
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2018 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2018 
 
 Aos quatro dias do mês de julho de 2018, o MUNICÍPIO DE ALMIRANTE 
TAMANDARÉ DO SUL, Órgão Gerenciador (OG), neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. Valdeci Gomes da Silva, nos termos do art. 15 da Lei nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas 
apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2018, para REGISTRO DE 
PREÇOS, homologado em 04/07/2018, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das 
empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital 
que rege o certame, aquelas enunciadas abaixo e nos itens que se seguem. 
  
1 – OBJETO 
 
 1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de 
preços de materiais odontológicos, especificados no Anexo I do Edital de Pregão 
Presencial nº. 16/2018, que passa a fazer parte dessa Ata, como parte integrante. 
 
2 – VIGÊNCIA 
 
 2.1. A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a partir da data da expedição da ata de registro de preços. 
 2.2. Nos termos do art. 15 § 4º da Lei nº 8.666/93, e do art. 7º, do Decreto 
Municipal nº. 014.15 de 04 de maio de 2015, esse Município não está obrigado a 
adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de 
vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para 
tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de 
fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições. 
 
3 – DOS EMPENHOS 
 
 3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata 
serão emitidos empenhos. O fornecimento será solicitado através de emissão da 
Nota de Empenho que, nas aquisições advindas do Sistema de Registro de Preços, 
terá força de contrato, conforme prevê o artigo 62, da Lei nº. 8.666/93, devendo as 
solicitações de fornecimento serem realizadas de acordo com o disposto nos 
subitens 5.1 a 5.8 dessa ata. 
 
4 – PREÇOS 
 
 4.1. Ficam Registrados os preços ofertados pelas empresas signatárias da 
presente Ata de Registro de Preços abaixo relacionados: 



 
EMPRESA: MEDICENTRO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP, 
CNPJ Nº 27.105.456/0001-72: 
 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

QUANTI
DADE 

UNIDA
DE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

4 
Água oxigenada 3 %, 10 volumes. 
Embalagem 1 litro. FARMAX 02 litro R$ 4,48 R$ 8,96 

6 
Alcool etílico 70°. Registro na anvisa. 
TANGARA 100 litro R$ 4,49 R$ 449,00 

18 

Bobina para esterilização de 
autoclaves 10 x 100, confeccionada 
com dorso de papel crepado,à base de 
celulosa para o fechamento de pacotes 
que serão esterilizados em autoclave, 
funciona como indicadora de 
esterilização com listras diagonais de 
tintas termoreativa que quando 
submetidas à esterilização, mudam 
sua cor de preto para branco. 
HOSPFLEX 05 unidade R$ 42,40 R$ 212,00 

40 
Gaze 13 fios, 8 camadas e 5 dobras 
violeta, tamanho 7,5x7,5. Pacote com 
500 unidades. MDA 80 pacotes R$ 18,19 R$ 1.455,20 

101 

Verniz fluoretado frasco 10 ml. 
Trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de 
lote, data de fabricação e prazo de 
validade. DENTSCARE 04 frasco R$ 15,98 R$ 63,92 

 
 
EMPRESA: MADRIDENT COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
LTDA, CNPJ Nº 20.982.852/0001-39 
 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

QUANTI
DADE 

UNIDA
DE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

5 

Agulha gengival curta, descartável, 
tamanho aproximado de 21x0,3. 
Agulha hipodérmica descartável, 
confeccionada em aço inoxidável, 
altamente polido e canhão em plástico 
atóxico, de acordo com a ABNT. 
Caixa com no mínimo 100 unidades. 
Deverá ser isenta de rebarbas, com 
bizel trifacetado, afiado livre de 
matérias estranhas, de partículas 
metálicas e de sobras de polimento. 06 caixa R$ 28,40 R$ 170,40 



INJECTA 

11 

Anestésico local cloridrato de 
lidocaína 2% e epinefrina 1.100.000. 
Embalagem com 50 tubetes de cristal 
com 1,8ml cada. Articaina com 
Epinefrina (Tubete de Vidro). DFL 10 caixa R$ 70,20 R$ 702,00 

