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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
PREGÃO ELETRÔNICO N 048/2022PARA REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2022
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas
todas as formalidades das Leis n.º nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e a com as alterações da Lei
8.883/1994 e do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 ante o Edital de PREGÃO
ELETRÔNICO N 048/2022PARA REGISTRO DE PREÇO tendo como objeto Aquisição de
materiais odontológicos e instrumentais. E atentando ao julgamento da Equipe de Apoio ao
PREGÃO ELETRÔNICO, o Prefeito, ADJUDICA o processo licitatório. Sendo vencedoras (s) a (s)
Licitante (s): a empresa MCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EPP, CNPJ: 44.572.3640/001-11, vencedora do lote 02; a empresa PFL PRODUTOS PARA SAÚDE
EIRELI, CNPJ: 30.960.128/0001-68, vencedora do lote 03; BRUMED COMERCIO ATACADISTA E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 31.770.650/0001-40,
vencedora do lote 05, Lotes 01 e 04 FRACASSADOS.
Planalto – Bahia, 28 de setembro de 2022.

__________________________________
Eduardo Cristino Amaral Júnior
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 109/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2022- SRP PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Praça Duque de Caxias, 104 –
Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado pela
Secretaria Municipal de Saúde, Senhor Renê da Silva Soares
Rodrigues, brasileiro, maior, portador do RG. SSP (BA) nº.
03.235.962-40, inscrita no CPF/MF sob o nº. 579.440.755-72, no
uso da atribuição que lhe confere o Art. 1º do Decreto Municipal
nº 002/2021, considerando a homologação da licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022- SRP para
Registro de Preço RESOLVE registrar os preços da empresa
indicada e qualificada a seguir: PFL PRODUTOS PARA SAÚDE
EIRELI, sediada à Rua Costa Brito, Centro, nº 348 Jequié-Ba –
CEP nº 45.2000-10, e-mail- supercomercial@pfldistribuidora.com.br ,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.960.128/0001-68 neste ato
representado pelo Sr Leonardo Diniz dos Santos Fonseca,
portador do RG nº 15.928.783-93– SSP/BA e CPF nº
019.422.795-23, de acordo com a classificação por ela
alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições
previstas no Edital, sujeitando-se as partes as normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, Ademais, as especificações técnicas constantes do
Processo, assim como todas as obrigações e demais condições
descritas no Edital, no Termo de Referência, no Contrato e na
Proposta de Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO DE PESSOA (S) JURÍDICA (S)
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E
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INSTRUMENTAIS.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão
advir, facultando-se a realização de licitação especifica para
a contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário
do registro preferência em igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Item (ns):
ITEM
1
2
3

ESPECIFICAÇÃO
Aplicador dycal duplo
angular
Cabo para espelho

Caneta de alta rotação

UND

QTD

MARCA

MODELO

FABRICANTE

UNI

50

FAVA

ANGULAR

METALÚRGICA FAVA IND. E
COM. LTDA.

R$

16,00

R$

800,00

UNI

100

ALVINOX

ALUMÍNIO

ALVINOX

R$

8,50

R$

850,00

CLASSIC

MICRODENT APARELHOS
MEDICOS E
ODONTOLOGICOS LTDA EPP - BRASIL

R$

668,00

R$

2.004,00

R$

1.650,00

R$

4.950,00

UNI

3

MICRODE
NT

R$ UNITÁRIO

R$ TOTAL

4

Caneta de baixa
rotação (micromotor +
contra ângulo)

UNI

3

MICRODE
NT

INTRA

MICRODENT APARELHOS
MEDICOS E
ODONTOLOGICOS LTDA EPP - BRASIL

5

Escavador de dentina

UNI

8

FAVA

NR 05

METALÚRGICA FAVA IND. E
COM. LTDA.

R$

16,00

R$

128,00

6

Escova profilática

UNI

40

AAF

RETA

AAF DO BRASIL PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

R$

3,00

R$

120,00

7

Espátula de inserção
n°1 para resina

UNI

50

FAVA

NR 01

METALÚRGICA FAVA IND. E
COM. LTDA.

R$

19,00

R$

950,00

8

Espátula de
manipulação para
resina

UNI

50

FAVA

NR 70

METALÚRGICA FAVA IND. E
COM. LTDA.

R$

19,00

R$

950,00

9

Espelho bucal

UNI

100

IODONTOS
UL

REFLEX

SOUZA & LEONARDI

R$

5,00

R$

500,00

10

Explorador

UNI

12

ALVINOX

NR 05

ALVINOX

R$

13,00

R$

156,00

R$

37,00

R$

74,00

R$

18,00

R$

144,00

R$

28,00

R$

1.400,00

PROTDESC DO BRASIL
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
WELDON INDUSTRIES PVT
LTD
METALÚRGICA FAVA IND. E
COM. LTDA.

