone ou borracha,

antialérgico, inodoro, insípido, apirogênico, esterilizável

por meio químico ou físico (autoclave / ETC), anatômico.

Contendo duas unidades, um tamanho adulto e outra

infantil. Embalagem contendo identificação do produto e

dados do fabricante.

UN 80 MAQUIRA R$ 5,93 RS 474,40

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 474,40 (Quatrocentos e setenta e quatro Teals e qüarèntá centavos).

LOTE 02

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

HUMBERTO DELIO

DONINI:00771012 c»nini«i771012942
DadOí: 2021.07.14

16:54:59 4}3'00'
942
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 08.218.991/0001-95

01.

AGULHA GENGIVAL CURTA 30G. Agulha Gengival 30G,

descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula de aço

inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada com

biseltrifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em

polipropileno que permita encaixe perfeito protetor em

polipropileno, sem rachaduras, bem acoplado ao canhão.

Embalagem caixa contendo 100 unidades, embalada

individualmente em papel grau cirúrgico e filme

termoplástico, abertura em pétala, com dados de
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de

esterilização, prazo de validade e registro no ministério da

saúde

CX 750 DENCOJET R$ 33,43
R$

25.072,50

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 25.072,50 (Vinte e cinco mil e setenta e dois reais e cinqüenta centavos).

LOTE 03

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

ALGODÃO ROLETE DENTAL HIDRÓFILO. Algodão, uso

odontológico, hidrófilo, isento de impurezas, inodoro e

insípido aglutinado trançado e conformado em roletes.

Embalagem pacote com 100 roletes com dados de

identificação do produto, marca do fabricante,

procedência, data de fabricação, prazo de validade e

registro no ministério da saúde.

PC 2000 SSPLUS R$ 2,03 RS

VALOR TOTAL DO LOTE 03

LOTE 04

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

AMÁLGAMA EM CÁPSULA • 1 DOSE. Cápsulas pré-

dosadas para preparo de amálgama dental, 1 dose (600-

790mg). Contendo limalha de prata e mercúrio

quimicamente puro, separadas por membrana que se

rompa mecanicamente por embolo de pressão antes da

mistura no equipamento. Sem zinco, alto teor de Cobre

(Cu), isento de fase Gama-2 (<1%), isento de partículas

tipo poeira (menores que 8pm), presa normal Cápsulas

com indicação de dose por inscrição ou legenda de cor.

Em plástico resistente. Identificação do fabricante, do

produto, data de fabricação, número do lote e prazo de

validade Embalagem: Caixa ou frasco ou bombona, com

50 unidades com registro no Ministério da Saúde/

ANVISA, nome e registro do responsável técnico inscrito

no conselho de química ou farmácia.

CX 300 GS80-SDI R$ 118,27
R$

35.481,00

02.

AMÁLGAMA EM CÁPSULA - 2 DOSES. Cápsulas pré-
dosadas para preparo de amálgama dental, 2 doses (800-

990mg). Contendo limalha de prata e mercúrio

quimicamente puro, separadas por membrana que se

rompa mecanicamente por embolo de pressão antes da

mistura no equipamento. Sem zinco, alto teor de Cobre

(Cu), isento de fase Gama-2 {<!%), isento de partículas

tipo poeira (menores que 8|im), presa normal Cápsulas

com indicação de dose por inscrição ou legenda de cor.

Em plástico resistente. Identificação do fabricante, do

produto, data de fabricação, número do lote e prazo de

CX 70 GS 80-SDI R$ 155,98
RS

10.918,60

HUMBERTO *»

DELIO

DONINI;007710 2
12942

D*dMT2021.P7.U
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validade Embalagem: Caixa ou frasco ou bombona, com

50 unidades com registro no Ministério da Saúde/

ANVISA, nome e registro do responsável técnico inscrito

no conselho de química ou farmácia..

VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$ 46.399,60 (Quarenta e seis mil trezentos e noventa

e nove reais e sessenta centavos).

LOTE 05

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

ANESTÉSICO ARTICAINE 4% COM VASOCONSTRICTOR.

Solução anestésica injetável de articaína a 4% com

vasoconstrictor, adrenalina 1:100 000. Apresentação em

frasco ampola (tubetes de vidro para carpule) de l,8ml

embalagem contendo 50 tubetes, bula, dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação, prazo de validade registro do produto na

ANVISA

CX 130
ARTICAINE

DFL
R$ 128,13

RS

16.656,90

02.

ANÉSTESICO BENZOCAÍNA 20% - GEL TÓPICO. Gel

anestésico de benzocaína a 20% sem vasoconstrictor, uso

tópico, flavorizado. Apresentação em pote de 12g

embalagem contendo, bula, dados de identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo

de validade registro do produto na ANVISA.

UN 270
BENZOTOP

DFL
R$ 7,11 RS 1.919,70

03.

ANÉSTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% COM

VASOCONSTRICTOR 1:100.000. Solução anestésica

injetável de Cloridrato de üdocaína a 3% com

vasoconstrictor na diluição de 1:100 000 Apresentação em

frasco ampola (tubetes de plástico para carpule) de l,8ml

embalagem contendo 50 tubetes, bula, dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação, prazo de validade registro do produto na

ANVISA.

CX 1000
ALPHACAI

NE DFL
R$ 77,64

RS

77.640,00

04.

ANESTÉSICO MEPIVACAINA 2% COM

VASOCONSTRICTOR 1:100.000. Solução anestésica

injetável de Mepivacaína a 2% com vasoconstrictor na

diluição de 1:100 000. Apresentação em frasco ampola

(tubetes de vidro para carpule) de l,8ml embalagem

contendo 50 tubetes, bula, dados de identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo

de validade registro do produto na ANVISA.

CX 220
MEDIADRE

DFL
RS 119,27

RS

26.239,40

05.

ANESTÉSICO MEPIVACAINA 3% SEM VASOCONSTRICTOR

1:100.000. Solução anestésica injetável de Mepivacaína a

3% sem vasoconstrictor. Apresentação em frasco ampola

(tubetes de vidro para carpule) de l,8ml embalagem

contendo 50 tubetes, bula, dados de identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo

de validade registro do produto na ANVISA.

CX 30 MEPISV RS 119,47 RS 3.584,10

VALOR TOTAL DO LOTE 05 R$ 126.040,10 (Cento e vinte e seis mil quarenta reais e dez centavos).

LOTE 11

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT 1 MARCA VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

HUMBERTO

DELIO

DONINI;007S™
71012942

Aiiin^do^f formj

d»glt« per HUMBEOTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 08.218.991/0001-95

01.

CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO - LÍQUIDO. Cimento de

fosfato de zinco, LÍQUIDO, uso odontológico, composição

básica ácido ortofosfórico alumínio, zinco, água.

Embalagem: Pote de 10 mililitros (mínimo), com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação, num do lote, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde/ANVISA.

FR 60 MAQUIRA R$ 17,00 R$ 1.020,00

02.

CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO - PO. Cimento de

fosfato de zinco, PÓ, uso odontológico, composição básica

oxido de zinco e oxido de magnésio Embalagem: Pote de

25 gramas no mínimo, com dados de identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação, num do

lote, prazo de validade e registro no Ministério da

Saúde/ANVISA.

FR 60 MAQUIRA R$ 17,00 R$ 1.020,00

03.

CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P/ FORRAMENTO

DE CAVIDADES. Cimento de hidróxido de cálcio

apresentação em duas pastas: pasta base (éster, glicol

salicilato, fosfato de cálcio, tungstato de cálcio, óxido de

zinco e pigmentos inorgânicos) e pasta catalisadora

(etiltoluenosulfonamida, hidróxido de cálcio, oxido de

zinco, dióxido de titânio, estearato de zinco e pigmentos

inorgânicos), com presa pós mistura, radiopaco, uso

odontológico, para forração/proteção do complexo

dentina polpa e outros usos. Apresentação bisnagas: um

contendo pasta base (min. lOg) e outra contendo pasta

catalisadora (min. lOg) Embalagem contendo dados de

identificação do produto, procedência, data de validade,

número de lote e número do registro no ministério da

saúde.

CX 100 MAQUIRA R$ 25,39 R$ 2.539,00

04.

CIMENTO ENDONDÔNTICO LÍQUIDO. Uso odontológico,

endodôntico, liquido Embalagem: frasco com 10 ml, com

dados de identificação do produto, marca do fabricante,

data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.

FR 30 MAQUIRA R$ 12,45 R$ 373,50

05.

CIMENTO ENDONDÔNTICO PÓ-. Uso odontológico,

endodôntico, liquido Embalagem: frasco com 10 ml, com

dados de identificação do produto, marca do fabricante,

data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.

FR 30 MAQUIRA R$ 14,28 R$ 428,40

VALOR TOTAL DO LOTE 11 R$ 5.380,90 (Cinco mil trezentos e oitenta reais e noventa centavos).

LOTE 12

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CLOREXIDINA 0,12% (6LUC0NAT0 DE,). Digluconato de

clorexidina a 0,12%. Embalagem em plástico opaco,

contendo 1000 ml, dados de identificação do produto,

marca do fabricante, data de fabricação, prazo de

validade, certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

ANVISA n2 460/99 e registro no Ministério da Saúde.

