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púhlico. sendo lhe oportunizado a justilicativa do tato. errr

cuntprirnento ao inciso LV, do artialo 5o da constituição federal
(assegurados o contraditório e ampla defesa), o mesmo não
apresentou justificativa. incidindo no inciso II, artigo 127, das

penalidades disciplinares, da lei 8l \2190 que dispõe do regime
dos servidores públicos civis, fica suspenso por oito (08) dias, das
atividades laborais.

Formulário de apuração de transgressâo disciplinzrr
n" 01612$22

O servicior TERCIO BARROS FRANÇ4. nratricula no

7978-l e CPF 006.170.663-67. pertencente a Grrarda Municipal
da Raposa, quando devidanrente escalado de serviço na

LiNlDAl)E 1\'llS'IA DRA NF.MFIRC-lA DIAS PINHBIRC). corrrri
(luarcla \4unicipal. nàtl cornpareceu ao serviço. causanclo

enrlralaçu no decorrer da atividacle, que por conta da falta. o posto
Íicou clesguarneciclo e a população local desprotegida do serviço
púhlico" sendo lhe oportunizado a .fLrstiticativa do fato. em

rrinrcnto ao inçiso LV. do afiigo 5n da constituição Í-ederal

íkegurados o contraditório e ampla defesa), o mesmo não

apresentou justificativa. incidindo no inciso tl. artigo 127, das
penalidades disciplinares, da lei 8ll2l90 que dispõe do regime
dos servidores públicos civis, fica suspenso por oito (08) dias. das

atividades laborais.

Formulário de apuração de transgressão disciplinar
n" 01112022

na L]NIDADE N'llSTA DRA NEMERCIA DIAS PINIIEIRO.
como Guarda lvlunicipal, não compareceu ao serviço, causandt-r

enrbaraço no decorer da atividade. que por conta cla falta, o posto
ficou desguarnecido e a populaçâo local desprotegida do serviço
público, sendo lhe oportunizado a justificativa do fàto. enr

cumprirnento ao inciso LV, do artigo ,5o cla constituiçào federal
(assegurados o contraditório e ampla defesa), o mesmo não
apresentou justificativa. incidindo no inciso II. artigo 127. das
penalidades disciplinares, da lei 8l l2190 que dispõe do regime
dos servidores públicos civis. fica suspenso por oito (08) dias. das

atividades laborais.

Fornrulário de apuração de transgressão disciplinar
n" 01112022

O servidor NAYARA RAMOS SARAM " nratricula
n" 7980-l e CPF 018.957.933-19. perlerlcente a Guarda
I\,lunicipal da Raposa, quanclo deviclanrente escalado cle serviço

O servidor VICTOR HUGOR DA SILVA NI-NES.
rnatricula n" 7464- I e CPF 07 1.814.943-25. pertencente a Cr,rarda

I\4unicipal da Raposa. quando devidamente escalado de serviço
na UNIDADE BASICA DE SALIDE tIARL.OS DIV.At- DE
SOLISA. corno Guarda lr4unicipal, não comparecelr Ao sen iço.

causando embaraço no decorrer da atividade. que por conta cla

falta. o posto Íjcou desguarnecido e a ;:opulaçào lt-rcal

desprotegida do serviço púttlico. send<l lhe o1.»orlunizado a

justiticativa do fato, ern cumprimento ao irrciso LV. do arligo 5o

da constituição federal (assegurados o contraditório e ampla
defesa), o mesmo não apresentou justificativa, incidindo no
inciso II, artigo 127, das penalidades disciplinares. da lei 8ll2l90
que dispõe do regime dos servidores públicos civis. fica suspenso
por oito (08) dias, das atividades laborais.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 00t/2022

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N" 034/202I

.- OCESSO ADMINISTRATIVO N" 09I/202I-CPL

Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de2022, autorizado pelo processo de Pregão Eletrônico n" 03412021. destinado a

promover o Registro de preços para futuras e eventuais Aqurisições de materiais e insumos odontológicos para atender as demandas do

