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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2020 

 

Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, na cidade de Miracatu, Estado de São 

Paulo, na PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU, com sede a Av. Dona Evarista de 

Castro Ferreira, 360 – Centro – Miracatu – SP – CEP 11850-000 inscrita no CNPJ 

46.583.654/0001-96, doravante denominado simplesmente como ORGÃO GERENCIADOR, 

neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal Ezigomar Pessoa Junior, e de outro 

lado, a empresa AIRMED EIRELI, inscrita no CNPJ nº 23.637.718/0001-99, com sede à Rua 

Damiao da Silva ,12, Vila Suzana, CEP 05630-000, São Paulo/SP, telefone (011) 3501-1330, e-

mail airmed@uol.com.br, neste ato devidamente representada pelo senhor Silvino dos Santos, 

portador do RG. nº 5.572.451 e CPF nº 322.802.208-06, doravante denominada simplesmente 

DETENTOR DA ATA, tendo em vista o resultado do PREGÃO PRESENCIAL N. 25/2019 – 

Processo n° 162/2019, pelo menor preço POR ITEM, tem entre si justa e contratada, pela 

Legislação Pertinente, assim como pelas condições do Edital acima referido e de conformidade 

com as cláusulas e condições seguintes: proceder, nos termos da Leis Federais 8.666/1993 e 

10.520/2002, dos Decretos Municipais n° 15/2007 e 16/2007, Decreto Federal nº. 7.892/2013 e 

do edital do Pregão Presencial em epígrafe, a presente Ata de Registro de Preços. O objeto do 

presente certame é o Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

cuja validade corresponde a 12 (doze) meses, em face da classificação das propostas 

apresentadas no Pregão Presencial por Registro de Preços n° 25/2019, resultado da licitação e 

homologada pelo Prefeito Municipal de Miracatu, RESOLVE registrar os preços para a 

aquisição dos itens conforme consta no Anexo I do Edital, que passa a fazer parte integrante 

desta, tendo sido, os referidos preços, oferecido pela empresa:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO REGISTRO DE PREÇOS  

  

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Item Qtd. Und. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

04 60 Caixa 

COD. 08.0449 - Agulha 

Gengival 30G curta em cânula 

em aço inoxidável recoberta com 

silicone grau médico, de alta 

flexibilidade, com bisel 

trifacetado, parede ultrafina, livre 

de látex, com canhão em plástico 

atóxico com seta indicadora que 

facilita o posicionamento correto 

do bisel. Acondicionado em 

embalagem plástica individual, 

esterilizado por óxido de etileno. 

Caixa com 100 unidades. 

Certificadas pelo INMETRO. 

Validade mínima de 2 anos da 

data de entrega. 

DECONJET DF R$ 28,50 R$ 1.710,00 

08 6 Pote 

COD. 08.0453 - Amalgama em 

cápsula - cápsula de limalha de 

prata com alto teor de cobre + 

mercúrio - 2 porções -  pote com 

500 cápsulas. 

DUXXALOY/ME 

TALMS 
R$ 942,00 R$ 5.652,00 

http://www.miracatu.sp.gov.br/
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09 8 Pote 

COD. 08.0454 - Amálgama em 

cápsula - cápsula de limalha de 

prata com alto teor de cobre + 

mercúrio -1 porção – pote com 

500 cápsulas. 

DUXXALOY/ME 

TALMS 
R$ 600,00 R$ 4.800,00 

10 172 Caixa 

COD. 08.0455 - Anestésico local 

injetável, a base de lidocaína a 

3% e norepinefrina, tubetes com 

1,8 m, embalados em caixa com 

50 tubetes, constando 

externamente marca comercial, 

procedência de fabricação, 

recomendações de acordo com as 

normas de procedimentos. 

Validade mínima de 2 anos da 

data de entrega. 

LIDOSTESIM/D LA R$ 59,90 
R$ 

10.302,80 

11 108 Caixa 

COD. 08.0456 - Anestésico local 

injetável, a base de prilocaína e 

felipressina, tubetes com 1,8 m, 

embalados em caixa com 50 

tubetes, constando externamente 

marca comercial, procedência de 

fabricação, recomendações de 

acordo com as normas de 

procedimentos. Validade mínima 

de 2 anos da data de entrega. 