29 

Broca zekrya cirúrgica, 28mm, 
utilizada para odontossecção e 
corte/desgaste de osso, fabricada em 
carbeto de tungstênio. ANGELUS 02 unidade R$ 19,79 R$ 39,58 

31 

Cunha de madeira, anatômica com 
100 unidades. Formato anatômico de 
ameia. Sem farpas, tingidas com 
pigmento atóxico. Pronta para uso, 
em cinco tamanhos, codificados por 
cores. Com registro na Anvisa. 
IODONTOSUL 02 pacotes R$ 9,95 R$ 19,90 

35 

Espelho bucal nº 5, plano, com 
suporte, confeccionado em aço 
inoxidável, sem movimento da 
alavanca, isento de rebarbas e sinais 
de oxidação, adaptável em cabos de 
modelo universal, com boa 
visibilidade em primeiro plano, 
imagem frontal de precisão, 
luminosidade total e sem manchas. O 
conjunto deve ser resistente a 
esterilização química, e em calor seco 
e úmido, sem perder o poder de 
reflexão ou embaraçar ou alterar a 
qualidade. Embalado 
individualmente, trazendo 
externamente os dados de 
identificação, procedência, número de 
lotes, data de validade, e número de 
Red. no Ministério da Saúde. 
GOLGRAN 20 unidade R$ 4,03 R$ 80,60 

38 
Flúor semanal de 0,2%. Embalagem 
de 500ml. IODONTOSUL 06 unidade R$ 8,68 R$ 52,08 



39 

Fluoreto de sódio em gel, ph 1,23%, 
para prevenção de cárie dentária que 
permite aplicação sem escorrer. 
Embalado em frasco de 200ml, 
providos de bicos que possibilitem o 
controle de escape, trazendo 
externamente os dados de 
identificação, procedência, número de 
lote, fabricação e data de validade. 
IODONTOSUL 05 frasco R$ 3,53 R$ 17,65 

46 
Mandril adaptador de contra ângulo 
(para brocas de alta rotação). FAVA 02 unidade R$ 7,93 R$ 15,86 

47 

Máscara cirúrgica com elástico. 
Material 100% polipropileno, três 
camadas, clip nasal, não alérgico, não 
inflamável, sem latex, sem fibra de 
vidro. Caixa com 50 unidades. MEDIX 10 caixas R$ 5,20 R$ 52,00 

48 

Material restaurador provisório 
(Embalagem com 38g de Pó + 15ml de 
Líquido). Com Composição reforçada 
à base de óxido de zinco e eugenol, 
para restaurações provisórias de 
longa espera. IODONTOSUL 06 conjunto R$ 23,37 R$ 140,22 

52 

Pedra pomes pó abrasivo extra fino, 
de baixa densidade e peso. Muito 
utilizada na limpeza e polimento do 
esmalte dentário, ouro coesivo, 
amálgama e resina acrílica. 
Granulação extra-fina. Frasco com 100 
gramas. IODONTOSUL 02 frasco R$ 3,97 R$ 7,94 

81 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 3193 FF. KG 04 unidade R$ 7,94 R$ 31,76 

87 
Porta algodão ou gaze inox, sem mola 
0,8x0,8 cm. FAVA 04 unidade R$ 33,40 R$ 133,60 

89 

Removedor mecânico de placa 
dentária, carbonato hidrogenado de 
sódio para uso odontológico 
extrafino. Frasco 200 gr. MAQUIRA 02 frasco R$ 9,30 R$ 18,60 

93 

Restaurador provisório, formato pasta 
única, embalagem de 
aproximadamente 20 gr. Pó e liquido. 
SS WHITE 10 frasco R$ 50,07 R$ 500,70 

