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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021
ÓRGÃO GERENCIADOR da Prefeitura do Município de Ecoporanga – Estado do Espírito Santo.

CNPJ Nº: 14.798.479/0001-68
Endereço: Rua Suelon Dias Mendonça, 20 – Centro. Ecoporanga/ES. 29850-000

E-mail: orgaogerenciador@ecoporanga.es.gov.br
Telefone:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 0012/2021/PME/ES. SRP
PROCESSO(S): 0058/2021
ID CidadES TCEES: 2021.025E0700001.02.0017
CÓDIGO INTERNO: 2000656
VALIDADE: DE 17/08/2021 ATÉ 17/08/2022

Aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto do ano de 2021, foi expedida a
presente Ata de Registro de Preços do processo de Pregão Eletrônico SRP
n°  0012/2021/PME/ES,  de  acordo  com  o  disposto  no  artigo  15°  da  Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal 5.213/2014, que,
conjuntamente  com  as  condições  a  seguir  estipuladas,  regem  o
relacionamento obrigacional entre o Órgão Gerenciador e o Detentor da Ata:

Consideram-se, REGISTRADOS o(s) preço(s) em favor da empresa abaixo qualificada, bem como seu
representante legal, doravante denominada DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de
acordo com a classificação por ela alcançada, observadas as condições do Edital que integra este
instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: MAXXI DENTAL LTDA
CNPJ: 08.436.383/0001-57
ENDEREÇO COMPLETO:  RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 70/04, SANTA LÚCIA, VITÓRIA/ES,
CEP 29.050-680
E-MAIL: renato@maxxidental  .com.br  
TELEFONE: (27) 3325-3038
CELULAR: (27) 9.8145-9212

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA/CONTRATO:
NOME: RENATO DUTRA MILHOLI
CPF: 020.229.017-46
RG: 1.187.211
ENDEREÇO COMPLETO: RUA MISAEL PEDREIRA DA SILVA, 70/04, SANTA LÚCIA, VITÓRIA/ES,
CEP 29.050-680
TELEFONE/E-MAIL: (27) 9.8145-9212, (27) 3325-3038, renato@maxxidental  .com.br  

1. DO OBJETO

1.1. O  presente  instrumento  tem  como  objeto  o  “AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  PARA  OS
CONSULTÓRIOS  ODONTOLÓGICOS  DOS  ESF  E  UBS,  SEDE  E  INTERIOR.”,  conforme
especificações no TERMO DE REFERÊNCIA do edital nº 0012/2021/PME/ES.

2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
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2.1. Terão direito  de procederem as aquisições dos itens registrados nesta  Ata  de Registro  de
Preços,  mediante instrumento legal  (empenho /  contrato  /  Autorização de fornecimento)  os
Órgãos abaixo:

2.1.1. Fundo Municipal de Saúde

3. DOS PRODUTOS E FORMA DE FORNECIMENTO

3.1. De acordo com a classificação, registra-se os preços em favor da empresa, conforme contido
na tabela abaixo.

Tabela dos produtos a Contratar

ITEM CÓDIGO/DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO UND. QTD.
PREÇOS

UNITÁRIO TOTAL

01 060159-ABAIXADOR  DE  LÍNGUA  DE  MADEIRA  C/  100  UN
material madeira, tipo descartável, comprimento 14 cm formato tipo
espátula, largura 1,50 cm, espessura 2 mm. Marca (ESTILO)

CX 50 R$ 6,48 R$ 324,00

02 060160-ÁCIDO  FOSFÓRICO  37%,  embalagem  com  3  seringas
com  3gr  cada,  condicionador  dental,  tipo  ácido  fosfórico
concentração 37% aspecto físico gel. Marca (MAQUIRA)

PC 100 R$ 15,00 R$ 1.500,00

03 060168-BICARBONATO  DE  SÓDIO  EXTRAFINO  para  limpeza
bucal frasco com 500 gramas. Marca (POLIDENTAL)

UN 20 R$ 70,00 R$ 1.400,00

04 060171-BROCA  CILÍNDRICA  DIAMANTADA  TOPO  PLANO  Nº
1093. Marca (MICRODONT CHAMPION)