PRILONEST/D L R$ 68,90 R$ 7.441,20 

12 144 Caixa 

COD. 08.0457 - Anestésico 

Mepivacaína 3% sem 

vasoconstritor - anestésico à base 

de cloridrato de mepivacaína 3% 

sem vasoconstritor, caixa c/ 50 

tubetes de 1,8 ml, embalados em 

blisters de 10 unidades, trazendo 

externamente os dados de 

identificação, procedência, 

número do lote, data de 

fabricação e/ou prazo de validade 

e número de registro no 

Ministério da Saúde. Prazo de 

validade mínimo de 12 meses a 

partir da data da entrega. 

MEPI S/V /DFL R$ 78,57 
R$ 

11.314,08 

71 36 Frasco 

COD. 08.0516 - Cariostático - 

Solução de diamino fluoreto de 

prata a 12% em meio amoniacal, 

promove o fortalecimento da 

estrutura do esmalte pela 

formação de CaF (fluoreto de 

cálcio) e Ag3 P04 (fosfato de 

prata) através de sua reação com 

a estrutura dentária, além ainda 

da formação de complexos 

proteicos de prata na superfície 

do dente. a ação preventiva está 

relacionada com o ion fluoreto e 

a açâo controladora com o ion 

prata. A açâo cariostática se dá 

pela estimulação da esclerose da 

dentina, não permitindo o avanço 

da cárie dental. 

CARIESTOP/B 

ODINAMICA 
R$ 12,45 R$ 448,20 

72 24 Kit 
COD. 08.0517 - Cimento fosfato 

zinco, pó 28gr + liq. 10ml - 
LS/VIGODENT R$ 22,00 R$ 528,00 
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cimento de fosfato de zinco; 

conjunto de pó e liquido; pó em 

frasco com aproximadamente 28 

gramas; composto basicamente 

de oxido de zinco com ate 10% 

de oxido de magnésio e 

pigmentos; liquido em frasco 

com aproximadamente 10 ml; 

composto basicamente por ácido 

ortofosfórico concentrado, água e 

fosfato; embalado 

individualmente em caixa; 

constando externamente marca 

comercial, procedência , data de 

fabricação; recomendações para 

armazenamento; validade 

mínima de 2 anos da data de 

entrega 

78 15.000 Und. 

COD. 08.0523 - Creme dental 90 

gr com teor de flúor de 1450 a 

1500 ppm - creme dental 90 gr 

com teor de flúor de 1450 a 1500 

ppm, princípio ativo de 

monofluorfosfato de sódio, 

bisnaga plástica com 90 gr, com 

selo de aprovação da Associação 

Brasileira de Odontologia (ABO) 

e com registro no Ministério da 

Saúde, validade superior a 18 

meses a partir da data de entrega, 

embalagem secundária em 

papelão. 

RAYMOUNDS R$ 1,10 
R$ 

16.500,00 

83 06 Und. 

COD. 08.0528 - Escova de 

Limpar brocas - composição: 

corpo plástico / escova latão 

dourado, validade indeterminada, 

não autoclavável. 

PREVEN R$ 7,00 R$ 42,00 

85 5.000 Und. 

COD. 08.0530 - Escova dental 

adulto, cerdas de nylon macias, 

com 04 (quatro) fileiras de tufos, 

com no mínimo 34 tufos de 

cerdas aparadas e arredondadas 

uniformemente na mesma altura, 

com feixes de cerdas 

homogêneas, escova compacta, 

cabo opaco, anatômico em 

polipropileno atóxico, medindo 

aproximadamente de 17 cm de 

comprimento. A escova deve 

conter a marca impressa em 

relevo no cabo, apresentar 

certificado de controle de 

qualidade da abo (Associação 

Brasileira de Odontologia) e 

registro no Ministério da 

Saúde/Anvisa, embalada 

individualmente em estojo 

plástico protetor de cerdas, em 

saquinho plástico lacrado, com 

dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, 

J.KOVACS R$ 0,65 R$ 3.250,00 
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prazo de validade e registro ou 

notificação no Ministério da 

Saúde. 

91 250 Caixa 

COD. 08.0536 - Esponja 

hemostática de colágeno 

hidrolizado - gelatina liofilizada 

c/10 unid. em blisters individuais 

- tamanho 1,0 x 1,0 cm. Validade 

mínima de 2 anos da data de 

entrega. 