97 
Sugador descartável em PVC, atóxico 
acondicionados em pacotes de 40 
unidades. INJECTA 60 pacotes R$ 3,80 R$ 228,00 

98 

Tesoura iris curva, tamanho 12 cm, 
fabricado de acordo com padrões 
internacionais de qualidade, normas 
de abnt, ce, confeccionado em aço 
inoxidável. GOLGRAN 12 unidade R$ 14,60 R$ 175,20 



100 

Teste de indicador biológico para 
autoclave, para monitorar e avaliar 
ciclos a vapor. Embalagem com 10 
unidades. CLEAN UP 2 unidade R$ 33,00 R$ 66,00 

 
 
EMPRESA: EDISON LUIZ SCHONHORST ME, CNPJ 00.744.718/0001-92: 
 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

QUANTI
DADE 

UNIDA
DE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

2 

Adesivo Fotopolimerizavel, sistema 
adesivo, contém partícula de carga de 
5mm, primer e adesivo junto. 
Embalagem com 6 gramas. 3M 04 frasco R$ 85,50 R$ 342,00 

13 

Anestésico Tópico em forma de gel, 
para uso odontológico, a base de 
lidocaína, acondicionado em frascos 
de 200 mg, no sabor de tutti-fruti, 
Embalado individualmente, trazendo 
externamente os dados de 
identificação, procedência, número de 
lotes, data de validade, e número de 
Red. no Ministério da Saúde. DFL 02 frasco R$ 6,22 R$ 12,44 

43 
Luva de procedimento em latex, 
tamanho M, caixa com no mínimo 100 
unidades. NOBRE 60 caixas R$ 16,49 R$ 989,40 

90 

Resina microhibrida para anterior e 
posterior com escala da mesma marca 
cor A3, indicado para restaurações 
diretas e indiretas em dentes 
anteriores e posteriores em (classes 1, 
2, 3, 4 e 5). Fechamento de diastemas. 
Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Restaurador Universal. 
3M Z100 04 unidade R$ 38,50 R$ 154,00 

92 

Resina microhibrida para anterior e 
posterior com escala da mesma marca 
cor A4, indicado para restaurações 
diretas e indiretas em dentes 
anteriores e posteriores em (classes 1, 
2, 3, 4 e 5). Fechamento de diastemas. 
Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Restaurador Universal. 
3M Z100 04 unidade R$ 38,50 R$ 154,00 

94 
Saco de sacolé, tamanho 4x21cm, 
embalagem com no mínimo 1000 
unidades 02 pacotes R$ 33,00 R$ 66,00 

 



EMPRESA: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E 
HOSPITALARES LTDA EPP, CNPJ 06.194.440/0001-03 
 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

QUANTI
DADE 

UNIDA
DE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

Ácido fosfórico 37% em seringas de 
2,5 ml - condicionador a base de ácido 
fosfórico 37%, gel ou semi gel, com 
boa viscosidade, sem escoamento 
excessivo, solúvel em água. Em 
seringa com 2,5 ml de condicionador 
ácido, conforme constar no registro do 
produto, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, 
número de lotes, data de validade e 
número do reg. no ministério da 
saúde. Kit com 3 unidades. 
BIODINAMICA 08 pacotes R$ 3,29 R$ 26,32 

3 Água destilada. Galão com 5 litros.  40 galão R$ 6,03 R$ 241,20 

7 

Algodão em rolete - confeccionado em 
algodão hidrófilo, prensado 
homogêneo, macio, com boa absorção 
de líquidos e secreções, sem 
comprimento e 10mm de diâmetro. 
Embalagem com 100 roletes, trazendo 
todas as informações de lote, validade 
e registro no Ministério da Saúde. 
SSPLUS 60 pacotes R$ 1,44 R$ 86,40 

8 

Amalgama em cápsula - 1 porção - 
liga de amalgama em capsula 1 (uma) 
porção contendo prata, cobre e 
estanho, isenta da fase gama ll, 
resistente a compreensão, ultra fina.  
Devendo resultar uma superfície lisa e 
brilhante, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de fabricação, 
validade e número do registro no 
Ministério da Saúde. Composição: 
40% de prata, 31,3 de estanho, 28,7% 
de cobre e 47,9 de mercúrio. SDI UND 140 capsulas R$ 1,24 R$ 173,60 