UN 20 R$ 7,00 R$ 140,00

05 060186-BROCA  DIAMANTADA  DE  GRANULAÇÃO
ULTRAFINA3195F. Marca (MICRODONT CHAMPION)

UN 20 R$ 6,00 R$ 120,00

06 060193-BROCA P/  ACABAMENTO  EM  RESINA 33203F.  Marca
(MICRODONT CHAMPION)

UN 20 R$ 10,00 R$ 200,00

07 060196-CABO PARA ESPELHO Indicado para encaixar o espelho
bucal, auxiliando para maior alcance; Aço inox; Autoclavável. Marca
(GOLGRAM)

UN 100 R$ 13,00 R$ 1.300,00

08 060200-CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO EM
DENTES  POSTERIORES  radiopaco,  condensável,  c/  continua
liberação de flúor (o pó deverá conter silicato de bário alumínio,
ácido poli acrílico desidratado e oxido de ferro.  O líquido deverá
conter ácido poli acrílico, ácido tartárico, e água destilada, c/ pó e
líquido. Marca (FGM)

CX 60 R$ 30,00 R$ 1.800,00

09 060202-CLORIDRATO  DE  LIDOCAÍNA composição  associada  a
fenilefrina, concentração 20 mg+ o,4 soluções injetáveis c/ 50 unid.
Marca (SSWHITE)

CX 200 R$ 110,00 R$ 22.000,00

10 060204-COMPRESSA  DE  GAZES  HIDRÓFILA  EM  FIOS  DE
ALGODÃO PURO e branco 13 fios, embalagem com 500 unidades.
Marca (MELHORMED)

PCT 200 R$ 26,00 R$ 5.200,00

11 060206-CUNHA DE MADEIRA COLORIDA INDICADAS PARA USO
GERAL, em procedimentos restauradores com a função mecânica
de  adaptar  matrizes  e/ou  afastar  dentes  adjacentes.  São
produzidas em madeira, com formato anatômico da ameia, em 4
tamanhos codificados por cores. Caixa com 100 unidades.  Marca
(IODONTOSUL)

CX 10 R$ 10,00 R$ 100,00

12 060207-DIGLUCONATO  DE  CLOREXIDINA 0,12%  FRASCO  C/
250 ML. Marca (RIOQUIMICA)

UN 50 R$ 30,00 R$ 1.500,00

13 060209-ESCOVA  DE  ROBSON,  TIPO  PONTA  CÔNICA  USO UN 50 R$ 5,00 R$ 250,00
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CONTRA ÂNGULO. Marca (PREVEN)

14 060212-ESPELHO BUCAL material  aço inoxidável, tipo 1º plano,
tamanho  nº  5  uso  encaixe  universal,  cabo  padrão  autoclavável
embalagem individual. Marca (IODONTOSUL)

UN 100 R$ 10,00 R$ 1.000,00

15 060214-FILME  REVELAÇÃO  INSTANTÂNEA  RADIOGRÁFICO
ADULTO, c/ 150 unid, catmat:22799. Marca (CARESTREAN)

CX 50 R$ 165,00 R$ 8.250,00

16 060217-FLÚOR GEL FOSFATO ACIDULADO 1,23% apresentação
em gel  uso  odontológico  acondicionado  em embalagem de  200
neutros 2% 200ml. Marca (DFL)

UN 100 R$ 10,00 R$ 1.000,00

17 060218-FORMOCRESOL,  COMPOSIÇÃO  FORMALDEÍDO  +
ORTOCRESOL  concentração  19%  +35%  aproximadamente  em
solução glicerinada c/ 10 ml. Marca (BIODINAMICA)

FR 10 R$ 10,00 R$ 100,00

18 060454-LUVA DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTOS TAM. M
material látex natural 100% formato anatômico textura homogênea
propriedades físicas,  alta  sensibilidade ao tato,  boa elasticidade,
caixa com 100 unid. Marca (SUPERMAX)

CX 200 R$ 60,00 R$ 12.000,00

19 060455-LUVA DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTOS TAM. P
material látex natural 100% formato anatômico textura homogênea
propriedades físicas altas sensibilidades ao tato, boa elasticidade,
Caixa com 100 unid. Marca (SUPERMAX)