11

Kit periondontia

UNI

2

PROTDESC

20G

12

Pinça anatômica 14cm

UNI

8

RICHARDS

DISSECÇÃO

13

Pinça clinica para
algodão

UNI

50

FAVA

15CM

14

Pinça dente de rato
12cm

UNI

8

RICHARDS

12CM

WELDON INDUSTRIES PVT
LTD

R$

18,00

R$

144,00

15

Pinça goiva curta 18cm

UNI

5

PROFESSIO
NAL

18CM

PROFESSIONAL HOSPITAL
FURNISHERS

R$

245,00

R$

1.225,00

16

Placa de vidro polida

UNI

50

DAUFENB
ACH

6MM

DAUFENBACH

R$

13,00

R$

650,00
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17

Porta agulha mayo
hegar 14cm

UNI

15

ICE

14CM

18

Porta matriz tofflemire

UNI

15

ALVINOX

AÇO INOX

19

Pote dapen

UNI

20

MAQUIRA

PLÁSTICO

20

Seringa carpule c/
refluxo

UNI

40

ALVINOX

COM REFLUXO

21

Sonda exploradora n°5

UNI

50

ALVINOX

NR 05

22

Tesoura reta íris 12cm

UNI

15

ABC

RETA

23

cabo para bisturi

UNI

6

FAVA

NR 03

24

kit posicionador

UNI

3

MAQUIRA

POSICIONADOR
CONE

25

Bandeja inox 22x09 cm

UNI

16

FAVA

22X9X1,5CM

ICE - INSTRUMENTOS
CIRÚRGICOS ESMERALDA
LTDA - EPP

R$

68,00

R$

1.020,00

ALVINOX

R$

40,00

R$

600,00

R$

4,50

R$

90,00

ALVINOX

R$

65,00

R$

2.600,00

ALVINOX

R$

13,00

R$

650,00

R$

35,00

R$

525,00

R$

17,00

R$

102,00

R$

70,00

R$

210,00

R$

38,00

R$

608,00

R$

21.450,00

MAQUIRA INDÚSTRIA DE
PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS S.A.

SURGIVET INSTRUMENTS
CO
METALURGICA FAVA IND. E
COM. LTDA.
MAQUIRA INDÚSTRIA DE
PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS S.A.
METALÚRGICA FAVA IND. E
COM. LTDA.

2.2

O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para os lotes 03 resultante da licitação e constante
da proposta apresentada, que perfaz o valor global estimado
para 12 (doze) meses de R$ 21.450,00 (vinte e um mil
quatrocentos e cinquenta reais) conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
3.1 Se houver empresa participante do certame licitatório que
aceite fornecer o item registrado nesta ata pelo mesmo
preço do 1º classificado na licitação, esta integrará como
Cadastro de Reserva, podendo fornecer o referido item
apenas nas hipóteses de exclusão do fornecedor
classificado em primeiro lugar, de acordo com previsão
constante da legislação pertinente.
3.2 As empresas que integrarem o cadastro de reserva
somente terão sua proposta, bem como sua documentação
habilitatória, analisada, para fins de aceitação e
habilitação, quando houver necessidade de contratação
de fornecedor remanescente, nas hipóteses mencionadas.
4 DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA ATA
4.1 Os detentores dos preços registrados deverão cumprir o
compromisso firmado por intermédio do presente
instrumento, nos termos dispostos no Edital de Convite e
seus anexos, e cumprir, integralmente, todas as cláusulas
e condições constantes dos contratos ou instrumentos
equivalentes porventura firmados, sob pena de revogação
da presente Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das
aplicações das penalidades cabíveis.
5 DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
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5.1