FR 220
PERIOPUK

REYMER
R$ 22,61 R$ 4.974,20

HUMBERTO Afinado de forma
_  digital por HUMBERTO
DEDO DELIO

DONINI:007710 DONINI:00771012942
Dados: 2021.07.14

12942 16:55:4143'00'
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02.

CLOREXIDINA 2% (6LUC0NAT0 DE,). Digluconato de

clorexidina a 2%. Embalagem em plástico opaco,

contendo 1000 ml, dados de identificação do produto,

marca do fabricante, data de fabricação, prazo de

validade. Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

ANVISA ns 460/99 e registro no Ministério da Saúde.

FR 170
RIOQUÍMI

CA
R$ 28,57 R$ 4.856,90

03.

lONOMERO DE VIDRO - TIPO II (R), Cor Universal ou A3.

Cimento de ionômero de vidro tipo II, para Restauração,

uso odontológico. Cor Universal ou A3 (referência: escala

Vita*). Composição básica: Fluorsilicato de sódio, cálcio e

alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico e pigmentos,

ácido tartárico e/ou água destilada, (obs. os componentes

do pó e líquido podem variar de acordo com

fabricante).02 Frascos. 01 contendo pó com tampa

estanque que impeça entrada de umidade, identificação

da cor e 01 contendo líquido com bico dispensador de

gotas. Acompanha colher medida para 1 porção de pó.

Identificação do fabricante, do produto, data de

fabricação, número do lote e prazo de validade. Registro

no Ministério da Saúde/ ANVISA, Nome e registro do

responsável técnico inscrito no conselho de química ou

farmácia.

UN 300
MAXXlON

FGM
R$ 18,31 R$ 5.493,00

VALOR TOTAL DO LOTE 12 R$ 15.324,10 (Quinze mil trezentos e vinte e quatro reais e dez centavos).

LOTE 14

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CONDENSADOR DE GUTA MCSPADDEN NS45 -

Instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no

interior do canal, entra em contato com a gutapercha

aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua

termoplastificação. Com isso, a obturação do sistema de

canais radiculares alcança extrema eficiência.

CX 20
MAILLEFER

DENTSPLY
R$ 105,57 RS 2.111,40

02.

CONDENSADOR DE GUTA MCSPADDEN N^SS -

Instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no

interior do canal, entra em contato com a gutapercha

aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua

termoplastificação . Com isso, a obturação do sistema de

canais radiculares alcança extrema eficiência.

CX 20
MAILLEFER

DENTSPLY
RS 105,57 RS 2.111,40

03.

CONDENSADOR DE GUTA MCSPADDEN N360-

Instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no

interior do canal, entra em contato com a gutapercha

aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua

termoplastificação, Com isso, a obturação do sistema de

canais radiculares alcança extrema eficiência.

CX 20
MAILLEFER

DENTSPLY
RS 105,57 RS 2.111,40

VALOR TOTAL DO LOTE 14 R$ 6.334,20 (Seis mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte centavos).

LOTE 16

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CONE ABSORVENTE DE PAPEL l^SERIE-Alto poder de

secagem possui código de cores padrão iso. Usado em

endodontia para secagem dos condutos radiculares.

CX 40
DIADENT

QUIMIDROL
RS 20,00 RS 800,00
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02.

CONE ABSORVENTE DE PAPEL 23SERIE-Alto poder de

secagem possui código de cores padrão iso. Usado em

endodontia para secagem dos condutos radicuiares

CX 40
DIADENT

QUIMIDROL
R$ 20,00 RS 800,00

03.

CONE ABSORVENTE DE PAPEL NS25- Alto poder de

secagem possui código de cores padrão iso. Usado em

endodontia para secagem dos condutos radicuiares

CX 20
DIADENT

QUIMIDROL
R$ 20,00 RS 400,00

04.

CONES ABSORVENTE DE PAPEL NSSO • Alto poder de

secagem possui código de cores padrão iso. Usado em

endodontia para secagem dos condutos radicuiares

CX 20
DIADENT

QUIMIDROL
RS 20,00 RS 400,00

05.

CONES ABSORVENTE DE PAPEL NS35- Alto poder de

secagem possui código de cores padrão iso. Usado em

endodontia para secagem dos condutos radicuiares

CX 20
DIADENT

QUIMIDROL
R$ 20,00 RS 400,00

VALOR TOTAL DO LOTE 16 R$ 2.800,00 (DoIs mil e oItocentosTeais).

LOTE 27

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

FLÚOR FOSFATADO ACIDULADO 1,23% EM GEL. Fluoreto

de sódio 1,23% de íon flúor em peso, fosfatado, acidulado,

com pH entre 3,6 e 3,9, pode conter corante e/ou

aromatizante e/ou flavorizante, tixotrópico, com ação

eficaz em 60 segundos. Frasco em plástico com tampa ou

bico dosador, contendo 200 ml do produto. Embalagem

constando informações do fabricante, do produto, data

de fabricação, numeração do lote e prazo de validade.

Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Nome e número

de registro do técnico responsável no conselho de química

ou farmácia.

FR 250

FLUORSUL

lODONTOS

UL

R$ 4,00 R$ 1.000,00

02.

FLUORETO DE SÓDIO NEUTRO EM GEL. Fluoreto de sódio

(NaF) 2% de íon Flúor em peso, com pH em torno de 6,8,

aromatizante e/ou flavorizante, tixotrópico. Frasco em

plástico com tampa ou bico dosador, contendo 200 ml do

produto. Embalagem constando informações do

fabricante, do produto, data de fabricação, num do lote e

prazo de validade. Registro no Ministério da

Saúde/ANVISA. Nome e número de registro do técnico

responsável no conselho de química ou farmácia.

FR 250

FLUORSUL

lODONTOS

UL

R$ 4,00 R$ 1.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 27

LOTE 30

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, USO odontológico, de cálcio, PA,
em pó. Embalagem: frasco com 10 gramas, com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da

Saúde.

FR 55 MAQUIRA R$ 225,50 R$ 225,50

VALOR TOTAL DO LOTE 30 R$ 225,50 (Duzentos e vinte e cinco reais e cinqüenta centavos).

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 234.111,30 (Duzentos e trinta e quatro

mil cento e onze reais e trinta centavos). -

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO HUMBERTO Aísliwdodeform»
dIglWlporHUMBERTO

DELIO DEDO

DONINI:007710 t»NIN!«)771012942
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3.1. Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão

gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal 9.408 de 12/05/2011 e demais legislações vigentes,

autorização para aquisição dos produtos para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte

integrante da presente Ata.

3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e retirado

pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.

3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste Pregão.

3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;

3.5. Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP), de

acordo com o edital do Pregão Eletrônico OlS-S/2021, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da

licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.

3.6. O Município de Itabuna não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de

outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços,

preferência, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela

contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante a

apresentação da Nota Fiscal.

4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente

assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente

fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a

tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a

ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.

4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva

dos produtos entregues total ou parcial.

4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no

CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se

admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.

4.7. O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da Nota

Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

4.8. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua

reapresentação.

4.9. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no

CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se

admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ.

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da publicação

do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação pertinente.

5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei ns

8.666/93.

5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,

ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as

necessárias negociações junto aos fornecedores.

5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no

mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no

mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de

classificação apresentados na Ata.
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5.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

5.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro

de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA SEXTA - DOS USUÁRIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS

6.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão gerenciador,

desde que devidamente comprovada a vantagem.

6.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro

de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis

fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

6.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar

pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

6.4. As contratações adicionais a que se refere à condição anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50%

(cinqüenta por cento} dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para a SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE.

6.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços deste certame não poderá exceder, em sua

totalidade, ao dobro, 200% (duzentos por cento) do quantitativo de cada item registrado na ata para a SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

7.1.1. Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:

a) a(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;

b) a(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante

não aceitar sua(s) justificativa(s);

c) a(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de

Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, inc. I a XII, ou XVil, da Lei Federal 8.666/93,

com as respectivas alterações posteriores;

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de

registro;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

7.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as

exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XiV e XVi, da lei Federal n®

8.666/93.

7.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão

Permanente de Licitação, facultada à ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do

pedido.

7.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada por

com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.

7.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por

publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

7.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de

Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgàveis necessárias para

recebimento de correspondência e outros documentos. humberto
I^Ci 1/^ dÍ9ÍUlporHUM8£RTODCLIO DELIO

CLÁUSULA OITAVA - DO CADASTRO DE RESERVA DONINI;007710
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8.1. Conforme consta no ANEXO da ARP, também fica formalizado, conjuntamente com a presente, o CADASTRO DE

RESERVA de fornecedor{es) interessado{s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo

CANCELAMENTO de registro e segundo a ordem de classificação final no certame.

8.2. A formação de CADASTRO DE RESERVA vincula o(s} particular(es) aos termos da proposta do titular em relação ao

preço, obrigando-se a assumir a titularidade do registro em caso de cancelamento do registro do titular, observada a
ordem de classificação.

8.3. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular
registrado no cadastro reserva, da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de
habilitação, nos termos fixados item 04 do Edital do Pregão Eletrônico.