CX 200 R$ 59,00 R$ 11.800,00

20 060456-LUVA  DESCARTÁVEL  PARA  PROCEDIMENTOS
TAMANHO EX P, caixa com 100 unid. Marca (SUPERMAX)

CX 50 R$ 59,00 R$ 2.950,00

21 060228-MATRIZ ODONTOLÓGICA material aço inoxidável, formato
fita, apresentação rolo 50 cm, largura 5 mm, tipo uso descartável
inox c/ 0,05 x 5 x 500 m. Marca (PREVEN)

Un 25 R$ 20,00 R$ 500,00

22 060229-MATRIZ ODONTOLÓGICA material aço inoxidável, formato
fita, apresentação rolo 50 cm, largura 7 mm, tipo uso descartável
inox c/ 0,05 x 7 x 500 m. Marca (PREVEN)

UN 25 R$ 20,00 R$ 5.00,00

23 060230-MICRO  BRUSH,  APLICADOR  DESCARTÁVEL,  regular
indicado  para  levar  a  aplicar  soluções  como  evidenciadores,
adesivo,  selante,  soluções  hemostáticas  ácidos  etc.  Embalagem
com 100 unid. Marca (FGM)

EMB 100 R$ 8,00 R$ 800,00

24 060231-ÓLEO  LUBRIFICANTE  ODONTOLÓGICA  composição
básica óleo mineral, apresentação spray com adaptador aplicação
caneta  baixa  e  alta  rotações  características  adicionais  sem  cfc
(300ml). Marca (MAQUIRA)

UN 15 R$ 19,00 R$ 285,00

25 060232-ÓXIDO  DE  ZINCO  MATERIAL  RESTAURADOR  PÓ
PROVISÓRIO,  indicado  no  capeamento  pulpar,  obturação
temporária, com 50 g. Marca (BIODINAMICA)

FR 30 R$ 8,90 R$ 267,00

26 060233-PASTA ABRASIVA APRESENTAÇÃO GRÃOS, TAMANHO 
GRÃO 2 A4 mícrons, aplicação polimento final de porcelana e 
resina tipo diamantada, c/ 3 g. Marca (KOTA)

UN 30 R$ 70,00 R$ 2.100,00

27 060234-PASTA DIAMANTADA PARA POLIMENTO DE RESINAS a
base de oxido de alumínio,  granulação extrafina 6  a 8  mícrons.
Seringa contendo 4 gr. Marca (FGM)

UN 30 R$ 90,00 R$ 2.700,00

28 060237-PONTAS SHOFU (SORTIDAS) material óxido de alumínio
tipo  chama  de  vela;  tamanho  19,  tipo  lâmina  arredondada;
referência  4702;  arkansas,  aplicação  acabamento  resina,
características adicionais de alta rotação. Marca (SHOFU)

UN 20 R$ 160,00 R$ 3.200,00

29 060241-RESINA  MICRO-HÍBRIDA  A  BASE  DE  MICROGLASS
COR B1,  C/  4  G  radiopaca  fotopolimerizável,  com liberação  de
fluoretos,  de  alto  brilho,  indicada  para  dentes  anteriores  e

UN 40 R$ 51,00 R$ 2.040,00

Rua Suelon Dias Mendonça, nº. 20 – Centro – Ecoporanga/ES. E-mail: orgaogerenciador  @ecoporanga.es.gov.br  Página 3



Prefeitura de EcoporangaPrefeitura de Ecoporanga
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO GERENCIADOR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021

posteriores,  composta  por  vidro  bário  alumínio  fluoreto  o  (0,02-
2um), dióxido de silício altamente disperso (0,02-0,07um), tamanho
médio de partículas; 0,7um. Marca (3M)