HEMOSPON/M 

QUIRA 
R$ 42,70 

R$ 

10.675,00 

92 100 Frasco 

COD. 08.0537 - Evidenciador de 

placa bacteriana em pastilha, em 

frasco com 120 pastilhas, 

constando externamente marca 

comercial, procedência de 

fabricação, recomendações para 

o armazenamento. Validade 

mínima 2 anos a partir da data de 

entrega. 

EVIPLAC/BIOD 

NAMICA 
R$ 9,15 R$ 915,00 

95 10 Caixa 

COD. 08.0540 - Filme para 

Raios X, periapical infantil, 2 x 3 

cm. Filme para radiografia 

periapical infantil, medindo 2 X 

3 cm, compatível com 

processamento manual, 

acondicionado em caixa com 150 

unidades, constando 

externamente marca comercial, 

procedência de fabricação, 

recomendações para 

armazenamento. Validade 

mínima de 2 anos da data de 

entrega. 

PROGRAD R$ 173,57 R$ 1.735,70 

96 24 Caixa 

COD. 08.0541 - Fio de sutura de 

seda não absorvível, preto, de 

construção trançada, com 45 cm 

de comprimento e diâmetro 3-0, 

com agulha de 1,7 cm, ½circ., 17 

mm. Matéria prima: proteína 

orgânica fibroína. Absorção: não 

absorvível Fio medindo 45 cm, 

uso odontológico, embalado em 

material que promove barreira 

microbiana e abertura asséptica, 

abertura em “pétala”; o produto 

deve ter comprovação de sua 

esterilidade, caixa contendo 24 

unidades. Validade mínima 2 

anos a partir da data de entrega. 

TECHNEW R$ 30,00 R$ 720,00 

97 24 Caixa 

COD. 08.0542 - Fio de sutura de 

seda não absorvível, preto, de 

construção trançada, com 45 cm 

de comprimento e diâmetro 4-0, 

com agulha de 1,7 cm, ½circ., 17 

mm. Matéria prima: proteína 

orgânica fibroína. Absorção: não 

absorvível Fio medindo 45 cm, 

uso odontológico, embalado em 

material que promove barreira 

microbiana e abertura asséptica, 

abertura em “pétala”; o produto 

TECHNEW R$ 30,00 R$ 720,00 
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deve ter comprovação de sua 

esterilidade, caixa contendo 24 

unidades. Validade mínima 2 

anos a partir da data de entrega. 

105 32 Frasco 

COD. 08.0550 - Formocresol 

solução - frasco c/10 ml em 

solução, composição formula 

buckley, em frasco com 10 ml, 

embalado individualmente, 

constando externamente 

procedência de fabricação, 

recomendações para 

armazenamento. Validade 

mínima de 2 anos da data de 

entrega. 

BIODINAMICA R$ 3,99 R$ 127,68 

106 48 Kit 

COD. 08.0552 - Hidróxido de 

cálcio Composição de hidróxido 

de cálcio radiopaco e auto-

endurecíveis e rígido. Com as 

seguintes características: 

biocompatível, alta resistência à 

dissolução não inibe a pressão de 

resinas auto polimerizáveis, 

possui a cor semelhante a 

dentina, cada kit deve conter: 

composição base: éster glicol 

salicilato, fosfato de cálcio, 

tungstato de cálcio, óxido de 

zinco e corantes minerais. 

Composição catalizador: 

etiltolueno sulfonamida, 

hidróxido de cálcio, óxido de 

zinco, dióxido de titânio, 

estearato de zinco e corantes 

minerais. 01 tubo de pasta base 

com 13gr, 01 tubo de pasta 

catalizadora com 11gr, 01 bloco 

de mistura. Validade de 03 anos 

e no mínimo 02 anos e 08 meses 

a vencer a partir da data de 

entrega. 

HYDCAL/TECH 

NEW 
R$ 22,12 R$ 1.061,76 

107 12 Frasco 

COD. 08.0553 - Hidróxido de 

cálcio P.A. - Indicado para 

capeador pulpar, material para 

induzir a formação da dentina 

reparadora, apresentando 

propriedades imprescindíveis 

para materiais que atuam em 

procedimentos sobre a dentina. 