8.4. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO DE RESERVA, deverá a ARP ser republicada
para fins de eficácia.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial
do Município.

9.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos administrativos

relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO NS 015-S/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.

9.3. Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal n^ 9.408/11, a
Comissão Permanente de Licitação da SMS.

E, por estarem as partes Justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de igual

teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Itabuna-BA, 06 de julho de 2021.

ANDERLEI

Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFÍM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

HUMBERTO DELIO

DONINI:00771012 DONINÍ:00771012942
Dados: 2021.07.14 16:56:45

•03'00'

DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI

Humberto Déllo Doniní

Fornecedor
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA

MUNÍCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N9 015-S/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 032-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N? 037-S/2021

Ptílo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, ÓRGÃO GERENCIADOR

DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, Itabuna-BA, Departamento de Licitação,
neste ato representada pelo Sr. lury Silva Vanderlei, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal ns 8.666/93, Lei Federal n®
10.520/2002, Decreto Municipal ns 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis, considerando o julgamento do PREGÃO
ELETRÔNICO 015-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM n^ 4563 do dia 31 de maio de 2021, página
42, DOU n2 102 co dia 01 de junho de 2021, página 249 e o Jornal Correio do dia 01 de junho de 2021, página 31, para
REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata n2 037-S/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresais) indicada(s) e quaiificaOa(s)
nesta ATA, de acordo ccm a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições
prev stas no edital, sujeiiando-se as partes às normas constantes na Lei ns 8.666, de 21 de jurho de 1993, e suas alterações

e no Decreto Estadual n.2 26.375/2005, e em conformidade com as disposições a seguir;

CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

CONSUMO TIPO ODONTOLÓGICO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 015-S/2021

Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo;

NOME DA EMPRESA: DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, sediada na Estrada da Muriçoca, 09, Bairro

São Marcos, Salvador-Bahia, CEP: 41250-420, fone (71) 3393-1058, cadastrada no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o n®

02.421.679/0001-18, adiante denominada CONTRATADA, neste ato representado por ISRAEL CORDEIRO BASTOS

SANTANA, portador da cédula de identidade RG n° 02.317.502-85 SSP/BA e do CPF/MF 293.669.505-82, residente na Rua

Ibipitanga, 120, Cond. Salvador Ville, Ed. Farol de Itapon, apt. 1106, Bairro Patamares, Salvador-Bahia.

LOTE 06

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

AVENTAL (BABADOR) PLÁSTICO. Avental / Babador em
plástico PVC, resistente, com fechamento por cordel de

amarrar ou velcro, cor transparente ou branco. Tamanho

adulto.

UN 950 SSPLUS R$ 0,20 R$ 190,00

02.
AVENTAL PLUMBÍFERO PARA PROTEÇÃO RADÍOLOGICA
COM PROTER DE TIREÓIDE ADULTO.

UND 07
N

MARTINS
RS 590,00 R$4.130,00

VALOR TOTAL DO LOTE 06 R$ 4.320,00 (Quatro mil trezentos e vinte reais).

LOTE 08

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

ISRAEL CORDEIRO

BASTOS BASTOS

SANTANA:293669 sanianajstóbbsoíííí
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01.

CARBONO / PAPEL PARA ARTICULAÇÃO DENTAL. Papei

carbono para articulação e ociusão dental dupla face

(vermelho e preto ou azul). Composição básica: Pape;

ceras vegetais, pigmentos, óleos vegetais, parafina,

vaseiina. Bloco com 12 tiras (mínimo) de 100x20mm

(aproximadamente), com folha separadora. Embalagem

consta informações do fabricante, do produto, data de

fabricação, lote, prazo de validade, Nome e registro do
responsável técnico no conselho de química ou farmácia.

BL 520
lODONTOS

UL
RS 1,69 RS 878,80

VALOR TOTAL DO LOTE 08 RS 878,80 (Oítocentos e .setpnta p oitr» rpak p pít

LOTE 17

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

CREME DENTAL ADULTO. Creme dental, com mínimo de

l.SOOppm de flúor, ação antibacteriana. Embalagem:

bisnaga com 90 g, com dados de identificação do produto,

marca do fabricante, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.

UN 1000 ICEFRESH RS 2,56 RS 2.560,00

'  02.

CREME DENTAL INFANTIL. Creme dental de baixa

abrasividade. Sem flúor, Flavorizada e aromatizada.

Embalagem: bisnaga com 70g a 80g, com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de

validade e registro no Ministério da Saúde.

UN 2000 ICEFRESH RS 1,69 RS 3.380,00

VALOR TOTAL DO LOTE 17

LOTE 26

ITEM DISCRIMINAÇÃO i ÜND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓ6ICO. Solução
Fixadora para processamento manual de filmes

radiológicos, uso odontológico. Embalagem com 450ml

(no mínimo), com dados de identificação do produto,

marca do fabricante, data de fabricação e prazo de

validade.

FR 200 DPC RS 8,60 RS 1.720,00

VALOR TOTAL DO LOTE 26 R$ 1.720,00 (Um mil setecentos e vinte reais).

LOTE 29

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNO QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

FORMOL a 10%. Embalagem com 1000 ml, com dados de

identificação do produto, marca do fabricante e prazo de

validade.

LT 10 QEEL RS 14,90 RS 149,00

VALOR TOTAL DO LOTE 29

LOTE 44

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNO QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

PONTA DE SILICONE PARA POLIMENTO DE COMPÓSITO

- CHAMA. Ponta em silicone para polimento de •

compósitos, macia, formato de chama (cone), montada

em mandril metálico ou plástico, fixo ou por encaixe tipo

pop on (se por sistema de encaixe, acompanha no mínimo

4 mandris), para uso em contra-ângulo de baixa rotação.

UN 130 DEDECO RS 23,90 RS 3.107,00

ISRAEL CORDEIRO
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Composição básica: borracha de silicone e óxido de

alumínio.

02.

PONTA DE SILICONE PARA POLIMENTO DE COMPÓSITO

- DISCO. Ponta em silicone para polimento de

compósitos, macia, formato de disco, montada em

mandril metálico ou plástico, fixo ou por encaixe tipo pop

on (se por sistema de encaixe, acompanha no mínimo 4

mandris), para uso em contra-ângulo de baixa rotação.

Composição básica: borracha de silicone e óxido de

alumínio.

UN 130 DEDECO R$ 23,90 R$ 3.107,00

03.

PONTA DE SILICONE PARA POLIMENTO DE COMPÓSITO

-TAÇA. Ponta em silicone para polimento de compósitos,

macia, formato de taça, montada em mandril metálico ou

plástico, fixo ou por encaixe tipo pop on (se por sistema

de encaixe, acompanha no mínimo 4 mandris), para uso

em contra-ângulo de baixa rotação. Composição básica:

borracha de silicone e óxido de alumínio.

UN 130 DEDECO R$ 23,90 R$3.107,00

VALOR TOTAL DO LOTE 44 .....i.....R$ 9.321,00 (Nove mil trezerítos e vinte e um reais).

LOTE 46

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNO QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

PONTA/INSERTO PARA ULTRASOM - NUM 01 ou similar

(Padrão Gnatus). Ponta para equipamentos de ultrassom

odontológico, rosca interna, compatível com

equipamentos Gnaius (Jet Sonic Four), número 01 ou

similar, em aço. Embalagem contendo informações do

fabricante, identificação do produto, lote, data de

fabricação.

UN 65 SCHUSTER R$ 120,53 R$ 7.834,45

02.

PONTA/INSERTO PARA ULTRASOM - NUM 10-P ou

Similar (Padrão Gnatus). Ponta para equipamentos de

ultrassom odonlológicos, rosca interna, compatível com

equipamentos Gnatus (Jet Sonic Four), número 10-P ou

similar, em aço. Embalagem contendo informações do

fabricante, identificação do produto, lote, data de

fabricação.

UN 65 SCHUSTER RS 120,54 R$ 7.835,10

VALOR TOTAL DO LOTE 46 R$ 15.669,55 (Quinze mil seiscentos e sessenta e nove reais e cinqüenta e cinco
centavos).

VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 37.998,35 (Trinta e sete mil novecentos

e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos).

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1. Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão
gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal ns 9.408 de 12/05/2011 e demais legislações vigentes,

ai.torização para aquisição dos produtos para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte

integrante da presente Ata.

3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e retirado

pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.

3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste Pregão.

3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;

3
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3.5. Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP) de
acordo com o edital do Pregão Eletrônico 015-5/2021, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da
licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.

3.6. O Município de Itabuna não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços,
preferência, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela
contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante a
apresentação da Nota Fiscal.

4.2. A Contratada deve-á encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autor zações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos, Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas-
4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a
ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentaçâo, devidamente regularizada.
4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva
dos produtos entregues total ou parcial.

4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
acmitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.

4.7. O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da Nota
Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

4.8. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua
reapresentaçâo.

4.9. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos cocumentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se

acmitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ.

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREGOS

5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da publicação

do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação pertinente.

5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei n®

8.666/93.

5.2.1.0 preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,

ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as

necessárias negociações junto aos fornecedores.

5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no

mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no

mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de

classificaç.io apresentados na Ata.