Programa de Saúde Bucal - PSB do Município de Raposa - MA, conforme as especificações e exigências estabelecidas neste Edital e

seus anexos, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo I 5 de Lei n' 8.666 de 2 I de.iunho

de 1993. Lei n' 10.520 de l7 dejulho de2002, do Decreto federal n'3.555 de 08 de agosto de 2000, do Decreto federal no 10.024 de

20 de setembro de 20 19, do Decreto federal n" I .892 de 23 de janeiro de 201 3, da Lei Complementar no I 55 de 27 de outubro de 20 i 6,

da Lei Complementar no 123 de l4 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n" 141 de 07 de agosto de 2014. a qual
conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre Administração Municipal e as

[,icitantes Vencedoras. conforme abaixo:

l. Dos sERVrÇos E PREÇOS RECISTRADOS

l.l. Consideram-se registrados os preços abaixo relacionados

a) DINÂMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP pessoa jurídica de direito privado. porradora do

CNPJn'28.868.82 l/0001-63,comsedeadrninistrativaàRr-raGabriel Ferreira,n"l995.ZonaSul.Macaúba,CEP: ó4.016-050 -Teresina

- PI. E-mail: distribLridoradinamica@distribuidoradinarnica.corn.br, Telefone (86) 9933-69191 (98) 9.8114-5124. neste ato representado
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por Sérgio Rodrigues Matos, portador da Carteira de ldentidade RG n' 1467434 SSP-PI e CPF/MF sob o no 829.343.043-53, cu-ios itens

foram registrados com os seguintes valores:

ITEM DESCRIÇÁO UNIDADE QUANT.
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL MARCA

Algodão em rolete para uso

odontológico 1000Á de algodão
hidrófi1o. levemente gomado: medindo
aproximadamente 4 cm de comprimento
e l0mm de diâmetro; embalagem em
pacote com 100 roletes.

Pacote 50
3.00 150.00

SSPLUS

Anestesico local injetável à base de

lidocaína hci; cloridrato; a 2%o e

norepinefrina; hem itartarato; equivalente
a I :50.000: tubetes corn 1,8m1:

embalados em caixa com 50 unidades:
constando externamente marca
comercial; procedência de fabricação:
recomendações para armazenamento:
validade mínima de 80% da data de

fabricação; similar lidostesin.

Caixa r00
93,00 9.300.00

DLAPHARMA

-)

Anestésico local injetável; a base de
mepivacaina iooi Seffi vaso constritor:
l,8ml; caixa com 50 tubetes; constando
procedência; lote; validade; registro no

MS/Anvisa e atender demais normas
vigentes e pertinentes ao produto.

Caixa 100
127.00 r2.700,00

DLAPHARMA

4

Aplicador descartável odontológico: tipo
microbrush; possui haste dobrável; ponta

com cerdas de nylon: tamanho fino
l.5mm: 1/8 de gota; para aplicação de

evidenciadores, adesivos; selantes:

soluções hemostáticas: ácidos; caixa
com 100 unidades.

Caixa 20
18,90 378.00

VIGODENT

Eugenol; liquido; composto basicamente
por eugenol 99,5%, e ac. Acetico 0.5%o:

frasco com aproximadamente 20m1,

embalado individualmente: constando
externamente marca comercial e

procedência de fabricação;
recomendações para armazenamento;
validade mínima 2 anos

Unidade 30
13,61 408.30

IODONTOSUL

9

Fio dental; encerado; em embalagem
resistente e vedada, rolo com
aproximadamente 125 m;

Unidade 50
7.70 3 85,00

HILLO

l0

Flúon tópico gel tixotropico (fluoreto
fosfato acidulado a 1.23o/o íons flúor) de