30 060245-RESINA  NATURAL  FLOW  Indicado  para  formar  uma
camada estética em toda a superfície dos dentes com defeitos no
esmalte  e  para  ocultar  algumas restaurações.  Restaurações  em
classe  III;  Restaurações  em classe  V;  Selamento  de fóssulas  e
fissuras;  Preenchimento  de  regiões  socavadas;  Cimentação  de
facetas de porcelana; Colagem de fragmentos; Reparo em resina
composta;  Reparo  em  porcelana;  Facetas  para  esmalte  com
manchas, fluoroses, erosão, abrasão ou pigmentação e muito mais.
Composição: o (bis-GMA), Resinas de Dimetacrilato, Boro Alumínio
Silicato de Vidro, Sílica Sintética e Pigmentos. Consistência: Fluida.
Adere  intimamente  ao  esmalte  e  restaurações  com  resina  ou
ionômero  de  vidro.  Não  necessita,  na  maioria  dos  casos,  de
qualquer polimento. Aplicou, está pronto. É aplicado diretamente da
seringa,  não necessita qualquer instrumental.  Não é solúvel  nos
fluidos  bucais.  Promove  inacreditável  estética.  É  fotoativada.  É
tixotrópico. Marca (FGM)

UN 30 R$ 40,00 R$ 1.200,00

31 060246-REVELADOR  Indicado  para  revelação  da  imagem  do
exame na película de filme. Composição: Sulfito de sódio. Pronto
uso, frasco com 475 ml. Marca (FGM)

FR 50 R$ 18,99 R$ 949,50

32 060248-ROLO DE ALGODÃO HIDRÓFILA EM CAMADA (MANTA)
continuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda
sua extensão, embalado em saco plástico individual, pacote c/ 500
g unid. Marca (MELHORMED)

PC 100 R$ 28,00 R$ 2.800,00

33 060251-SELANTE  FOTO  POLIMERIZÁVEL  C/  LIBERAÇÃO  DE
FLÚOR 5ML. Marca (BIODINAMICA)

UN 30 R$ 160,00 R$ 2.800,00

34 060252-SONDA EXPLORADORA Instrumento diagnóstico utilizado
na detecção de cárie e exploração de cálculo, de características de
bolsa,  furcas  e  restaurações;  -Também  é  usado  para  verificar
posteriores margens interproximais e cálculo subgengival; Aço inox;
Autoclavável. Marca (GOLGRAN)

UN 100 R$ 30,00 R$ 3.000,00

35 060253-SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTERILIZADO,
fabricado em resina abs o sugador auxilia a sucção de sangue e
fluidos  de  momento  de  cirurgias  odontológicas,  periodontia  e
pequenas  cirurgias  médicas.  Oferece  maior  segurança  nos
procedimentos, diminuindo as chances de contaminação tanto no
profissional quanto de seus pacientes. Caixa c/ 20 unidades. Marca
(MAQUIRA)

Cx 50 R$ 35,00 R$ 1.750,00

36 060254-SUGADOR  DESCARTÁVEL,  é  confeccionado  em  PVC
atóxico; Tubo transparente com fio de aço; ponteira é desenvolvida
em  PVC;  proporciona  maior  segurança  para  o  profissional  e
conforto  ao  paciente;  aromatizado  artificialmente-Tutti-Frutti;
colorido. Pacote com 40 unidades. Marca (SSPLUS)

PC 200 R$ 15,00 R$ 3.000,00

37 060255-TESOURA  ÍRIS  CURVA  A  tesoura  íris  é  utilizada  em
procedimentos  cirúrgicos  em  geral,  proporcionando  ao  cirurgião
maior  segurança  e facilidades  na  hora  de  cortar  fios  cirúrgicos,
tecidos  moles,  etc.,  usado  segundo  as  técnicas  cirúrgicas  ou  a
critérios médicos. Aço Inox. Autoclavável. Marca (GOLGRAN)

UN 60 R$ 49,00 R$ 2.940,00

38 060256-TESOURA  ÍRIS  RETA  A  tesoura  íris  é  utilizada  em
procedimentos  cirúrgicos  em  geral,  proporcionando  ao  cirurgião
maior  segurança  e facilidades  na  hora  de  cortar  fios  cirúrgicos,
tecidos  moles,  etc.,  usado  segundo  as  técnicas  cirúrgicas  ou  a
critérios médicos. Aço Inox. Autoclavável. Marca (GOLGRAN)