Propriedades: permitir um 

aumento da calcificação da 

camada de dentina pre existente 

dando melhores condições de 

proteção a polpa quando 

submetida a lesões; evitar que o 

procedimento ou material usado 

cause irritação às estruturas 

adjacentes. Validade mínima de 

2 anos da data de entrega. 

BIODINAMICA R$ 3,91 R$ 46,92 

110 12 Frasco 
COD. 08.0556 - Iodofórmio: em 

pó; em frasco com 
K-DENT R$ 20,90 R$ 250,80 
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aproximadamente 10 g; 

embalado individualmente; 

constando externamente marca 

comercial, procedência de 

fabricação. Validade mínima de 

2 anos da data de entrega. 

Registro no Ministério da Saúde 

/ANVISA. 

116 12 Caixa 

COD. 08.0562 - Lima 

endodôntica Tipo Kerr - 1ª Série 

- 21 mm -- Lima manual em aço 

inoxidável DIN 1.4310,eletro-

polida, pertencente à 

classificação AISI 302 (com 17% 

de cromo e 8% de níquel aprox.) 

fabricadas por torção. Seriação 

ISO da 06 a 140. Secção 

transversal em forma 

quadrangular até o nº 40 e 

triangular em diante. Caixa com 

6 limas com stops de silicone. 

Limas para Endodontia, 

Altamente Resistente e Flexíveis. 

Número de lote. Data de 

Fabricação e Prazo de Validade. 

Caixa com 6 Unidades. 

Numeração de 15 a 40. 

ANGELUS R$ 12,80 R$ 153,60 

117 12 Caixa 

COD. 08.0563 - Lima 

endodôntica Tipo Kerr - 1ª Série 

- 25 mm -- Lima manual em aço 

inoxidável DIN 1.4310,eletro-

polida, pertencente à 

classificação AISI 302 (com 17% 

de cromo e 8% de níquel aprox.) 

fabricadas por torção. Seriação 

ISO da 06 a 140. Secção 

transversal em forma 

quadrangular até o nº 40 e 

triangular em diante. Caixa com 

6 limas com stops de silicone. 

Limas para Endodontia, 

Altamente Resistente e Flexíveis. 

Número de lote. Data de 

Fabricação e Prazo de Validade. 

Caixa com 6 Unidades. 

Numeração de 15 a 40. 

ANGELUS R$ 12,80 R$ 153,60 

118 12 Caixa 

COD. 08.0564 - Lima 

endodôntica Tipo Kerr - 1ª Série 

- 31 mm -- Lima manual em aço 

inoxidável DIN 1.4310,eletro-

polida, pertencente à 

classificação AISI 302 (com 17% 

de cromo e 8% de níquel aprox.) 

fabricadas por torção. Seriação 

ISO da 06 a 140. Secção 

transversal em forma 

quadrangular até o nº 40 e 

triangular em diante. Caixa com 

6 limas com stops de silicone. 

Limas para Endodontia, 

Altamente Resistente e Flexíveis. 

ANGELUS R$ 12,80 R$ 153,60 
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Número de lote. Data de 

Fabricação e Prazo de Validade. 

Caixa com 6 Unidades. 

Numeração de 15 a 40. 

126 150 Caixa 

COD. 08.0572 - Máscaras 

cirúrgicas com elástico 

descartável - Máscara cirúrgica 

branca com elástico, com tripla 

camada com filtro QUE 

proporciona uma eficiência de 

filtração bacteriana maior que 

95%, atóxicas, hipoalérgicas, 

camada externa constituída de 

tecido 100% Polipropileno não 

estéril, produto de uso único, 

fabricadas por meio de solda 

ultrassônica, com clipe nasal que 

proporciona excelente adaptação 

ao contorno do rosto. 

Apresentação: Caixa com 50 

unidades. Validade mínima 2 

anos a partir da data de entrega. 

SS PLUS R$ 5,31 R$ 796,50 

137 10 Frasco 

COD. 08.0583 - 
Paramonoclorofenol canforado. 

Material para desinfecção de 

canal radicular, com medicação 

curativa intracanal, efeito 

antibacteriano de curta duração, 

com a presença de nitrofurazona,  

Composição: 

Paramonoclorofenol 35%, 

Cânfora 65%. Frasco com 20 ml. 