00:60 segundos: sabor cereja
condicionado em frasco com 200m1

Frasco 50
7.04 i57 00 ALLPLAN

l6

Refil de resina composta
fotopolimerizavel: a2'. com lisura. brilho
e translúcidos idênticos aos tecidos
dentários. resistentes aos fluidos bucais e

radiopaca; embalagem em bisnagas ou

seringas de 4 gramas

Unidade 30
r 3,36 400.80

MAQUIRA

t7

Refil de resina composta
fotopolimerizavel: a3,5; com lisura,
brilho e translucides idênticos aos

tecidos dentários, resistentes aos fluidos

Unidade 30
13,36 400,80

MAQUIRA

2

7
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bucais e radiopaca; embalagem erl
ou sen de4b

20

25

Unidade 30
t 3,36 400.80

MAQUIRAt8

Refil de resina composta
fotopolimerizaveli a3: com Iisura. brilho
e translúcidos idênticos aos tecidos
dentários. resistentes aos fluidos bucais e

radiopaca; embalagem em bisnagas ou

seringas de 4 gramas

l9

Refil de resina composta
fotopolimerizavell bl ; com lisura, brilho
e translucides idênticos aos tecidos
dentários. resistentes aos fluidos bucais e

radiopaca. Embalagem em bisnagas ou
seringas de 4gramas.

Unidade 30
13,36 400.80

MAQUIRA

Refil de resina composta
fotopolimerizavel; c3; com lisura. brilho
e translúcidos idênticos aos tecidos
dentários. resistentes aos fluidos bucais e

radiopaca; embalagem em bisnagas ou
seringas de 4 gramas

Unidade
18,68 560,40

MAQUIRA

560.40
MAQUIRA2t

Refil de resina cornposta
fotopolimerizavel: d2 com lisura. brilho
e translúcidos idênticos aos tecidos
dentários, resistentes aos fluidos bucais e
radiopaca; embalagem em bisnagas ou
seringas de 4 gramas.

Unidade 30
r 8.68

50
26,40 1.320.00

IODONTOSUL22

Restaurador provisório para uso

odontológico: cimento composto de

oxido de zinco em pó; cor marfim;
composição 80% de oxido de zinco e

20'Á de polímeros de metacrilato de

metila; ultrafino; compativel com tecidos
bucais; atóxico; resistente a fluidos
bucais; frasco com 38g.

Frasco

3.556.50
DLAPHARMA

Anestesico local injetável; a base de

mepivacaina 2%o com vaso constritor: 1,8

ml. caixa com 50 tubetes. contando
procedência, lote, validade, registro no

ms/anvisa e atender demais normas
vigentes ao produto.

Caixa 30
1 18,55

Unidade 15
14,80 1.t22.00

MICRODONT28

Disco de lixa de poliuretano; para

acabamento e polimento de resina
composta; com diântetro de 112

polegada; granulação sortida: grossa.

media, fina e superfina;

7.02 10,20
MAQUIRAHidróxido de cálcio odontológico; p.a.;

puro: frasco com l0g -
L.ln idade 1029

I Jnidade 30
6.60 r98.00

ALLPLANJJ

Pasta profilática, aplicação: polimento
coronário. indicação: n/d. composição:
cálcio. carbonato, flúor, lauril sulfato,
pedra pornes, apresentação: tubo, sabor:

menta

Frasco 50
1.04 3 52.00

ALLPLANFlúor gel neutro, para aplicação tópica.
Frasco com 200m1.

34

9 10.80
IODONTOSULFrasco 60

15,1835

Fixador radiográfico para radiografia
periapical odontológica, com 475m1 de

volume cada unidade à base de

tiossulfato de sódio.

e r0.80
IODONTOSULFrasco 60

15,1836

Revelador radiográfico para radiografia
periapical odontológica, frasco com 475

Ml,composto de água (85-90%),

5 B+THfuE
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metabissulfito de sódio (5- l0%) e

54

63

330.00
ALLPLAN40

Condicionador de esmalte e dentina.
ácido fosfórico a3lYo. seringa de 2.5m1.
pacote com 03 unidades.