UN 60 R$ 40,00 R$ 2.400,00

Rua Suelon Dias Mendonça, nº. 20 – Centro – Ecoporanga/ES. E-mail: orgaogerenciador  @ecoporanga.es.gov.br  Página 4



Prefeitura de EcoporangaPrefeitura de Ecoporanga
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO GERENCIADOR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021

39 060257-TIRA DE  POLIÉSTER  PARA RESINA,  Embalagem  com
100 unid. Marca (MICRODONT)

EMB 10 R$ 40,00 R$ 400,00

40 060458-TOUCA  DESCARTÁVEL  MATERIAL  POLIPROPILENO,
propriedades  físicas  atóxicas,  permeável  gramatura  50  g/m,
tamanho  único  cor  branca  acabamento  sanfonada  com  elástico
esterilidade do produto, rotulagem. Caixa com 50 unidades. Marca
(FAVA).

Cx 100 R$ 17,07 R$ 1.707,00

3.2. Total da Ata de Registro de Preços:  R$ 110.272,50 (cento e dez mil duzentos e setenta e
dois reais e cinquenta centavos)

3.3. O Fundo Municipal de Saúde efetuará seus pedidos à Detentora da Ata de Registro de Preços/
Contrato, mediante o envio da Nota de Empenho e Autorização de Fornecimento, indicando
a dotação orçamentária por onde correrá a despesa. O envio poderá ser feito por e-mail, ou por
outro meio disponibilizado pela Detentora, cujo comprovante de recebimento fará provas junto
ao pedido

3.4. Os produtos  serão  fornecidos  de  acordo  com a  necessidade de  cada  Órgão Participante,
conforme consta no TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital, durante o prazo de vigência da
Ata de Registro de Preços.

3.5. O prazo para entrega será conforme descrita no Termo de Referência, ou de acordo com a
determinação do gestor/fiscal, podendo considerar descumprimento contratual o atraso e/ou
eventual recusa de fornecimento.

3.6. Não será admitido critérios de faturamento mínimo para fornecimento dos produtos para o
Município de Ecoporanga/ES.

3.7. É  vedado  efetuar  acréscimos  nos  quantitativos  fixados  pela  Ata  de  Registro  de  Preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. Os preços registrados são aqueles contidos nesta Ata de Registro de Preços, conforme foram
adjudicados em favor da empresa licitante.

4.2. Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado ou de fato  que eleve o  custo  dos  produtos registrados,  devendo ser  promovidas
negociações  com  os  fornecedores,  obedecidas  ao  disposto  no  Decreto  Municipal  nº
5.213/2014, devidamente justificado.

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço,
de forma a adequá-lo à média apurada.

4.4. Quando  o  preço  de  mercado  tornar-se  superior  aos  preços  registrados  e  o  fornecedor
apresentar  requerimento  fundamentado  com  comprovantes  de  que  não  pode  cumprir  as
obrigações  assumidas,  o  Município  de  Ecoporanga/ES  poderá  liberá-lo  do  compromisso
assumido,  sem  aplicação  da  penalidade,  se  confirmada  a  veracidade  dos  motivos  e
comprovantes apresentados.

4.5. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados
no  mercado,  mantendo-se  a  diferença  percentual  apurada  entre  o  valor  originalmente
constante  da  proposta  do  fornecedor  e  aquele  vigente no mercado à  época do registro  –
equação econômico-financeira.
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4.6. Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pelo
Departamento de Compras do Município de Ecoporanga-ES para determinado item.

5. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. Os preços registrados neste Termo de Compromisso terá validade de 12 (doze) meses e dar-
se-á a partir da assinatura deste termo, não sendo permitida sua prorrogação.

6. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O Órgão Gerenciador é quem compete o gerenciamento desta Ata de Registro de Preços com
as seguintes atribuições:

6.1.1. Notificar o fornecedor para assinatura do contrato;

6.1.2. Efetuar controle do fornecedor, dos preços registrados;

6.1.3. Rever  os  preços  registrados,  a  qualquer  tempo,  em  decorrência  da  redução  dos  preços
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

6.1.4. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades.

6.1.5. Coordenar as formalidades e o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação e
na presente Ata com o Gestor indicado pelo Órgão Participante.