9 

Amalgama em cápsula - 2 porções - 
liga de amalgama em capsula 
contendo prata, cobre e estanho, 
isenta da fase gama ll, resistente a 
compreensão, ultra fina.  Devendo 
resultar uma superfície lisa e 
brilhante, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de fabricação, 
validade e número do registro no 
Ministério da Saúde. Composição: 
40% de prata, 31,3 de estanho, 28,7% 
de cobre e 47,9 de mercúrio. SDI UND 100 capsulas R$ 2,08 R$ 208,00 

10 
Anestésico local articaina HCI 4% com 
epinefrina1.100.000 (articaina). Bem. 
Com 50 tb. DFL ARTICAINE 04  caixa R$ 124,80 R$ 499,20 

12 
Anestésico local cloridrato de 
prilocaina 3 % felipressina 0,03 UI. 
Embalagem com 50 tb. DLA 02 caixa R$ 47,13 R$ 94,26 

14 

Aplicador descartável, mycrobrush, 
flexível, dobra-se facilmente até 90º, 
ponta extra fina (1,0 mm), pacote com 
100 unidades. FGM 04 unidade R$ 7,13 R$ 28,52 

15 

Aplicador descartável, mycrobrush, 
flexível, dobra-se facilmente até 90º, 
ponta fina (1,5 mm), pacote com 100 
unidades. FGM 05 unidade R$ 7,13 R$ 35,65 

16 
Babador impermeável, pacote com 
100 unidades. Dimensões 30 x 40 cm 
ou 33 x 47 cm. SSPLUS 14 pacotes R$ 10,53 R$ 147,42 

17 

Bobina para esterilização de 
autoclaves 0,8 x 50, confeccionada 
com dorso de papel crepado,à base de 
celulosa para o fechamento de pacotes 
que serão esterilizados em autoclave, 
funciona como indicadora de 
esterilização com listras diagonais de 
tintas termoreativa que quando 
submetidas à esterilização, mudam 
sua cor de preto para branco. 
ESTERILCARE 12 unidade R$ 17,70 R$ 212,40 

19 
Broca carbide para alta rotação n° 2, 
em aço, esterilizável. KAVO KERR 04 unidade R$ 3,66 R$ 14,64 

20 
Broca carbide para alta rotação n° 4, 
em aço, esterilizável. KAVO KERR 04 unidade R$ 3,66 R$ 14,64 

21 
Broca carbide para alta rotação n° 6, 
em aço, esterilizável. KAVO KERR 04 unidade R$ 3,66 R$ 14,64 

22 
Broca carbide para alta rotação n° 8, 
em aço, esterilizável. KAVO KERR 04 unidade R$ 3,66 R$ 14,64 



23 
Broca carbide para baixa rotação n° 
1/2, em aço, esterilizável. KAVO 
KERR 04 unidade R$ 3,66 R$ 14,64 

24 
Broca carbide para baixa rotação n° 
1/4, em aço, esterilizável. KAVO 
KERR 04 unidade R$ 3,66 R$ 14,64 

25 
Broca carbide para baixa rotação n° 2, 
em aço, esterilizável. KAVO KERR 04 unidade R$ 3,66 R$ 14,64 

26 
Broca carbide para baixa rotação n° 4, 
em aço, esterilizável. KAVO KERR 04 unidade R$ 3,66 R$ 14,64 

27 
Broca carbide para baixa rotação n° 6, 
em aço, esterilizável. KAVO KERR 04 unidade R$ 3,66 R$ 14,64 

28 
Broca carbide para baixa rotação n° 8, 
em aço, esterilizável. KAVO KERR 04 unidade R$ 3,66 R$ 14,64 

30 

Broqueiro 21 furos, produzido em 
material resistente que possibilita a 
esterilização em autoclave. 
MAQUIRA 02 unidade R$ 19,64 R$ 39,28 