Pacote 50
6.60

Agulha longa, descartável, trifacetada,
esteri l. 27 p. caíxa contendo I 00 unidades.

Caixa r0
56,1 0 561.00

IN.IEX42

4000
6.82 27.280.00

MEDFIO44
Kit de higiene bucal contendo: escova
descartável. creme dental 30g, fio dental
25m

Unidade

Litro 5
99,00 495.00

STILLO41
Resina acrílica auto-polimerizavel
monômero incolor fiasco I L

20
4.84 96.80

IODONTOSUL50

Carbono para odontologia: registro de

articulação: bloco com l2 folhas duplas
azuis e vermelha; papel com 300 micra
de espessura

Bloco

Frasco 50
1.04 3 52.00

ALLPLAN

Flúor: tópico gel tixotrópico (fluoreto
fosfato acidulado a 1,23o/o íons fluor) de

00:60 segundos: sabor cereja
condicionado em frasco de 200 ML

50 )q q'7 1.498.50
VIGODENT59 Alginato hydrogum 5; pacote 453 g Pacote

20
77.00 1.540.00

FAVA62
Kit de broca diamantadas finas e ultra
finas para acabamento e polimento de
resina composta; douradas, alta rotação

Unidade

Unidade 50
4.29 214.50

FAVA

Broca para uso odontológico;
diamantada esférica; hl l0l l; em aço

inoxidável; ponta com granulações
uniformes; encaixe em aço inoxidável:
adptável em diferentes canetas de alta
rotação; sem sinais de oxidação e sem

rebarbas: esterilizável através de calor
úmido; seco ou por agentes químicos;
sem sofrer oxidação; embalada
individualmente e acondicionada em

caixas conforme constar do registro do
produto; trazendo externamente os dados

de identificação; procedência; número de

lote e número de registro no Ministério
da Saúde:

50
4.29 214.50

FAVAunidade64

Broca para uso odontológico:
diamantada esférica; hl l0l3; em aço

inoxidável; ponta com granulações
uniformes; encaixe em aço inoxidável;
adptável em diferentes canetas de alta

rotaçãol sem sinais de oxidação e sem

rebarbas: esterilizável atraves de calor
úmido; seco ou por agentes químicos;
sem sofrer oxidação: embalada
individualmente e acondicionada em

caixas conforme constar do registro do
produto; trazendo externamente os dados

de identificação; procedência; núrnero de

lote e número de registro no Ministério
da Saúdel

214,50
FAVAUnidade 50

4,2965

Broca para uso odontolÓgico;
diamantada esférica; hl l0l5: em aço

inoxidável; para preparo cavitário; ponta

com granulações uniformes: encaixe eln
aço inoxidável; adptável em diferentes
canetas de alta rotação; sem sinais de

6 B+Í#tuE
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oxidação e sem rebarbas; esterilizável
através de calor úmidol seco ou por
agentes químicos; sem sofrer oxidação;
embalada individualmente e

acondicionada em caixas conforme
constar do registro do produto; trazendo
externamente os dados de identificação;
procedência; número de lote e número de

stro no Ministério da Saúde:

70

1l

77

Broca diarnantada com contra-ângulo no

03 - haste fabricada em aÇo inoxidável;
Unidade l5 t)q 6.1.3 5

FAVA66

Unidade 40
9.24 369,60 QUTMTDROL67

Broca carbide cirúrgica cilíndrica de

corte cruzado hlt

69
Fórceps em aço inox no 150 para uso
adulto. utilizado para remoção de dentes,

com Aproximadamente 20 cm;
Unidade 30

r 43.00 4.290.00
PRODONTO

Fórceps em aço inox no I 5 I para uso
adulto. utilizado para remoção de dentes.
com Aproximadamente 20 cm;