7. DA SUBSTITUIÇÃO DE MARCAS

7.1. Segundo  o  artigo  3º  da  Lei  Federal  n.  8.666/1993,  duas  são  as  finalidades  da  licitação:
observância do princípio constitucional da isonomia,  dando igual oportunidade aos que
desejam contratar com a Administração Pública, e a  seleção da proposta mais vantajosa
para  a  Administração.  Desta  forma,  a  Administração  pública  está  vinculada  aos  princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência, eficiência e dos que
lhe são correlatos, conforme o caput do artigo 37 da Constituição Federal/1988, acima citados.

7.2. Considerando o  princípio vinculativo, o agente recebedor deverá rejeitar o(s) produto(s) que
esteja(m) sob as seguintes condições:

7.2.1. Marca diferente daquela que foi apresentada na proposta de preços na licitação;

7.2.2. Que,  sendo da marca apresentada na proposta,  não atenda aos requisitos  mínimos deste
Termo de Referência.

7.3. Corroborando  o  princípio  da  economicidade  e  da  eficiência,  bem  como  o  atendimento  à
finalidade a qual se destina e não afronte o interesse público, admitir-se-á a substituição da
marca desde que atendidos as seguintes condições:

7.3.1. Se  comprovada  a  descontinuidade  de  fabricação/produção  do  produto,  cuja  entrega  fique
impossibilitada.

7.3.2. Alteração – por parte do fabricante – dos padrões de qualidade do produto, de modo que suas
características não atendem ao mínimo exigido neste Termo de Referência.

7.3.3. Outras por motivo de fato superveniente desde que devidamente comprovadas.

7.4. Se aceito a substituição, o novo produto deverá:

7.4.1. Atender à finalidade a qual se destina e não afronte o interesse público;
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7.4.2. Ser de qualidade igual ou superior ao que fora solicitado neste Termo de Referência;

7.4.3. Ser fornecido ao preço registrado, caso seu valor de mercado seja superior ao constante na
Ata de Registro de Preços;

7.5. O aceite da substituição deverá ser precedido de pesquisa de preços da nova marca para
comprovação da vantajosidade econômica.

7.6. A substituição da marca será formalizada por meio de Termo Aditivo.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O preço máximo que a Contratante dispõe-se a pagar será aquele apurado pelo Departamento
de Compras da Prefeitura de Ecoporanga-ES.

8.2. A Contratante pagará a Contratada, pelo fornecimento dos produtos, objetos deste instrumento,
a importância constante na sua proposta após a etapa de lances, aceita pelo Pregoeiro.

8.3. O pagamento será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega dos produtos,
regular liquidação da despesa com a devida verificação dos itens entregues, nota(s) fiscal(is) e
conferência de todas as certidões exigidas no art. 29 da Lei 8.666/93.

8.4. As certidões de  regularidade  fiscal  citadas no  item anterior  deverão  ser,  obrigatoriamente,
entregues na forma “negativas”, ou “positivas com efeitos negativas”, conforme exigidos no art.
29 da Lei 8.666/93. Não será efetuado pagamento quando quaisquer uma das certidões de
regularidade fiscal se encontrar sob o efeito de “positiva”.

8.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que
isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.

8.6. Se o término desse prazo coincidir  com dia sem expediente na Prefeitura,  considerar-se-á
como vencimento o primeiro dia útil imediatamente posterior.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

9.1. Fornecer  os  produtos  pelos  preços  registrados  obedecendo rigorosamente  ao  disposto  no
Edital e no Termo de Referência.

9.2. Cumprir todas as obrigações contidas no Termo de Referência do edital nº 0012/2021/PME/ES,
bem como os preços adjudicados após a etapa de lances ou negociações.

9.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da assinatura da presente Ata.

9.4. Manter,  durante  o  prazo  de  vigência  da  presente  Ata,  todas  as  condições  de  habilitação
exigidas no Edital de Pregão Eletrônico 0012/2021/PME/ES.