Número de lote, Data de 

Fabricação, Prazo de Validade 

não inferior a 18 meses. Registro 

no Ministério da Saúde 

/ANVISA. 

BIODINAMICA R$ 5,19 R$ 51,90 

138 36 Tubo 

COD. 08.0584 - Pasta profilática 

90 gr - Pasta indicada para 

utilização em procedimentos de 

limpeza, remoção de detritos, 

manchas, placas bacterianas, 

polimento, com sabor refrescante 

e abrasivo adequadamente 

dosado, apresentação em bisnaga 

de 90gr. Validade mínima de 2 

anos da data de entrega. Sabor 

Tutti-frutti 

ALLPLAN R$ 3,85 R$ 138,60 

139 24 Tubo 

COD. 08.0585 - Pincel aplicador 

descartável tamanho extra -fino 

(1,0 mm) - indicados para levar e 

aplicar soluções como 

evldenciadores, adesivos, 

selantes, soluções hemostátlcas, 

ácidos. Aplicadores com pontas 

em fibra não absorventes e 

resistentes à abrasão com 

minúsculas fibras isentam de 

fiapos que permite a aplicação 

precisa de soluções em áreas de 

difícil acesso, dobram facilmente 

CAVIBRUSH/FGM R$ 7,05 R$ 169,20 
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até 90º, apresentação um tubo 

com 100 aplicadores cada. 

Validade mínima de 2 anos da 

data de entrega. 

140 24 Tubo 

COD. 08.0586 - Pincel aplicador 

descartável tamanho fino (1,5 

mm) - indicados para levar e 

aplicar soluções como 

evldenciadores, adesivos, 

selantes, soluções hemostátlcas, 

ácidos. Aplicadores com pontas 

em fibra não absorventes e 

resistentes à abrasão com 

minúsculas fibras isentam de 

fiapos que permite a aplicação 

precisa de soluções em áreas de 

difícil acesso, dobram facilmente 

até 90º, apresentação um tubo 

com 100 aplicadores cada. 

Validade mínima de 2 anos da 

data de entrega. 

CAVIBRUSH/FGM R$ 7,05 R$ 169,20 

141 24 Tubo 

COD. 08.0587 - Pincel aplicador 

descartável tamanho regular (2,0 

mm) - indicados para levar e 

aplicar soluções como 

evldenciadores, adesivos, 

selantes, soluções hemostátlcas, 

ácidos. Aplicadores com pontas 

em fibra não absorventes e 

resistentes à abrasão com 

minúsculas fibras isentam de 

fiapos que permite a aplicação 

precisa de soluções em áreas de 

difícil acesso, dobram facilmente 

até 90º, apresentação um tubo 

com 100 aplicadores cada. 

Validade mínima de 2 anos da 

data de entrega. 

CAVIBRUSH/FGM R$ 7,05 R$ 169,20 

149 24 Und. 

COD. 08.0595 - Pote dappen de 

vidro: frasco de vidro 

transparente, incolor, cavidade 

para manipular materiais para 

procedimento odontológico, 

embalagem individual, segura, 

para prevenção de quebra, 

constando dados de 

identificação. 

PREVEN R$ 3,06 R$ 73,44 

157 120 Pacote 

COD. 08.0603 - Rolete de 

algodão odontológico - fabricado 

em 100% fibras de algodão, 

formato cilíndrico, esterilizado 

em gás (óxido de etileno) ou 

também em raio gama, registro 

na Anvisa. Pacote com 100 

unidades. 

SS PLUS R$ 1,50 R$ 180,00 

162 24 Frasco 

COD. 08.0610 - Solução 

fixadora para película 

radiográfica odontológica: 

solução pronta para uso, 

processamento rápido, embalado 

em frasco branco leitoso com 

CARESTREAM R$ 13,69 R$ 328,56 
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475ml., constando dados de 

fabricação, lote, validade, 

isenção/registro 

163 24 Frasco 

COD. 08.0611 - Solução 

reveladora para película 

radiográfica odontológica: 

solução pronta para uso, 

processamento rápido, embalado 

em frasco branco leitoso com 

475 ml., constando dados de 

fabricação, lote, validade, 

isenção/registro M.S./ANVISA. 

Validade mínima de 18 meses a 

partir da emissão da nota fiscal 

de entrega. 