Unidade 30
r 43.00 4.290.00

PRODONTO

Fórceps em aço inox no 151 para uso

infantil, utilizado para remoção de

dentes, com Aproximadamente 20 cm;
Unidade 30

r43.00 4.290.00
PRODONTO

Unidade 40
143.00 5.720.00

PRODONTO72

Fórceps em aço inox no 16 para uso
adulto. utilizado para remoção de dentes,

com aproximadamente 20 cm;
Fórceps em aço inox no I 7 para uso

adulto. utilizado para remoção de dentes.

com aproximadamente 20 cm:
Unidade 40

143.00 5.720.00
PRODONTOt)

40
r 43.00 s.720.00

PRODONTO74
Fórceps em aço inox nolSR para uso

infantil, utilizado para remoção de

dentes, com aproximadamente 20 cm;
Unidade

Fórceps em aço inox nol8l para uso

infantil, utilizado para remoção de

dentes, com aproximadamente 20 cm;
Unidade 50

143.00 7.150.00
PRODONTO15

Unidade 50
143.00 7.150.00

PRODONTO76

Fórceps em aço inox n"l8l para uso

adulto, utilizado para remoção de dentes,

com aproximadamente 20 cm;

Unidade 40
143.00 5.720.00

PRODONTO
Fórceps em aço inox no18R para uso

adulto, utilizado para remoção de dentes,
com aproximadamente 20 cm:

50
63,0 I 3. 1 50.50

SAME

Lima óssea; lima para osso em aço
inoxidável. utilizado em cirurgia para

acerto de rebordos álveolares inter
proximais;

Unidade

83
Pinça em aço inox; pinça de utilidade
clínica odontológica (para algodão)

Unidade 50
13.20 660.00

SAME

Unidade 50
3 8,28 I .914.00

COOPERFLEX84
Pinça halstead mosquito; em aço inox
aisi 400; com forma curva; com
comprimento de l2 cm

Unidade 50
3 8,28 I .914.00

COOPERFLEX85

Pinça halstead mosquito; em aço inox
aisi 400. com forma retat corrl

comprimento de 12 cm

3.988.60
SAME

Seringa carpule dobrávell seringa
anestésica carpule cont refluxo utilizada
em odontologia para realizaçã,o de

técnica de anestesia local. com utilização
de tubete de vidro ou plástico e agulha
descartável:

Unidade 70
56,9886

365.20
SAME

Sindesrnotomo duplo no 0l; cabo

contendo inscrição do número e da

marca. Extremidade de superfície; ponta
Unidade 40 9.l387

7 R+fr#.E
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88

Sonda exploradora uso odontológico;
sonda exploradora no 05. para uso
odontológico. utilizada para sondagem
de lesôes de cárie: feita em aço inox:

Unidade 50
9.13 456.50

SAME

VALOR TOTAL 130.567.15

ativa com ângulos precisos; um lado reto
e outro angulado; confeccionado
conforme NBR 715-l-l: em aço inox:
passível de esterilização enr meios físico

utltllco

Valor total dos lotes R$ 130.567,15 (cento e trinta mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quinze centavos).

2. DAS CONDIÇOES DOS SERVrÇOS:

2.1 . Os serviços registrados, quando solicitados, serão fornecidos imediatamente após o recebimento da Ordem de serviço e/ou Nota
de Empenho. pelos valores acima descritos. sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir nos valores

registrados. prazo este que será contado da data do recebimento pela licitante contratada da Ordem de serviço e/ou da Nota de Empenho
ritidos por esta Municipalidade.

2.1.2. Entende-se por "imediatamente", ate 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento da Ordem de serviço e/ou da Nota de

Empenho expedidos pelo setor competente.

2.1.3. AssolicitaçõesserãorealizadasdeacordocomasnecessidadesdoMunicípiodeRaposa-MA,atravesdeOrdensdeserviçoe/or"r
Nota de Empenho de onde constarão além da descrição dos serviços e suas respectivas quantidades.