10. DAS PENALIDADES

10.1. As sanções administrativas obedecerá ao disposto nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, “in
totum”

10.2. A multa será estipulada pela seguinte fórmula: M = 0,02 x C x D. Onde: M = valor da multa; C =
valor da obrigação; D = número de dias em atraso.

10.3. Recusa injustificada da empresa vencedora em assinar  A Ata de Registro  de Preços e/ou
Contrato,  aceitar  ou  retirar  o  instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo  estabelecido  pela
Administração.
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10.4. Recusar-se  a  receber  a  requisição,  Nota  de  Empenho,  injustificadamente,  ou  se  havendo
justificativa, esta não for aceita pela Municipalidade.

10.5. Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato.

10.6. A Contratante,  para  imposição  das  sanções,  analisará  as  circunstâncias  do  caso  e  as
justificativas  apresentadas  pela  Contratada,  sendo-lhe  assegurada  a  ampla  defesa  e  o
contraditório.

10.7. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à contratada, se
houver, ou cobradas judicialmente.

10.8. A multa a que se refere este item não impede que a Contratante rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

10.9. A multa,  aplicada  após  regular  processo  administrativo,  será  descontada  da  garantia  do
contratado faltoso.

10.10. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

10.11. Destarte o supracitado, nada impede que sejam aplicadas cumulativamente ou não as demais
sansões contidas no Artigo 87 da Lei 8.666/93.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. A ATA DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  poderá  ser  suspensa  ou  revogada  no  interesse  da
Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido
justificado do interessado e aceito pela Administração.

11.2. A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, inciso
II, alínea “d” da Lei 8.666/93.

11.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer
uso  da  ata  de  registro  de  preços,  deverão  consultar  o  órgão  gerenciador  da  ata  para
manifestação sobre a possibilidade de adesão.

12. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A Detentora 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.

12.2. Poderá  ser  processada  revisão  contratual  provocada  pelo  desequilíbrio  econômico  e/ou
diminuição do preço com base no Decreto Municipal nº 5.213/2014.

12.3. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 inciso II, alínea "d" e o Decreto Municipal nº 5.213/2014.

13. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

13.1. A Detentora da Ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado
quando:

13.1.1. Não cumprir as obrigações da presente Ata e no Termo de Referência;

13.1.2. Não retirar  a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa
aceitável.
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13.1.3. Não  aceitar  reduzir  seu  preço  registrado  na  hipótese  de  este  se  apresentar  superior  aos
praticados no mercado.

13.1.4. Por descumprimento das condições do Edital e seus anexos.

13.1.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

13.2. A Detentora da Ata poderá solicitar  o cancelamento de seu registro,  na ocorrência de fato
superveniente  que venha comprometer  a  perfeita  execução contratual,  decorrente  de caso
fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

13.3. Ocorrendo  cancelamento  do  preço  registrado,  o  fornecedor  será  informado  por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da
presente Ata.

13.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será
feita por publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, considerando-se cancelado o
preço registrado.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1.1. Esta Ata não obriga o Município de Ecoporanga/ES a firmar contratação com o fornecedor cujo
preço tenha sido  registrado,  podendo ocorrer  licitação  específica  para aquisição do  objeto
desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência do fornecimento
ao detentor do registro, em igualdade de condições.

14.2. Faz  parte  integrante  desta  Ata  de  Registro  de  Preços,  aplicando-se-lhe  todos  os  seus
dispositivos,  o  edital  de  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  0012/2021/PME/ES,  com  os  termos
aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

14.3. A Detentora deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Pregão Eletrônico Nº. 0012/2021/PME/ES.

14.4. Fica eleito o foro da Comarca de Ecoporanga-ES, excluindo qualquer outro para dirimir dúvidas
ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu.

Para  constar  foi  lavrada  a  presente  Ata  de  Registro  de  Preços,  que  vai  assinada  por  seus
representantes legais, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

ELIAS DAL COL
PREFEITO

RICARDO ABREU MAIA
Secretário Municipal de Saúde

MAXXI DENTAL LTDA
Detentora da ata
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RENATO DUTRA MILHOLI
Responsável Legal

TESTEMUNHA: ____________________________________
CPF: ___________________________

TESTEMUNHA: ____________________________________
CPF: ___________________________
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