5.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

5.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro

de Preços, adotando as medidas cabiveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
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CLÁUSULA SEXTA - DOS USUÁRIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS

6.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão gerenciador,
desde que devidamente comprovada a vantagem,

6.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro

de Preços, deverão manifestar seu interesse Junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis

fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

6.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar

pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

6.4. As contratações adicionais a que se refere à condição anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50%

[cinqüenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para a SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE,

6.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços deste certame não poderá exceder, em sua

totalidade, ao dobro, 200% (duzentos por cento) do quantitativo de cada item registrado na ata para a SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem,

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREGOS

7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

7.1.1. Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade recuisitante, quando:

a) a(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;

b) a(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante

não aceitar sua(s) justificativa(s);

c) a(s) detentorâ(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de

Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc, l a XII, ou XVIl, da Lei Federal 8.666/93,

com as respectivas alterações posteriores;

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de

regisfo;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e Justificadas pela Administração.

7.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as

exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal n^

8.666/93.

7.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão

Permanente de Licitação, facultada à ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do

pedido.

7.3. Ocorrendo o cance amento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada por

com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços,

7.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por

publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

7.3.2. fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de

Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para

recebimento de correspondência e outros documentos,

CLÁUSULA OITAVA - DO CADASTRO DE RESERVA

8.1. Conforme consta no ANEXO da ARP, também fica formalizado, conjuntamente com a presente, o CADASTRO DE

RESERVA de fornecedor(es) interessado(s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo

CANCELAMENTO de registro e segundo a ordem de classificação final no certame.

8.2. A formação de CADASTRO DE RESERVA vincula o(s) particuiar(es) aos termos da proposta do titular em relação ao

preço, obrigando-se a assumir a titularidade do registro em caso de cancelamento do registro do titular, observada a

ordem de classificação.
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8.3. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular
fegistrado no cadastro reserva, da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de
nabilitação, nos termos 'ixados item 04 do Edital do Pregão Eletrônico.

8.4. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO DE RESERVA, deverá a ARP ser republicada
para fins oe eficácia.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial
do Município.

9.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos administrativos

relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO N2 015-S/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.
9.3. Fica designado corro Órgio Gerenciador do Registro de Preços, de acorde com Decreto Municipal ns 9.408/11, a
Comissão Permanente de Licitação da SMS.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de igual
teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Itabuna-BA, 06 de julho de 2021.

SILVA VANDERLEI

Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

ISRAEL CORDEIRO
Assinado de forma

digital por ISRAEL
BASTOS CORDEIRO BASTOS

SANTANA:293669 santana:293669S0S82
Dados; 2021.07.07

18:08:37-03'00'
50582

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ISRAEL CORDEIRO BASTOS SANTANA

Fornecedor
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ESTADO DA BAHIA

MUNÍCIPIO DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 015-S/2021 - SRP
PROCESSO AOMINÍSTRATIVO NS 032-S/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NS 038-S/2021

Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, ÓRGÃO GERENCIADOR
DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, Itabuna-BA, Departamento de Licitação,
neste ate representada pelo Sn lury Silva Vanderlei nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal ns 8.666/93, Lei Federai n9
1C.520/2002, Decreto Municipal 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis, considerando o julgamento do PREGÃO
ELETRÔNICO 015-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM n? 4563 do dia 31 de maio de 2021, página
42, DOU n9 102 do dia 01 de junho de 2021, página 249 e o Jornal Correio do dia 01 de junho de 2021, página 31, para
REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata ns 038-S/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresajs) indlcada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela{s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei ns 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
e no Decreto Estadual n ? 26.375/2005, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO TIPO ODONTOLÓGICO.

CLÁUSULA SEGUNDA • DO PREÇO

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO OlS-S/2021
Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, sediada na Rua 15, Quadra 49,
Lote 34, Lote 02, Morada Nobre, Valparaíso de Goiás - GO, CEP: 72870-374, fone (61) 3068-0776 / 98211-4871, cadastrada
no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o n5 13.169.056/0001-16, adiante denominada CONTRATADA, neste ato
representado pelo Sr. Elias Gomes da Silva, portador da cédula de identidade RG n" 17.495.378 SSP/BA e do CPF/MF
027.667.478-26, residente na Rua 15, Quadra 56, Lote 33, Novo Jardim Oriente, Valparaíso de Goiás -GO. :

LOTE 07

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

TOTAL
UNITÁRIO

01.

BROCA AR / PONTA CARBIDE - FG 04 (ESFÉRICA)

CIRÚRGICA. Fresa de uso odontológico com haste em

aço e ponta ativa com carboneto de tungsténio,

numeração FG 04, formato esférico, para uso em alta

rotação, 08 lâminas. Apresentação individual com dados

de icentificação dc produto, marca do fabricante, data

de fabricação, prazc de validade e registro no Ministério

da Saúde.

UN 100 ANGELUS RS 9,02 R$ 902,00

i

02.

BROCA AR / PONTA CARBIDE - FG 05 (ESFÉRICA)

CIRÚRGICA. Fresa de uso odontológico com haste em

aço e ponta ativa com carboneto de tungsténio,

numeração FG 05, formato esférico, para uso em alta

rotação, 08 lâminas. Apresentação individual com dados

de icentificação do produto, marca do fabricante, data

UN 100 ANGELUS

i

R$ 9,02 ' R$ 902,00
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de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério
da Saúde.

1

1

03.

BROCA AR / PONTA CARBIDE - FG 06 (ESFÉRICA)
CIRÚRGICA. Presa de uso odontoiógico com haste em

aço e oonta ativa com carbonato de tungstênio,

numeração FG 06, formato esférico, para uso em alta

rotação, 08 lâminas. Apresentação individual com dados

de identificação do produto, marca do fabricante, data

de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério

da Saúde.

UN 200 ANGELUS RS 9,02 '  RS 1.804,00

1

04.

BROCA AR / PONTA CARBIDE - FG 08 (ESFÉRICA)
CIRÚRGICA. Presa de uso odontoiógico com haste em

aço e ponta ativa com carboneto de tungstênio,

numeração FG 08, formato esférico, para uso em alta

rotação, 08 lâminas. Apresentação individual com dados

de identificação do produto, marca do fabricante, data

de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério
da Saúde.

UN 100 ANGELUS RS 9,02 RS 902,00

05.

1

i

1

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1011

(ESFÉRICA)

Fresa de uso odontoiógico com haste em aço e ponta

ativa com diamante sintético, numeração FG 1011,

formato esférico, para uso em alta rotação, granulaçâo
normal ou grossa. Apresentação individual com dados

de identificação do produto, marca do fabricante, data

de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério

da Saúde.

UN 400 MICRODONT RS 1,53 RS 612,00

06.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1012

(ESFÉRICA)
Fresa de uso odontoiógico com haste em aço e ponta

ativa com diamante sintético, numeração FG 1012,

formato esférico, para uso em alta rotação, granulaçâo

normal ou grossa. Apresentação individual com dados

de identificação do produto, marca do fabricante, data

de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério

da Saúde.

UN 300 MICRODONT RS 1,53 RS 459,00

07.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1013

(ESFÉRICA)
Fresa de uso odontoiógico com haste em aço e ponta

ativa com diamante sintético, numeração FG 1013,

formato esférico, para uso em alta rotação, granulaçâo

normal ou grossa. Apresentação individual com dados

de identificação do produto, marca do fabricante, data

do fabricação, prazo de validade e registro no Ministério

da Saúde.

UN 400 MICRODONT R$ 1,53 RS 612,00

08.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1014

(ESFÉRICA)

Fresa de uso odontoiógico com haste em aço e ponta

ativa com diamante sintético, numeração FG 1014,

formato esférico, para uso em alta rotação, granulaçâo

normal ou grossa. Apresentação individual com dados

de identificação do produto, marca do fabricante, data

de fabricação, prazc de validade e registro no Ministério

da Saúde.

UN

1
1

400 MICRODONT RS 1,53 RS 612,00
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09.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1015. Fresa de

uso odontológico com haste em aço e ponta ativa com

diamante sintético, numeração FG 1015, formato

esférico, para uso em alta rotação, granulaçâo normal ou
grossa. Apresentação individual com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da

Saúde.

UN 400 MICRODONT RS 1,53 RS 612,00

10.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1016

(ESFÉRICA)
Fresa de uso odontológico com haste em aço e ponta

ativa com diamante sintético, numeração FG 1016,

formato esférico, para uso em alta rotação, granulaçâo
normal ou grossa. Apresentação individual com dados

de identificação do produto, marca do fabricante, data

do fabricação, prazo de validade e registro no Ministério

da Saúde.

UN 120 MICRODONT R$ 1,53 RS 183,60

11.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1018

(ESFÉRICA)
Fresa de uso odontológico com haste em aço e ponta

ativa com diamante sintético, numeração FG 1018,

formato esférico, para uso em alta rotação, granulaçâo
normal ou grossa. Apresentação individual com dados

de identificação do produto, marca do fabricante, data

de fabricação, prazc de validade e registro no Ministério

da Saúde.