CARESTREAM R$ 13,69 R$ 328,56 

165 144 Pacote 

COD. 08.0613 - Sugador 

descartável para remoção de 

saliva e outros líquidos de dentro 

da cavidade bucal do paciente. 

Tubo e ponteira atóxicos, arame 

em aço l, desenvolvido para 

fixação imediata na posição 

desejada pelo profissional, 

ponteira macia. Pacote com 40 

unidades. 

MAXCLEAN/SS 

PLUS 
R$ 4,27 R$ 614,88 

167 120 Und. 

COD. 08.0615 - Taça de 

borracha baixa rotação para 

polimento e acabamento de 

resinas – tipo seta 

MICRODONT R$ 1,12 R$ 134,40 

171 12 Frasco 

COD. 08.0619 - Tricresol 

formalina 10ml. Composto de 

formol 38% e veículo alcoólico, 

em frascos de 10ml. 

BIODINAMICA R$ 3,70 R$ 44,40 

Valor Global R$ 81.900,78 

 

 A presente licitação visa o Registro de Preço para o fornecimento de Materiais Odontológicos, 

nos termos do Artigo 2º, I do Decreto nº 7.892 de 23.01.2013. Findo o processo licitatório, a 

Administração não terá obrigatoriedade em contratar.  

    

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS  

  

A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, 

(08/01/2020 a 08/01/2021), durante o qual o ÓRGÃO GERENCIADOR não será obrigado a 

contratar o objeto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 

Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba 

recursos ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na 

ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao DETENTOR 

DA ATA, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.  

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO 

OBJETO DA LICITAÇÃO.  

  

As notas de empenho serão emitidas conforme a necessidade do Departamento interessado e as 

entregas realizadas parcialmente, conforme indicação deste.  
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Os produtos deverão ser entregues nos locais a serem indicados pelos Departamentos 

Municipais, no prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir da solicitação do interessado, 

correndo por conta do fornecedor as despesas decorrentes de embalagem, frete, carga e descarga, 

seguros, mão de obra, etc.  

  

Os produtos deverão ser entregues e descarregados por funcionários da empresa Contratada, no 

Departamento solicitante, no horário das 9h00 às 11h00 e das 13h30min. às 16h30min.  

  

A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os produtos de acordo com as especificações constantes 

no ANEXO I deste edital.   

O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente para efeito de posterior verificação 

da conformidade dos produtos com a especificação. O objeto deverá ser entregue, no local e 

endereço indicado, de acordo com a presente Cláusula, acompanhada da respectiva nota 

fiscal/fatura.  Constatadas irregularidades no objeto contratual, o ÓRGÃO GERENCIADOR 

poderá:  

  

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

b) Na hipótese de substituição, o FORNECEDOR deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

c) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

d) Na hipótese de complementação, o FORNECEDOR deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação do ÓRGÃO GERENCIADOR, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da 

notificação por escritos mantidos o preço inicialmente contratado.  

  

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

Não obstante o fato do Detentor da Ata ser o único e exclusivo responsável pela execução do 

fornecimento, objeto desta licitação, o Departamento Municipal de Saúde sem restringir a 

plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização da sua 

execução.  

  

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

Todas as despesas oriundas do contrato correrão por conta da dotação orçamentária 

abaixo relacionadas:  

 

 01.07.00   Fundo Municipal de Saúde 

 01.07.02   Atenção Básica 

 10.301.0004.2012  Manutenção da Saúde Bucal 

 3.3.90.30.10.  Material de Consumo     ficha 178 

 3.3.90.30.10.  Material de Consumo     ficha 179 

 4.4.90.52.08.  Equipamentos e Material Permanente  ficha 186 

 

SUPLEMENTADAS SE NECESSÁRIO 
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A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias do fornecimento dos 

produtos e emissão da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com a Ordem Cronológica de Pagamentos, 

sendo que os mesmos serão efetuados por meio de depósito em conta corrente da contratada.   

  

A Contratada não poderá protocolizar a Nota Fiscal/ Fatura antes do recebimento do objeto do 

certame por parte do Contratante.  

  

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado.  

  

Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o 

mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção 

monetária.  

  

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE  

 

Os preços não sofrerão reajuste de qualquer natureza, exceto para os casos devidamente 

comprovados, decorrentes da necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, ou 

de redução dos preços registrados, conforme previsto na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 

n.º 8.666/93.  