2.2. Fica assegurado o direito de a licitante contratada ter seus preços reajustados. desde que, para tanto, seja feito pedido formal à

Administração demonstrando o desequilibrio econômico-financeiro, em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança

de tributos que venham a inçidir sobre os serviços negociados.

2.2.1 O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do Consumidor (INPC).

2.2.2 O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela Administração.

2.3. A licitante contratada fica obrigada a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias por serviço. haja vista que o serviço

dar-se-á mediante prestação contínua e futura de acordo com as necessidades do Município de Raposa-MA.

:Í DO PREÇO E CONDIÇOES DE PAGAMENTO

3.1. A Administração pagará as licitantes pelo fornecimento dos serviços os preços registrados nesta Ata.

3.2. O pagamento da despesa decorrente do fornecimento dos serviços registrados será realizado em até 30 (trinta) dias após a efetiva

entrega dos mesmos, de acordo com o quantitativo entregue no período, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas,

Ordem de serviço, recibo e relatório de recebimento dos serviços.

3.2.1 Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiado a licitante contratada apontado às falhas para

que a mesma proceda o cancelamento da Nota com expedição de outra cor-rternplando o correto fornecimento.

3.3. O Orgão negociador se reserva o direito de exigir da licitante, em qualquer época, a comprovação de quitação das obrigações

fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem o fornecimento dos serviços negociados.

3.4. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa fornecedora enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira

em virtude de penalidade ou inadimplência em função dos serviços negociados.

3.4.1 No caso de serviço defeituoso. ou impropriedade que enseje em sua rejeição, ficará a Administração autorizada a adquiri-los de

outro fomecedor. a qualquer preço, as expensas da licitante contratada, sendo o respectivo valor deduzido da Nota Fiscal/Fatura

apresentada. bem como o valor que porventura tenha sido pago a maior a outros fornecedores na aquisição dos serviços rejeitados.

B
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.I. DA VIGÊNCIA

4.1 O prazo de validade impronogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído
o dia do começo e incluído o do vencimento.

s. DA PREVTSÃO OnçamENTÁRIA

5.1 A Dotação Orçamentária para o pagamento dos objetos ora registrados dar-se-á pelas Funcionais Programáticas e Elementos de

Despesa do ano em exercício.

6. DAS PENALIDADES E MULTAS

6.1. O fornecedorterá seu registro cancelado. podendo sofrer as penalidades administrativas previstas nas Leis n" 8.666/93 e

10.520102. quando:

a) descumprir as condições do Contrato:

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente. no prazo estabelecido pela

Administração. sem justificativa aceitável

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e

d) tiver presentes razões de interesse público.

6.1.1 O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por

despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.1 .2 O fornecedor 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.

6.2. Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666193, pela inexecução total ou parcial deste Pregão. o Município de Raposa-MA, poderá

aplicar à empresa vencedora, as seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor da proposta

6.3. Caso o vencedor, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. não celebrar o contrato, deixar de entregar ou

resentar documentação Íàlsa para o certame. ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta. falhar ou

vaudar na execução do contrato, comportar-se de modo iniciôneo ou cometer fiaude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar conl a

União, estados, Distrito Federal ou MunicÍpios e, será descredenciado do sistema de cadastramento de fomecedores a que se refere o

inciso XIV do art.4o da Lei 10.520 de l7 de julho de 2002, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em

edital e no contrato e das demais cominações legais.

6.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro de Cadastro do Município, e no caso de suspensão de

licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais

cominações legais.

6.5. Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, sem que antes, este tenha pago ou lhe seja relevada a rnulta

imposta.