UN 20 MICRODONT RS 1,53 RS 30,60

1

1

!  12.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA- FG 1024 (ESFÉRICA
COM COLAR). Fresa de uso odontológico com haste em

aço e ponta ativa com diamante sintético, numeração FG

1024, formato esférico com colar, para uso em alta

rotação, granulaçâo normal ou grossa. Apresentação

individual com dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UN 150 MICRODONT RS 1,53 RS 229,50

i  13.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1031 (CONE

INVERTIDO). Fresa de uso odontológico com haste em

aço e ponta ativa com diamante sintético, numeração FG

1031, formato cònico invertido, para uso em alta

rotação, granulaçâo normal ou grossa. Apresentação

individual com dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UN 300 MICRODONT

]

[

RS 1,53 ! RS 459,00

1

14.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1032 (CONE

INVERTIDO). Fresa de uso odontológico com haste em

aço e ponta ativa com diamante sintético, numeração FG

1032, formato cônico invertido, para uso em alta

rotação, granulaçâo normal ou grossa. Apresentação

individual com dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UN 500 MICRODONT RS 1,53 R$ 765,00

15.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1033 (CONE

INVERTIDO), "^resa de uso odontológico com haste em

aço e ponta ativa com diamante sintético, numeração FG

1035, formato cônico invertido, para uso em alta

rotação, granulaçâo normal ou grossa. Apresentação

UN 300 MICRODONT RS 1,53 RS 459,00
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individual com dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

16.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1034 (CONE

INVERTIDO), ̂ resa de uso odontológico com haste em

aço c ponta ativa com diamante sintético, numeração FG

1034, formato cônico invertido, para uso em alta

rotação, granulaçao normal ou grossa. Apresentação

individual com dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UN 600 MICRODONT R$ 1,53

1

f

RS 918,00

i

'

17.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1035 (CONE

INVERTIDO), 'resa de uso odontológico com haste em

aço e ponta ativa com diamante smtético, numeração FG

1035, formato cônico invertido, para uso em alta

rotação, granuiação normai ou grossa. Apresentação

individual com dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UN 300 MICRODONT RS 1,53 RS 459,00

i

18.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1042 (CONE

INVERTIDO COM COLAR). Fresa de uso odontológico

com haste em aço e ponta ativa com diamante sintético,

numeração FG 1042, formato cônico invertido com

colar, para uso em alta rotação, granuiação normal ou

grossa. Apresentação individual com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da

Saúde.

UN 300 MICRODONT RS 1,53 RS 459,00

19.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1045

(CARRETEI)

Fresa de uso odontológico com haste em aço e ponta

ativa com diamante sintético, numeração FG 1045,

formato carretei, para remoção de amálgama, para uso

em alta rotação, granuiação normal ou grossa.

Apresentação individual com dados de identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo

de validade e registro no Ministério da Saúde.

UN 300 MICRODONT RS 1,53 RS 459,00

20.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1061 (CONE

TOPO PLANO). Fresa de uso odontológico com haste em

aço e ponta ativa com diamante sintético, numeração FG

1061, formato cônico com topo piano, para uso em alta

rotação, granuiação normal ou grossa. Apresentação

individual com dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UN 200 MICRODONT RS 1,53 RS 306,00

21.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1062 (CONE

TOPO PLANO). Fresa de uso odontológico com haste em

aço e ponta ativa com diamante sintético, numeração FG

1062, formato cônico com topo plano, para uso em alta

rotação, granuiação normal ou grossa. Apresentação

individual com dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UN 200 MICRODONT RS 1,53 RS 306,00

22.
BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1063(CONE

TOPO PLANO). Fresa de uso odontológico com haste em
UN 20 MICRODONT RS 1,53 RS 30,60
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aço e ponta ativa com diamante sintético, numeração FG

1063, formato cônico com topo plano, para uso em alta

rotação, granulaçâo normal ou grossa. Apresentação

individual com dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

23.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1092

(CILÍNDRICA). Fresa de uso odontológico com haste em
aço e ponta ativa com diamante sintético, numeração FG

1092, formato cilíndrico, para uso em alta rotação,

granulaçâo normal ou grossa. Apresentação individual

com dados de identificação do produto, marca do

fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UN 300 MICROOONT RS 1,53 R$459,00

24.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1093

(CILÍNDRICA). Fresa de uso odontológico com haste em
aço e ponta ativa com diamante sintético, numeração FG

1093, formato cilíndrico, para uso em alta rotação,

granulaçâo normal ou grossa. Apresentação individual

com dados de identificação do produto, marca do

fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UN 500 MICRODONT R$ 1,53 RS 765,00

25.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1095

(CILÍNDRICA). Fresa de uso odontológico com haste em
aço e ponta ativa com diamante sintético, numeração FG

1095, formato cilíndrico, para uso em alta rotação,

granulaçâo normal ou grossa. Apresentação individual

com dados de identificação do produto, marca do

fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UN 500 MICRODONT RS 1,53 RS 765,00

26.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG llllF

(CHAMA-GRANA FINA). Fresa de uso odontológico com

haste em aço e ponta ativa com diamante sintético,

numeração FG llllF, formato de chama, para uso em

alta rotação, granulaçâo fina, para acabamento.

Apresentação individual com dados de identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo

de validade e registro no Ministério da Saúde.

UN 200 MICRODONT RS 1,53 RS 306,00

27.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 1302HC

(ESFÉRICA). Fresa de uso odontológico com haste em
aço e ponta ativa com diamante sintético, numeração FG

1302HC (haste curta), formato esférico, para uso em alta

rotação, granulaçâo normal ou grossa. Apresentação

individual com dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UN 300 MICRODONT RS 1,53 R$459,00

28.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 2143

(CILÍNDRICA TOPO ARREDONDADO). Fresa de uso

odontológico com haste em aço e ponta ativa com

diamante sintético, numeração FG 2143, formato

cilíndrico com topo arredondado, para uso em alta

rotação, granu ação normal ou grossa. Apresentação

individual com dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UN 300 MICRODONT RS 1.53 RS 459,00
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29.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 2158

(TRANSMETAL). Fresa de uso odontológico com haste

em aço e carboneto de tungstênio (carbide), numeração

FG 2158, formato cilíndrico com topo arredondado, para

uso em alta rotação, para corte de metal. Apresentação

individual com dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UN 500 MICROOONT R$ 1,53 RS 765,00

30.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 2200 {CONE

TOPO CHAMA). Fresa de uso odontológico com haste

em aço e ponta ativa com diamante sintético,

numeração FG 2200, formato cônico com topo em

chama, para uso em alta rotação, granulação normal ou

grossa. Apresentação individual com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da

Saúde.

UN 300 MICRODONT R$ 1,53 RS 459,00

31.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 2200F

(CÔNICA-GRANA FINA). Fresa de uso odontológico com
haste em aço e ponta ativa com diamante sintético,

numeração FG 2200, formato cônico, para uso em alta

rotação, granulação fina, para acabamento.

Apresentação individual com dados de identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo

de validade e registro no Ministério da Saúde.

UN 300 MICROOONT RS 1,53 RS 459,00

32.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 3017 HL

(ESFÉRICA LONGA). Fresa de uso odontológico com
haste em aço e ponta ativa com diamante sintético,

numeração FG 3017 HL, haste longa, esférico, para uso

em alta rotação, granulação normal ou grossa.

Apresentação Individual com dados de identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo

dc validade e registro no Ministério da Saúde.

UN 300 MICRODONT R$ 1,53 RS 459,00

33.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 3018 HL

(ESFÉRICA LONGA). Fresa de uso odontológico com

haste em aço e ponta ativa com diamante sintético,

numeração FG 3017 HL, haste longa, esférico, para uso

em alta rotação, granulação normal ou grossa.

Apresentação individual com dados de identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo

de validade e registro no Ministério da Saúde.

UN 200 DENTSPLY RS 1,53 R$ 306,00

34.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 3083(CONE

TOPO INATIVO). Fresa de uso odontológico com haste

em aço e ponta ativa com diamante sintético,

numeração FG 3083, formato cônico com topo inativo,

para uso em alta rotação, granulação normal ou grossa.

Apresentação individual com dados de identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo

de validade e registro no Ministério da Saúde.

UN 150 DENTSPLY

f

RS 1,53 1 RS 229,50
]

1

35.

BROCA AR / PONTA DIAMANTADA - FG 3118F

(CHAMA-GRANA FINA). Fresa de uso odontológico com

haste em aço e ponta ativa com diamante sintético,

numeração FG 3118F, formato de chama, para uso em

alta rotação granulação fina, para acabamento.

Apresentação individual com dados de identificação do

UN 200 DENTSPLY RS 1,53 RS 306,00
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produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo

de validade e registro no Ministério da Saúde.
!

i

36.

BROCA AR/ CARBIDE N2245- de aço inoxidável utilizadas

para preparos com paredes convergentes e ângulos

internos arredondado Apresentação individual com

dados de identificação do produto, marca do fabricante,

data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.

UN 250 OENTSPLY R$ 7,35 RS 1.837,50
1

37.

BROCA AR/ CARBIDE N2329 - de aço inoxidável

utilizadas para preparos com paredes convergentes e

ângulos internos arredondado Apresentação individual

com dados de identificação do produto, marca do

fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

UN 250 DENTSPLY RS 7,35 R$ 1.837,50

38.