32 

Detergente Enzimático com 
composição de enzima dos grupos 
protease, amilase, carbohidrase e 
lipase, isopropanol, detergente mão 
iônico. Concentrado para que seja 
diluído em 01 litros de água que 
possua notificação na ANVISA - 
Ministério da Saúde. KELLDRIN 02 litro R$ 17,70 R$ 35,40 

33 
Digluconato de clorhexidina 100 ml. 
FGM 02 frasco R$ 9,51 R$ 19,02 

34 

Escova de Robinson para contra 
ângulo, confeccionada em aço 
inoxidável, provida de travacom 
perfeito encaixe nos contra ângulos 
produzidos pela indústria nacional. 
Deverá conter pelo menos 70 cerdas 
planas com comprimento não inferior 
a 6mm, a ser resistente pelos meios 
físicos de esterilização. Isenta de 
rebarbas ou sinais de oxidação, 
PREVEN 20 unidade R$ 1,30 R$ 26,00 

36 

Fio de sutura cutilar nº4.0, filamento 
preto com agulha 20mm 3/8 tipo 
triangular esterilizado por raio gama, 
embalado individualmente. Pacote 
com 24 envelopes. PROCARE 08 pacotes R$ 25,94 R$ 207,52 



37 

Fio dental com 100 metros. Para 
remoção de placa bacteriana 
interproximal, confeccionado em 
poliamida resistente, com 
aromatizantes, lubrificado com cera 
natural, totalmente livre de impurezas 
ou manchas, de cor branca. Embalado 
em estojo individual de polipropileno, 
com cortador metálico em aço 
inoxidável, que corte o fio sem desfiá-
lo, com 100m de comprimento, 
trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, lote e datas 
de fabricação e validade. MEDFIO 08 unidade R$ 1,92 R$ 15,36 

41 

Iônomero de vidro restaurador (pó e 
liquido) que permita o tempo de 
trabalho de no mínimo 1 minuto. 
FGM 

16 frasco 

R$ 17,27 R$ 276,32 

42 
Lubrificante maquina spray 200 ml. 
MAQUIRA 01 frasco R$ 17,56 R$ 17,56 

44 
Luva de procedimento em latex, 
tamanho P, caixa com no mínimo 100 
unidades. NUGARD 100 caixas R$ 16,45 R$ 1.645,00 

45 
Luvas de vinil para procedimento 
tamanho G, caixa com 100 unidades. 
DESCARPACK 08 caixas R$ 12,36 R$ 98,88 

49 
Matriz aço inox 0,05x5x500 mm. 
PREVEN 14 unidade R$ 1,06 R$ 14,84 

50 
Matriz aço inox 0,05x7x500 mm. 
PREVEN 14 unidade R$ 1,16 R$ 16,24 

51 

Pasta profilática, para utilização em 
procedimentos de limpeza, remoção 
de detritos, manchas, placas 
bacterianas, polimento, e  como parte 
do tratamento profissional de 
profilaxia de cáries e doenças 
periodontais, com flúor, 90 g, sabor 
tutti-frutti ou menta. VIGODENT 02 frasco R$ 5,99 R$ 11,98 

53 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1011 FAVA 04 unidade R$ 1,77 R$ 7,08 

54 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1012 FAVA 04 unidade 

R$ 1,77 R$ 7,08 

55 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1012 HL. FAVA 04 unidade 

R$ 1,77 R$ 7,08 

56 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1013. FAVA 04 unidade 

R$ 1,77 R$ 7,08 

57 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1014. FAVA 04 unidade 

R$ 1,77 R$ 7,08 

58 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1014 HL. FAVA 04 unidade 

R$ 1,77 R$ 7,08 



59 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1015. FAVA 04 unidade 

R$ 1,77 R$ 7,08 

60 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1016 FAVA 10 unidade 

R$ 1,77 R$ 7,08 

61 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1016 HL. FAVA 04 unidade 

R$ 1,77 R$ 7,08 

62 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1019. FAVA 10 unidade R$ 1,77 R$ 7,08 