7 DA LEGISLAÇÃO APLICADA

7. I . A presente ata regula-se pelas cláusulas e preceitos de direito público, em especial da Lei no I 0.520 de I 7 de julho de 2002, do Decreto

federal no 3.555 de 08 de agosto de 2000. do Decreto federal n" 10.024 de 20 de setembro de 20 19, do Decreto federal n" 7.892, de 23 de

janeiro de 2013, da Lei Complementar n" I 55 de 27 de outubro de 2016, da Lei Complementar n" 123 de l4 de dezembro de 2006, alterada

pela Lei Complementar n" 147 de 07 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente no que couber, a Lei no 8.666 de 2l de junho de

1993 e os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, no que couber.
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EDIÇÃO 574 ANO Vr DIARTO OFTCTAL DE RAPOSA QUARTA - FETRA, 19 DE JANETRO

8.0 - DO FORO

8.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Raposa-M4., para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da execução da presente ata.

E, por estarem justos e contratados, assinam a presente ata em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo
assinadas, para que produzam os efeitos legais.

Raposa (MA), 19 de jeneiro de 2022.

GESIEL GOMES BRAZ
Secretário Municipal de Administração e

. Planejamento
Orgão Gerenciador

DINÂMICA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI- EPP

CNPJ n' 28.868.82 1/000 I -63
Sérgio Rodrigues Matos
Fornecedor Registrado

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 002/2022

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N" 034/202I
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" O9I/2O2I.CPL

Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de2022, autorizado pelo processo de Pregão E,letrônico n'03412021, destinado
a promover o Registro de preços para futuras e eventuais Aquisições de materiais e insumos odontológicos para atender as demandas

do Programa de Saúde Bucal - PSB do Município de Raposa - MA, conforme as especificações e exigências estabelecidas neste Edital
e seus anexos, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 1 5 de Lei n" 8.666 de 2 I de junho
de 1993, Lei n" 10.520 de 17 dejulho de 2002, do Decreto federal n'3.555 de 08 de agosto de 2000, do Decreto federal n' 10.024 de

20 de setembro de 20 19, do Decreto federal no 7.892 de 23 de janeiro de 2013, da Lei Complementar n" 155 de 27 de outubro de 2016.
da Lei Complementar no 123 de l4 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n" 147 de 07 de agosto de 20 14, a qual
conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionarnento obrigacional entre Administração Municipal e as

Licitantes Vencedoras. conforme abaixo:

I. DOS SERVIÇOS E PREÇOS REGISTRADOS

I .1. Consideram-se registrados os preços abaixo relacionados

a) MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI pessoa jr"rridica de direito privado, portadora do CNPJ n"

-.528.1781000 
l-4 l. com sede administrativa à Avenida Presidente Medici, no 2484. Bairro Formosa, CEP: 65636-045 - Tin.rom - Ma.

E-mail: munclial.clistribuidora(4)outlook.com.br, Telefone (86) 9.9942-4364, neste ato representado por Douglas Henrique da Silva
Macedo, portador da Carteira de Identidade RG n" 2.584.573 SSP-PI e CPF/MF sob o no 008.657.863-48, cujos itens foram registrados
com os seguintes valores:

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL MARCA

5

Lamina de bisturi, descartável, estéril, embalado
em papel grau cirúrgico individualmente, material
em aço carbono no l2 caixa com 50 unidades

Unidade 5 51,12 25 5.60 TOP MED

6

Lamina de bisturi, descartável, esterii, embalado
em papel grau cirúrgico individualmente, material
em aÇo carbono no l5c caixa com 50 unidades

Caixa 5 5? §q )6) q\ TOP MED

8

Fio de sutura; de nylon; rnonofilamento; no 3-0;
preto; 45cm de cornprimento; agulha 3/8
triangular de 20mm; caixa com 24 Lrnidades;

embalado em material que promova barreira
microbiana e abertura asséptica.

Caixa 100 87.20
8.720.00

TECHNO
FIO

11

Ionômero de vidro; cimento em pó para
restaurações de cavidades; com adesão ao esmalte
e a dentina por união química: frasco corn l0

Frasco 20 44,13 882,60 ADITEK

10
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