  

Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 

n.º 8.666/93, o ÓRGÃO GERENCIADOR, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a 

Ata e iniciar outro procedimento licitatório. Comprovada a redução dos preços praticados no 

mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR, os FORNECEDORES registrados serão convocados para 

alteração, por aditamento, do preço da Ata.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES  

  

1. – Dos direitos:  

 

1.1. Constituem direitos do ÓRGÃO GERENCIADOR receber o objeto nas condições 

avençadas e do DETENTOR DA ATA perceber o valor ajustado na forma e no prazo 

convencionados.  

  

2. – Das Obrigações:  

  

2.1. Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR:  

 

a) efetuar o pagamento ajustado; e  

b) dar ao DETENTOR DA ATA as condições necessárias à regular execução do contrato. 

c) prestar ao DETENTOR DA ATA todos os esclarecimentos necessários para a entrega dos 

produtos;  

d) fiscalizar a qualidade dos produtos;  

e) o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá acompanhar a entrega do objeto pelo DETENTOR DA 

ATA  

para sua aprovação;  
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2.2. Constituem obrigações do DETENTOR DA ATA:  

 

a) responsabilizar-se pela entrega dos produtos, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas 

custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades, ocorrido 

na execução do contrato;  

b) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

c) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar 

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

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

d) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente 

contrato.  

e) Comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer 

ocorrência anormal, que impeça a entrega dos produtos.  

f) Cumprir todas as orientações do ÓRGÃO GERENCIADOR para o fiel cumprimento do 

objeto licitado;  

g) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato para terceiros;  

h) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do ÓRGÃO GERENCIADOR, 

prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, facultada a 

supressão além desse limite.  

  

CLÁSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

  

Os participantes que ensejarem no retardamento da execução do certame, não mantiverem sua 

proposta, falharem ou fraudarem a execução do presente objeto, comportarem-se de modo 

inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme 

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

pelo infrator:  

  

1. advertência, por escrito, sempre que ocorrer pequenas irregularidades, para as quais haja 

concorrido;  

  

2. multas sobre o valor total da nota de empenho:  

 

a) de 5% pelo descumprimento das normas estabelecidas no presente processo ou normas 

estabelecidas por legislação pertinente;  

b) de 1% caso ocorra qualquer irregularidades durante a execução dos serviços:  

c) de 10% no caso de não assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS no prazo fixado 

no edital;  

d) de 1% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para a execução dos serviços.  

  

2.1. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor 

atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados 

ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.  

  

3. Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período 

não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo 
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prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, 

ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;  

  

4. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, nos casos de 

falta grave, tais como frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo do processo licitatório, com o intuito de obter, para si ou para 

outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, devendo ser publicada no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo.  

 

5. A recusa injustificada do Licitante (DETENTOR DA ATA) com propostas classificadas 

no pregão e indicadas para registro dos respectivos preços, ensejará na aplicação das sanções 

previstas no Edital.  

  

6. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao 

processo, desde que requerido previamente e motivando tal pedido.  

 

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DO MATERIAL  

  

a) - O objeto da Ata de Registro de Preços tem garantia quanto a vícios ocultos ou 

defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes 

disso.  

b)  A CONTRATADA obrigar-se à oferecer garantia para os produtos, por período no 

mínimo de 12 meses, a contar da data de entrega do mesmo, ressalvados os casos em que 

outro seja estabelecido pela lei, fabricante ou pelo próprio fornecedor, devendo neste último 

caso, ser especificado o prazo na proposta. A CONTRATADA obrigar-se à, ainda, a repassar 

à PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU o prazo de garantia ofertado pelo fabricante 

dos produtos, caso este seja maior que o prazo mínimo estipulado neste item.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  

  

1. O prestador de serviço (Detentor da Ata) terá seu registro cancelado quando:  

 

1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  

1.2. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado;  

1.3. tiver presentes razões de interesse público  

  

2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.  

  

3. O Detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de 

fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso 

fortuito ou de força maior devidamente comprovados.  