BROCA AR/ CARBIDE N9330- de aço inoxidável utilizadas

para preparos com paredes convergentes e ângulos

internos arredondado Apresentação individual com

dados de identificação do produto, marca do fabricante,

data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.

UN 250 DENTSPLY RS 7,35 RS 1.837,50

39.

BROCA BR / PONTA AÇO - NS 10 (ESFERICA). Fresa de

uso odontológico com haste em aço, número 10,

formato esférico, para uso em contra- ângulo de baixa

rotação. Apresentação individual com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da

Saúde.

UN 200 DENTSPLY R$28,43 R$ 5.686,00

j

40.

BROCA BR / PONTA AÇO - N® 12 (ESFERICA). Fresa de

uso odontológico com haste em aço, número 12,

formato esférico, para uso em contra- ângulo de baixa

rotação. Apresentação individual com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da

Saúde.

UN 400 DENTSPLY R$ 28,33 RS 11.332,00

41.

BROCA BR / PONTA AÇO - NS 16 (ESFERICA). Fresa de

uso odontológico com naste em aço, número 16,

formato esférico, para uso em contra- ângulo de baixa

rotação. Apresentação individual com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da

Saúde.

UN 500 DENTSPLY R$ 28,42 R$ 14.210,00

42.

BROCA BR / PONTA AÇO - N^ 18 (ESFERICA). Fresa de

uso odontológico com haste em aço, número 18,

formato esférico, para uso em contra- ângulo de baixa

rotação. Apresentação individual com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da

Saúde.

UN 100 DENTSPLY R$ 28,43 R$ 2.843,00

43.

BROCA ESFÉRICA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO NS 5 - Broca

de baixa rotação produzida em aço carbono com lâminas

lisas, 22,5mm de comprimento indicadas para uso em

estrutura dentinária, principalmente na remoção de

tecido cariado.

UN 170 DENTSPLY R$ 28,43 R$ 4.833,10
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44.

BROCA ESFÉRICA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO N9 6 - Broca
de baixa rotação produzida em aço carbono com lâminas

lisas, 22,5mm de comprimento indicadas para uso em

estrutura dentmária, principalmente na remoção de

tecido cariado.

UN 170 DENTSPLY R$ 28,33
1

,  R$4.816,10

45.

46.

BROCA ESFÉRICA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO N24 -Broca
de baixa rotação produzida em aço carbono com lâminas

lisas, 22,5mm de comprimento indicadas para uso em

estrutura dentmária, principalmente na remoção de

tecido cariado.

UN 170 DENTSPLY R$ 28,31 R$4.812,70

BROCA ZEKRYA (2050) - 28mm. Broca tipo Zecrya em

aço, 28mm, uso odontológico, para osso ou

odontosecção. Apresentação individual com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação e registro no Ministério da Saúde,

UN 150 ANGELUS RS 12,82 R$ 1.923,00

VALOR TOTAL DO LOTE 07 R$ 74.(.......:.. ). ; H 1- j:

LOTE 25

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

FILME RADI06RAFIC0 PERIAPICAL ADULTO. Filme

radiográfico, uso odontológico, dimensões 3x4 cm, uso

adulto, velocidade E (ecktospeed) para processamento

manual e velocidade E ou F para processamento

automático. Embalagem: caixa com 150 películas, com

dados de identificação do produto, marca do fabricante,

data de fabricação e prazo de validade.

CX 150 KULZER R$ 176,66 R$ 26.499,00

VALOR TOTAL DO LOTE 25 R$ 26.499,00 (Vinte e seis mil quatrocentos e noventa e nove reais).

LOTE 28

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

FORMOCRESOL. Validade 3 anos. Embalagem: frasco com

lOmI, com dados de identificação do produto, marca do

fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

FR 70 MAQUIRA R$ 4,55 R$ 318,50

VALOR TOTAL DO LOTE 28 R$ 318,50 (Trezentos e dezoito reais e cinqüenta centavos).

LOTE 31

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNO QUANT ' MARCA
VALOR .

UNITÁRIO
TOTAL

01.

HIPOCLORITO, uso odontológico, de sódio, a 2,5%.

Soiução auxiliar de uso endodóntico que atua como

desinfetante e bactericida dos canais radiculares.

Embalagem: Frasco contendo 1 litro, com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data da

fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da

Saúde.

FR 30 ASFER R$ 6,30 R$ 189,00

02.

HIPOCLORITO, uso odontológico, de sódio, a 5%. Solução

auxiliar de uso endodóntico que atua como desinfetante

e bactericida dos canais radiculares. Embalagem: Frasco

contendo 1 litro, com dados de identificação do produto,

marca do fabricante, data da fabricação 0, prazo de

validade e registro no Ministério da Saúde.

FR 50 ASFER R$ 5,22 R$ 261,00

VALOR TOTAL DO LOTE 31 R$ 450,00 (Quatrocentos e cinqüenta reais).
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LOTE 33

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

KIT DE BROCAS PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA-

üroca CA err aço Vanádic. Broca Aço Mult-Set CA

Multilaminada. Kit com Brocas de 12Lâminas

Apresentação individual com dados de identificação do

produto marca do fabricante, data de fabricação, prazo

de validade e registro no Ministério da Saúde

UN 45
MKLIFE

R$ 45,55 RS 2.049,75

02.

KIT DE PONTA DE BORRACHA MONTADA BR -

MARROM, VERDE, AZUL PARA POLIMENTO DE

AMÁLGAMA.

Ponta em borracha, uso odontoiógico, para polimento

em restaurações de amálgama, Granulação

progressivamente menor representada pelas cores

marrom, verde e azul, formato taça e cone (chama),

montada em mandril para baixa rotação, contra-ángulo.

UN

1

100 MICRODONT R$ 29,00 R$ 2.900,00

VALOR TOTAL DO LOTE 33 R$ 4.949,75 (Quatro mil novecentos e quarenta e nove reais setenta e cinco

centavos).

LOTE 36

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

LIMA K 25MM N2 8 - Instrumento de aço inoxidável de

alta qualidade, proporcionando maior durabilidade,

empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais

radiculares possui secção transversal em forma de

quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita

resistência. Possui secção transversal quadrangular.

Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais

radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos

mesmos, possui alto poder de corte, resistência e boa

flexibilidade.

CX 15 ANGELUS R$ 14,66 RS 219,90

02.

LIMA K 25MM N230 - Instrumento de aço inoxidável de

alta qualidade, proporcionando maior durabilidade,

empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais

radiculares possui secção transversal em forma de

quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita

resistência. Possui secção transversai quadrangular.

CX 10 ANGELUS R$ 14,66 RS 146,60

03.

LIMA K 25MM NS40 - Instrumento de aço inoxidável de

alta qualidade, proporcionando maior durabilidade,

empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais

radiculares possui secção transversal em forma de

quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita

resistência. Possui secção transversal quadrangular.

CX 10 ANGELUS R$ 14,66 RS 146,60

04.

LIMA K 25MM N® 10 - Instrumento de aço inoxidável de

alta qualidade, proporcionando maior durabilidade,

empregado para preparo quimico-cirúrgico dos canais

radiculares possui secção transversal em forma de

quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita

resistência. Possui secção transversai quadrangular.

CX 15 ANGELUS R$ 14,66 RS 219,90

05.

LIMA K 25MM N2 15 - Instrumento de aço inoxidável de

alta qualidade, proporcionando maior durabilidade,

empregado para preparo quimico-cirúrgico dos canais

CX

1

15 ANGELUS R$ 15,13 RS 226,95
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radicuiares possui secção transversal em forma de

quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita

resistência. Possui secção transversal quadrangular.

VALOR TOTAL DO LOTE 36 R$ 959,95 (Novecentos e cinqüenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

LOTE 38

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

MATRIZ DE AÇO - 5MM. Fita / Banda matriz em aço,

espessura 0,05mm, largura 5mm. Pacote (ou outra

embalagem) contendo tira de SOOmm (mínimo),

Informações do fabricante, do produto, data de

fabricação e lote. Registro no Ministério da Saúde /

ANVISA, Nome e inscrição do técnico responsável no

conselho de odontologia, farmácia ou química

UN 100 MAQUIRA R$ 1,50 R$ 150,00

02.

MATRIZ DE AÇO ■ 7MM. Fita / Banda matriz em aço,

espessura 0,05mm, largura 7mm. Pacote (ou outra

embalagem) contendo tira de SOOmm (mínimo),

Informações do 'abricante, do produto, data de

fabricação e lote. Registro no Ministério da Saúde /

ANVISA, Nome e inscrição do técnico responsável no

conselho de odontologia, farmácia ou química

UN 100 MAQUIRA R$ 1,70 R$ 170,00

03.