63 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1031 FAVA 10 unidade 

R$ 1,77 
R$17,70 

64 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1032 FAVA 10 unidade 

R$ 1,77 R$17,70 

65 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1033 FAVA 10 unidade 

R$ 1,77 R$17,70 

66 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1034 FAVA 10 unidade 

R$ 1,77 R$17,70 

67 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1035 FAVA 10 unidade 

R$ 1,77 R$17,70 

68 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1045 FAVA  04 unidade 

R$ 1,77 
R$7,08 

69 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1090 FAVA 04 unidade 

R$ 1,77 
R$7,08 

70 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1111 FAVA 04 unidade 

R$ 1,77 
R$7,08 

71 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1111 FF FAVA 10 unidade 

R$ 1,77 

R$17,70 

72 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1112 FF FAVA 10 unidade 

R$ 1,77 

R$17,70 

73 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 1190F FAVA 04 unidade 

R$ 1,77 

R$7,08 

74 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 2135F FAVA 04 unidade 

R$ 1,77 

R$7,08 

75 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 3070 FAVA 04 unidade 

R$ 1,77 
R$7,08 

76 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 3081 OPTION 04 unidade R$ 3,04 R$ 12,16 

77 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 3082 OPTION 04 unidade R$ 3,04 R$ 12,16 

78 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 3118 FAVA 04 unidade R$ 1,77 R$ 7,08 

79 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 3118F FAVA 10 unidade 

R$ 1,77 

R$ 17,70 

80 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 3168F FAVA 04 unidade 

R$ 1,77 

R$ 7,08 

82 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 3195F FAVA 04 unidade 

R$ 1,77 R$ 7,08 



83 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 3203 FAVA 04 unidade 

R$ 1,77 R$ 7,08 

84 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 3216 FAVA 04 unidade 

R$ 1,77 R$ 7,08 

85 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 3227 FF KG 04 unidade R$ 7,26 R$ 29,04 

86 
Ponta diamantada esférica para alta 
rotação nº 4138 FAVA 04 unidade R$ 1,77 R$ 7,08 

88 
Porta amálgama, tamanho: 14cm. 
Fabricado em aço Inoxidável AISI-420 
GOLGRAN 02 unidade R$ 29,47 R$ 58,94 

91 

Resina microhibrida para anterior e 
posterior com escala da mesma marca 
cor A3,5, indicado para restaurações 
diretas e indiretas em dentes 
anteriores e posteriores em (classes 1, 
2, 3, 4 e 5). Fechamento de diastemas. 
Esplintagem de dentes com 
mobilidade. Restaurador Universal 
3M Z100 02 unidade R$ 38,49 R$ 76,98 

95 

Selante. Kit com 5 seringas de selador 
fluroshield 2g cada, 1 seringa de 
condicionador ácido dental gel, 3ml + 
20 pontas aplicadores descartáveis. 
Indicado para selar os defeitos 
estruturais da superficie oclusal 
dentes posteriores deciduos e 
permanentes DENTSPLY 02 conjunto R$ 147,23 R$ 294,46 

96 
Sugador cirúrgico descartável. Caixa 
com 20 unidades MAQUIRA 02 caixas R$ 18,55 R$ 37,10 

99 

Tesoura iris reta, tamanho 12 cm, 
fabricado de acordo com padrões 
internacionais de qualidade, normas 
de abnt, ce, confeccionado em aço 
inoxidável GOLGRAN 12 unidade R$ 14,60 R$ 175,20 

 
 
 5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
 5.1. As solicitações de fornecimento à contratada por parte do Órgão 
Participante (OP) serão feitas através de Ordem de Fornecimento ou Emissão de 
Nota de Empenho.  
 5.2. A Ordem de Fornecimento ou Empenho poderão ser entregues 
diretamente na sede da contratada ou encaminhados por meios eletrônicos. 
 5.3. Os fornecimentos serão efetuados nos dias úteis, das 08:00 às 17:00 
horas, ou, excepcionalmente, em outro horário determinado pelo Órgão 
Participante. 