  

4. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MIRACATU, independente de interpelação ou notificação judicial ou 

extrajudicial, nos seguintes casos:  
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a) Inexecução parcial ou total do contrato;  

b) Decretação de falência, pedido de concordata, liquidação judicial ou extrajudicial 

ou suspensão pelas autoridades competentes das atividades da Contratada; 

c) inobservância de dispositivos legais;  

d) Dissolução de empresa Contratada;  

e) Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93.  

  

5. Nos casos de rescisão pelos incisos, a) e/ou c) do item acima, a parte inadimplente será 

responsável pelo ressarcimento, a outra, dos eventuais prejuízos decorrentes da rescisão.  

  

6. Por ato unilateral do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando ocorrer:  

 

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas da Ata de Registro de 

Preços, especificações técnicas, projetos ou prazos, tal como:  

b) Descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis;  

c) Lentidão do seu cumprimento, levando o ÓRGÃO GERENCIADOR a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da execução, nos prazos estipulados;  

d) Atraso injustificado na execução dos serviços;  

e) Paralisação da prestação de serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao ÓRGÃO  

GERENCIADOR;  

f) Subcontratação total ou parcial do objeto do contrato, ou associação do DETENTOR DA 

ATA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, sem expressa anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR;  

  

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO  

 

As partes elegem especificamente o Fórum da Comarca de Miracatu, Estado de São Paulo, para 

as questões que surgirem durante a execução desta Ata, que não forem resolvidas 

amigavelmente, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por 

estarem, assim, de perfeito acordo, assinam a presente em 3 (três) vias de igual teor, na presença 

de 2 (duas) testemunhas, que também o assinam, para que surta todos os efeitos legais.  

 

  

Ezigomar Pessoa Junior  

Prefeito Municipal 

AIRMED EIRELI 

Silvino dos Santos 
RG nº 5.572.451 

CPF nº 322.802.208-06 

Rodrigo Cordeiro de Souza 

Diretor do Departamento 

Municipal de Saúde  

Gestor da Ata 

 

 

   

TESTEMUNHAS:  

  

1._______________________________  2.__________________________________ 

 

Nome:___________________________  Nome:______________________________ 

RG nº ______________    RG nº _______________ 
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

CNPJ Nº 46.583.654/0001-96 

CONTRATADA: AIRMED EIRELI 

CNPJ Nº 23.637.718/0001-99 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2020 

VALOR TOTAL R$ 81.900,78 (oitenta e um mil, novecentos reais e setenta e oito centavos) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019 – PROCESSO Nº 162/2019 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.  

ADVOGADO(S): CARLOS EDUARDO MOTA DE SOUZA  

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 

cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 

instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os 

atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso 

interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 

recursos e o mais que couber. 

 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, 

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

 

 

Miracatu/SP, 08 de janeiro de 2020. 

 

 

         

EZIGOMAR PESSOA JUNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

         

AIRMED EIRELI 

Silvino dos Santos 

RG nº 5.572.451 - CPF nº 322.802.208-06 

  

http://www.miracatu.sp.gov.br/


Fls.: _______ 

 

Rubrica:____ 

Prefeitura Municipal de Miracatu 
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP 

CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000 

www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96 

  

 

Página 16 de 16 

 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

CNPJ Nº 46.583.654/0001-96 

CONTRATADA: AIRMED EIRELI 

CNPJ Nº 23.637.718/0001-99 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2020 

VALOR TOTAL R$ 81.900,78 (oitenta e um mil, novecentos reais e setenta e oito centavos) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019 – PROCESSO Nº 162/2019 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.  

 

Nome EZIGOMAR PESSOA JUNIOR 

Cargo PREFEITO MUNICIPAL 

RG nº 221.089.668-11 

Endereço(*) 
RUA JOÃO NAGLIATTI, N° 16 – CENTRO –

MIRACATU/SP 

Telefone (13) 3847-1784 

e-mail ezigomarpessoa@hotmail.com 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser 

encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome LUIZ MUNIZ MEZZARANA 

Cargo 
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 

PROJETOS 

Endereço Comercial do 

Órgão/Setor 

AV. DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA, 

360 - CENTRO 

Telefone e Fax (13) 3847-7000  

e-mail compras@miracatu.sp.gov.br 

 

Miracatu/SP, 08 de janeiro de 2020. 

Responsável: 

 

________________________________ 

LUIZ MUNIZ MEZZARANA 

DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS 
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