MATRIZ DE POLIESTER. Tira transparente de poliéster,

espessura Q,05mm, largura lOmm, comprimento lOOmm

(mínimo). Pacote (ou outra embalagem) contendo 50

unidades (mínimo». Informações do fabricante, do

produto, data de fabricação e lote. Registro no Ministério

da Saúde / ANVISA, Nome e inscrição do técnico

responsável no conselho de odontologia, farmácia ou

química

PC 180 MAQUIRA R$ 2,00 R$ 360,00

VALOR TOTAL DO LOTE 38 ..........i..... .;;,R$ 680,00 (Seiscentos e oitenta reais).

LOTE 39

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA PEÇAS DE MÃO - ALTA E

BAIXA ROTAÇÃO (AR / BR). Óleo mineral de baixa
viscosidade, spray, não tóxico, para uso em equipamento

01.
de alta rotação e baixa rotação, composição básica; Óleo
mineral, solventes e propelente (inofensivo à camada de

ozônio). Embalagem de 200mi (no mínimo), com bico

aplicador. Dados de identificação do produto, marca do

fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

UN 180 MAQUIRA R$ 16,38 R$ 2.948,40

VALOR TOTAL DO LOTE 39 R$ 2.948,40 (Dois mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos).

LOTE 40

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT , MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. Validade 3 anos.

01.
Embalagem: Frasco com 20mi, com dados de identificação

do produto, marca do fabricante, data de fabricação,

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde

FR 10 MAQUIRA R$ 5,20 RS 52,00

VALOR TOTAL DO LOTE 40

LOTE 45
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ITEM

01.

DISCRIMINAÇÃO

PONTA PARA IRRIGAÇÃO NAVITIp- Ponta multiuso para

limpeza, fricção e irrigação, simultaneamente; Disponível

nos comprimentos 17mm e 25mm com cânula, rígida, de

calibre 30ga. Co^po rígido o flexibilidade na ponta.

Ponta Esterilizada Não é autoclavável. As pontas

NaviTips são as cânulas de aplicação mais sofisticadas

para o uso em Odontologia. São rígidas o suficiente para

evitar dobras, mas também suaves e flexíveis para

navegar através de canais curvos. Possuem uma

extremidade arredondada para permitir uma inserção

suave e um pescoço angulado para uma melfior

visibil dade. As pontas NaviTips estão disponíveis com

dois diâmetros: 30ga (0,30mm) para líquidos e géis e

29ga (0,33mm) para materiais mais viscosos, como o

EndoREZ e UltraCal XS.Tecnologia de cânulas sofisticada;

formato, material e dimensões otimizados, Aplicação

controlada até o ápice. Versátil; pode ser usado com

soluções, géis ou pastas

UND

CX

QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

05 ULTRADENT R$ 160,00 R$ 800,00

VALOR TOTAL DO LOTE 45 RS 800,00 (OItocentos reais).

LOTE 50

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANt MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

RESINA FLUIDA [Flow) FOTOPOLIMERIZAVEL - Cor

0A2. Material restaurador resinoso fotopolimerizável

(por luz na faixa de 540nm-azu(), fluido, com baixa

viscosidade, composta por acrilatos, cargas orgânicas e

inorgânicas. Cor 0A2, opaca (referência escala Vita®),

uso odontológico, aplicação em dentes anteriores e

postenores, esmalte e dentina, compatível com os

adesivos existentes no mercado. Seringa com no

mínimo 2g, em material opaco, tampa estanque que

impeça vazamento, acompanfia bicos aplicadores

descartáveis com canhão em metal sem ponta ativa ou

bordos cortantes. Embalagem e rotulação resistentes a

desinfecção química. Identificação do fabricante, do

produto, data de fabricação, número do lote e prazo de

validade. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA,

Nome e registro do responsável técnico inscrito no

conselho de química ou farmácia.

UN 100 MAQUIRA R$ 13,05 RS 1.305,00

02.

RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR

Al. Material restaurador resinoso fotopolimerizável

(por luz na faixa de 540nm-azul), composto por

partículas microhibridas (de 0,4a 0,8 pm) com base em

acrilatos, cargas orgânicas e inorgânicas. Cor Al

(referência na escala Vita®), uso odontológico,

aplicação em dentes anteriores e posteriores, esmalte

e dentina, compatível com os adesivos existentes no

mercado,Seringa com no minimo 4g, em material

opaco, embolo rosqueável. Embalagem e rotulação

resistentes a desinfecção química. Identificação do

fabricante, do produto, data de fabricação, número do

lote e prazo de validade. Registro no Ministério da

UN 100 MAQUIRA R$ 13,05 R$ 1.305,00

i 1
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03.

Saúde/ ANVISA, íMome e registro do responsável

técnico inscrito no conselho de química ou farmácia.

RESINA MÍCROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR

A2. Material restaurador resinoso fotopolimerizável

(por luz na faixa de 540nm-azul), composto por

partículas microhibridas (de 0,4a 0,8 pm) com base em

acrilatos , cargas orgânicas e inorgânicas. Cor A2

(referência na escala ViCa*), uso odontológico,
aplicação em dentes anteriores e posteriores, esmalte

e dentina, compatível com os adesivos existentes no

mercado, seringa com no mínimo 4g, em material

opaco, embolo rosqueável. Embalagem e rotulação

resistentes a desinfecção química. Identificação do

fabricante, do produto, data de fabricação, número do

lote e prazo de validade.Registro no Ministério da

Saúde/ ANVISA, Nome e registro do responsável

técnico inscrito no conselho de química ou farmácia.

UN

RESINA MÍCROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR

A3,5. Material restaurador resinoso fotopolimerizável

(por luz na faixa de 540nm-azul), composto por

partículas microhibridas (de 0,4a 0,8 pm) com base em

acrilatos, cargas orgânicas e inorgânicas. Cor A3,5

(referência na escala Vita®), uso odontológico,

aplicação em dentes anteriores e posteriores, esmalte

e dentina, compatível com os adesivos existentes no

mercado, seringa com no mínimo 4g, em material

opaco, embolo rosqueável. Embalagem e rotulação

resistentes a desinfecção química, identificação do

(abricanie, do produto, data de fabricação, número do

lote e prazo de validade.Registro no Ministério da

Saúde/ ANVISA, Nome e registro do responsável

técnico inscrito no conselho de química ou farmácia.

UN

200 MAQUIRA R$ 13,05

250 MAQUIRA

R$ 2.610,00

R$ 13,05 R$ 3.262,50

05.

RESINA MÍCROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR

A3. Material restaurador resinoso fotopolimerizável

(por luz na faixa de 540nm-azull, composto por

partículas microhibridas (de 0,4a 0,8 pm) com base em

acrilatos, cargas orgânicas e inorgânicas. Cor A3

(referência na escala Vita*), uso odontológico,

aplicação em dentes anteriores e posteriores, esmalte

e dentina, compatível com os adesivos existentes no

mercado, seringa com no mínimo 4g, em material

opaco, embolo rosqueável. Embalagem e rotulação

resistentes a desinfecção química. Identificação do

fabricante, do produto, data de fabricação, número do

lote e prazo de validade.Registro no Ministério da

Saúde/ ANVISA, Nome e registro do responsável

técnico inscrito no conselho de química ou farmácia.

UN 200 MAQUIRA RS 13,05 R$ 2.610,00

06.

RESINA MÍCROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR

A4. Material restaurador resinoso fotopolimerizável

(por luz na faixa de 540nm-azul), composto por

partículas microhibridas (de 0,4a 0,8 pm) com base em

acrilatos, cargas orgânicas e inorgânicas. Cor Al

(referência na escala Vita*), uso odontológico,

aplicação em dentes anteriores e posteriores, esmalte

e dentina, compatível com os adesivos existentes no

UN 60 MAQUIRA R$ 13,05 R$ 783,00

12
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mercado,Seringa com no mínimo Ag, em material

opaco, embolo rosqueável. Embalagem e rotulação

resistentes a desinfecçao química. Identificação do

fabricante, do produto, data de fabricação, número do

lote e prazo de validade.Registro no Ministério da

Saúde/ ANVISA, Nome e registro do responsável

técnico inscrito no conselho de quimica ou farmácia.

RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR

B2. Material restaurador resinoso fotopolimerizável

(por luz na faixa de 540nm-azul), composto por

partículas microhibridas (de 0,4a 0,8 pm) com base em

acrilatos, cargas orgânicas e inorgânicas. Cor B2

(referência na escala Vita®), uso odontológico,

aplicação em dentes anteriores e posteriores, esmalte

e dentina, compatível com os adesivos existentes no

mercado,Seringa com no mínimo 4g, em material

opaco, embolo rosqueável. Embalagem e rotulação

resistentes a desinfecçao química. Identificação do

fabricante, do produto, data de fabricação, número do

lote e prazo de validade.Registro no Ministério da

Saúde/ ANVISA, Nome e registro do responsável

técnico inscrito no conselho de química ou farmácia.

UN 100 MAQUIRA RS 13,05 R$ 1.305,00

08.

rs

RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR

B3. Material restaurador resinoso fotopolimerizável

(por luz na faixa de 540nm-azul), composto por

partículas microhibridas (de 0,4a 0,8 pm) com base em

acrilatos, cargas orgânicas e inorgânicas. Cor Al

(referência na escala Vita®}, uso odontológico,

aplicação em dentes anteriores e posteriores, esmalte

e dentina, compatível com os adesivos existentes no

mercado. Seringas com no mínimo 4g, em material

opaco, embolo rosqueável. Embalagem e rotulação

resistentes a desinfecção química. Identificação do

fabricante, do produto, data de fabricação, número do

lote e prazo de validade. Registro no Ministério da

Saúde/ ANVISA, Nome e registro do responsável

técnico inscrito no conselho de quimica ou farmácia.