 5.4. As entregas serão efetuadas nos endereços determinados pelo Órgão 
Participante. 
 5.5. Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao 
fornecimento do (s) produto (s), desde que obedecida as condições do edital que se 
precedeu a formalização desta ata. 
 5.6. Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as 
especificações ou condições exigidas no contrato ou documento equivalente, 
deverão ser retirados nos seguintes prazos: 
 a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e 
 b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a 
constatação de irregularidade seja posterior à entrega. 
 5.7. A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das 
sanções previstas por inadimplemento. 
 5.8. O Órgão Gerenciador promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma 
a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele 
praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição. 
 
6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 6.1. O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes 
hipóteses: 
 a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de 
Registro de Preços; 
 b) quando o fornecedor não assinar o contrato ou ATA quando convocado 
para tal, sem justificativa aceitável; 
 c) quando o fornecedor não retirar a Ordem de Fornecimento ou a Nota de 
Empenho, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 
 d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se 
tornar superior ao praticado no mercado; 
 e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, comprovando 
estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por 
fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior; 
 6.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos 
previstos nas alíneas “a” a “e”, será formalizado em processo próprio e 
comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 6.3. No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, 
para todos os efeitos, cancelado o preço registrado. 
 
7- FISCALIZAÇÃO 
 



            7.1. Os bens cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser 
entregues em até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento ou 
Nota de Empenho. 
 7.2. Cabe ao Órgão Participante proceder à fiscalização rotineira dos 
produtos recebido, quanto à quantidade, ao atendimento de todas as 
especificações e horários de entrega. 
 7.3 Os fiscais do Órgão Participante estão investidos do direito de recusar, 
em parte ou totalmente, o material que não satisfaça as especificações 
estabelecidas ou que estejam sendo entregues fora do horário preestabelecido. 
 7.4. As irregularidades constatadas pelo Órgão Participante deverão ser 
comunicadas ao Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 48 horas, para que 
sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, 
aplicadas as penalidades previstas. 
 
8 – CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 
 
 8.1. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de 
cancelamento da Ata de Registro de Preços ou não aplicação de sanções, os 
inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a atrasar a 
entrega dos produtos no local onde estiver sendo executado o objeto da aquisição: 
 a) greve geral; 
 b) calamidade pública; 
 c) interrupção dos meios de transporte; 
 d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 
 e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código 

Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). 
 8.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados 
pela contratada. 
 8.3. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de 
força maior, o fato deverá ser comunicado ao Órgão Participante, até 24 horas após 
a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será 
considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de 
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior. 
 
9 – FORO 
 
 9.1. Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da 
presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho/RS. 
 
10 – CÓPIAS 
 
 10.1. Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias: 
 a) uma (1) para o Órgão Gerenciador; 



 b) uma (1) para a Empresa Registrada; 
 c) uma (1), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial; e 
 d) uma (1) para o Órgão Participante. 
   

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as 
disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai 
assinada pelo Sr. Valdeci Gomes da Silva – Prefeito Municipal, e pelo(s) 
representante(s) da(s) EMPRESA(S) REGISTRADA(S). 
   

Almirante Tamandaré do Sul, 04 de julho de 2018. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL 
Órgão Gerenciador 

 
 
 
                 Testemunha                                              Testemunha 
         Nome da Testemunha     Nome da Testemunha 
 
 
 

MEDICENTRO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP 
Empresa Registrada 

 
 
 
MADRIDENT COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 

Empresa Registrada 
 
 
 

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E 
HOSPITALARES LTDA EPP 

Empresa Registrada 
 
 
 

EDISON LUIZ SCHONHORST ME 
Empresa Registrada 