UN 100 MAQUIRA R$ 13,05 RS 1.305,00

09.

10.

SISTEMA ADESIVO MONOCOMPONENTE (SINGLE

BOND) PARA ESMALTE E DENTINA. Sistema adesivo

monocomponente com função de primer e adesivo

[bond). usos odontológico, para esmalte e dentina,

fotopolimerizável, compatível com todas as resinas

disponíveis no mercado, composição básica: Bis-glicidil

metacrilato (Bis GMA), 2-hidroxi etil metacrilato

(HEMA) e iniciadores de (foto) polimerização,01 Frasco

contendo no mínimo Sml, Corpo opaco, bico conta

gotas. Identificação do fabricante, do produto, data de

fabricação, número do lote e prazo de

validade.Registre no Ministério da Saúde/ ANVISA,

Nome e registro do responsável técnico inscrito no

conselho de químxa ou farmácia.

FR 100
MAQUIRA

R$ 19,00 R$ 1.900,00

SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS

FOTOPOLIMERIZÁVEL - MATIZADO. Material selador

resinoso fotopolimerizável (por luz na faixa de 540nm-

azul), fluido, com base em acrilatos e cargas orgânicas

UN 150 MAQUIRA R$ 85,01 R$ 12.751,50
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e  inorgânicas, com flúor, cor matizada, uso

odontológico. Embalagem contendo no mínimo 5g do

produto, com dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde/ANVISA.

11.

VERNIZ CAVITÁRIO COM FLÚOR. Verniz a base de

resina copai natural ou sintética dissolvida, 5% de

fluorelo de sódio. Frasco de 10 ml

FR 60 BIODINÃMICA R$ 14,36 R$ 861,60

VALOR TOTAL DO LOTE 50 ....RS 29.998,60 (Vinte e nove mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta

centavos). i- , -ü ! ■

LOTE 51

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND OUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO - LÍQUIDO - EUGENOL

(TIPO ÍRM). Cimento restaurador intermediário

LÍQUIDO, uso odontológico, eugenol (líquido) para
preparo com óxido de zinco (pó). Embalagem; frasco

com 15 ml (mínimo) com dados de identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação,

número do lote, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.

FR 150 BIODINÃMICA R$ 11,66 RS 1.749,00

02.

RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO - PÓ - ÓXIDO DE

ZINCO (TIPO IRM). Cimento restaurador Intermediário

PÓ, uso odontológico, composto de óxido de zinco (pó)
para preparo com e eugenol (líquido). Embalagem;

frasco com 38 gramas (mínimo) com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação, número do lote, prazo de validade e registro

no Ministério da Saúde.

FR 150 BIODINÃMICA RS 4,00 R$ 600,00

03.

RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO - SEM EUGENOL (TIPO
COLTOSOL). Material restaurador Intermediário

provisório. Radiopaco, não contem eugenol.

Composição; Óxido zinco, sulfato de zinco hidratado,
sulfato de cálcio hemidratado,Diatomácea da terra,

cloreto de polivinila, aromatizante. Embalagem; Pote de

30 gramas (mínimo), com dados de identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação,

número do 'ote, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.

UN 100 COLTENE R$ 38,00 RS 3.800,00

VALOR TOTAL DO LOTE 51 RS 6.149,00 (Seis mil cento e quarenta e nove reais).

LOTE 53

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND OUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL. Sugador cirúrgico
odontológico descartável, em material plástico (ABS ou

outro), atóxico, rígido, embalados individualmente com

abertura tipo pétala. Esterilizado. Embalagem: caixa com

20 unidades, com dados de identificação do produto e do

fabricante, data de fabricação, prazo de validade e

registro no Ministério da Saúde.

CX 100 MAOUIRA R$ 23,10 RS 2.310,00
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02.

SUGADOR DESCARTÁVEL. Sugador odontológico
descartável, em material plástico (PVC ou outro),

transparente ou translúcido, atóxico, com arame que

permita manutenção da posição (ou dobradura), ponteira

vazada e macia. Embalagem: pacote com 40 unidades,

com dados de identificação do produto e do fabricante,

data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da Saúde.

PC 1060 SS PLUS R$ 9,00 R$9.540,00

VALOR TOTAL DO LOTE 53 ;

LOTE 56

(TEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

01.

TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO- Em polipropÜeno.

gramatura de 20 g/m2, elástico em toda volta diâmetro

mínimo de 45 cm. Embalagem caixa tipo dispenser-box

com 100 unidades. Na embalagem deverá estar impresso

dado de identificação, tipo de esterilização, procedência,

data de fabricação, prazo de validade e registro no

Ministério da saúde.

CX 640 DEJAMARO R$ 15,31 R$ 9.798,40

VALOR TOTAL DO LOTE 56 ..1 ........R$ 9.798,40 (Nove mil setecentos e novecentos e oito reais e quarenta

centavos).

VALOR TOTAL DOS LOTES

noventa e nove reais e oitenta centavos).

.R$ 170.099,80 (Cento e setenta mil e

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1. Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão
gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal nS 9.408 de 12/05/2011 e demais legislações vigentes,

autorização para aquisição dos produtos para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte

integrante da presente Ata.

3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contraio, o qual deverá ser assinado e retirado

pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.

3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos mater ais, objeto deste Pregão,

3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;

3.5. Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP), de

acordo com o editai do Pregão Eletrônico 015-S/2021, Termo de Referência, Anexo 1, com a proposta vencedora da

licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.

3.6. O Município de Itabuna não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a iegisiação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços,

preferência, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela
contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante a
apresentação da Nota Fiscal.

4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autor zações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a

tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a
ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
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4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva

dos produtos entregues total ou parcial.

4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos cocumentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se

acmitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.

4.7. O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da Nota

Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

4.8. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua

reapresentação.

4.9. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no

CNPJ apresentado nos Documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se

3c:mitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ.

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da publicação

do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação pertinente.

5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei n?

8.566/93.

5.2.1.0 preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,

ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as

necessárias negociações Junto aos fornecedores.

5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no

mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no

mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de

classificação apresentados na Ata.

5.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento

devidamente comorovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

5.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro

de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA SEXTA - DOS USUÁRIOS NÃO-PARTÍCIPANTES/ADESiSTAS

6.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão gerenciador,
desde que devidamente comprovada a vantagem.

6.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

6.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar

pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

6.4. As contratações adicionais a que se refere à condição anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50%
(cinqüenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para a SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.

6.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços deste certame não poderá exceder, em sua
totalidade, ao dobro, 200% (duzentos por cento) do quantitativo de cada item registrado na ala para a SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, independentemente do número de órgãos não participantes que adenrem.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCEUMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
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7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

7.1.1. Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade recuisitante, quando:

a) a(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;

b) a(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante

não aceitar sua(s) justificativa(s);

c) a(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de

Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93,

com as respectivas alterações posteriores;

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de

registro;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

7.2. Pela(s) decentora(s). quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as

exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78. incisos XIV e XVI, da lei Federal nS

8.566/93.

7.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão

Permanente de Licitação, facultada à ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do

pedido.

7.3. Ocorrendo o cance amento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada por

com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.

7.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por

publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

7.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de

Licitação, qualcuer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgaveis necessárias para

recebimento de correspondência e outros documentos.

CLÁUSULA OITAVA - DO CADASTRO DE RESERVA

8.1. Conforme consta no ANEXO da ARP, também fica formalizado, conjuntamente com a presente, o CADASTRO DE

RESERVA de íornecedor(es) interessado(s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo

CANCELAMENTO de registro e segundo a ordem de classificação final no certame.

8.2. A formação de CADASTRO DE RESERVA vincula o(s) particular(es) aos termos da proposta do titular em relação ao

oreço, obrigando-se a assumir a titularidade do registro em caso de cancelamento do registro do titular, observada a
ordem de classificação.

8.3. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular

registrado no cadastro reserva, da qualidade do objeto Indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de
habilitação, nos termos fixados item 04 do Edital do Pregão Eletrônico.

8.4. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO DE RESERVA, deverá a ARP ser republicada

para fins de eficácia.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial
do Município.

9.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos administrativos
relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO NS 015-S/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.

9.3. Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal ns 9.408/11, a
Com ssâo Permanente de Licitação da SMS.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de P-eço, em duas vias, de igual
teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
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Itabuna-BA, 05 de julho de 2021.

bILVA VANDERLEI

Departamento de Licitações

Órgão Gerenciador

LÍVIA MARIA BOMFIM WENDES AGUIAP

Secretaria Municipal de Saúde

Órgão Participante

ELIAS GOMES DA

SILVA:02766747826

Assinado de forma digital por ELIAS

GOMES DA SILVA;02766747826

Dados: 2021.07.07 -AilliOI -G3'00'

DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Elias Gomes da Silva

Fornecedor
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