A contratação mínima obedecerá aos limites
constantes do Termo de Referência (Quan t . Mínima),
sendo facultado ao fornecedor beneficiário da ata aceitar
contratações em quantidades inferiores.
5.2 Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta
Ata deverá ser assinado CONTRATO específico.
5.2.1 Apenas será assinado contrato, quando da efetiva disponibilidade
de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele
decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva
orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.
5.2.2 Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata,
também poderá ser emitidas somente Notas de Empenho, sem a
emissão de contrato, contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo artigo, da Lei nº 8.666,
de 1993.
6 DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
6.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados
nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
7 DA REVISÃO E CANCELAMENTO
7.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência
de eventual redução dos preços praticados no mercado ou
de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto ao(s)
fornecedor(es).
7.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço
praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão
gerenciador convocará
o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.
7.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor
praticado pelo mercado será liberado do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
7.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
7.3.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação.
7.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador
deverá proceder à revogação desta ata de registro de
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
7.5 O registro do fornecedor será cancelado quando:
a. Descumprir as condições da ata de registro de preços
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b. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
d. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
7.6 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens
“a”, “b” e “d” será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
7.7 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
a. Por razão de interesse público; ou
b. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens 7.6 e 7.8, poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos fornecedores
constantes do Cadastro de Reserva, para fins de sua contratação.
8 DAS SANÇÕES
8.1 No caso de descumprimento total ou parcial de qualquer das
obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços, o Órgão
Gerenciador poderá, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, e observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR REGISTRADO as seguintes sanções
administrativas, segundo a gravidade da falta cometida:
8.1.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos;
8.1.2 Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento) a 0,5% (cinco
décimos por cento) por dia de atraso injustificado (cuja justificativa
não seja acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor da parcela
a que se refere a obrigação, até o limite máximo de 10 ( dez) dias,
após o qual a Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as penalidades daí
decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por cento),
calculada sobre O valor total do pedido de fornecimento no qual a
irregularidade se refere, no caso de inadimplemento total da obrigação
ou, no caso de inadimplemento parcial, de forma proporcional à
obrigação;
8.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois)
anos;
8.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
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concedida sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO ressarcir
a Administração pelos prejuízos causados;
8.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á
em processo administrativo que assegurará o contraditório e a
ampla defesa ao Fornecedor, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº
9.784, de 1999.
8.3 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta
Ata de Registro de Preço.
9 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração
pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que
devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couberem, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993.
9.2 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
10 DA VALIDADE DA ATA
10.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze)
meses, a partir de 03/10/2022 tendo validade até 03/10/2023, não
podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
11 As condições gerais do fornecimento do produto ou prestação de
serviços, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
sanções e demais condições de ajuste, encontram-se definidos no
Termo de Referência, na minuta de contrato, no Edital da Licitação
e na legislação citada em epígrafe.
12 DA DIVULGAÇÃO
12.1 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
12.2 Nos termos a presente ata de registro de preços deverá ser
publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando disponível para
consulta no site eletrônico: https://www.planalto.ba.gov.br/
12.3 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada
em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos
demais Órgãos participantes (se houver).
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13 DO FORO
13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para dirimir
as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da presente
Ata.
Planalto-BA, 03 de outubro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
______________________________

PFL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CNPJ/MF Nº 30.960.128/0001-68
LEONARDO DINIZ DOS SANTOS FONSECA
RG Nº 15.928.783-93– SSP/BA
CPF Nº 019.422.795-23

Renê da Silva Soares Rodrigues
SECRETÁRIO MUNICIPAL SAÚDE

TESTEMUNHAS:
__________________________________
__________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 109/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2022- SRP PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Praça Duque de Caxias, 104 –
Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado pela
Secretaria Municipal de Saúde, Senhor Renê da Silva Soares
Rodrigues, brasileiro, maior, portador do RG. SSP (BA) nº.
03.235.962-40, inscrita no CPF/MF sob o nº. 579.440.755-72, no
uso da atribuição que lhe confere o Art. 1º do Decreto Municipal
nº 002/2021, considerando a homologação da licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022- SRP para
Registro de Preço RESOLVE registrar os preços da empresa
indicada e qualificada a seguir: MCL COMERCIO E
IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP,
sediada à R General Mena Barreto– Jardim Vinte e Cinco de
agosto– Duque de Caxias-RJ– CEP nº 25075120, e-mailmclhospitalares@gmail.com , inscrita no CNPJ/MF sob o nº
44.572.364/0001-11 neste ato representado pelo Sr Calebe da
Costa Ferreira, portador do RG nº 10.212.276-35– SSP/BA e
CPF nº 033.666.797-35, de acordo com a classificação por ela
alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições
previstas no Edital, sujeitando-se as partes as normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, Ademais, as especificações técnicas constantes do
Processo, assim como todas as obrigações e demais condições
descritas no Edital, no Termo de Referência, no Contrato e na
Proposta de Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para
a CONTRATAÇÃO DE PESSOA (S) JURÍDICA (S)
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E
INSTRUMENTAIS.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s
poderão advir, facultando-se a realização de licitação
especifica para a contratação pretendida , sendo
assegurado a o beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Item (ns):
ITEM

DESCRIÇÃ
O LOTE 2

1

Forcepes
nº 01

2

Forcepes
nº 101

3

Forcepes
nº 18 L

4

Forcepes
nº 18 R

5

Forcepes
nº 150

6

Forcepes
nº 151

7

Forcepes
nº 17

8

Forcepes
nº 23

9

Forcepes
nº 69

10

Forcepes
nº 01
infantil

11

Forcepes
nº 21
infantil

MARCA / FABRICANTE

MCL INSTRUMENTOS / MIAHAND
SONS SURGICAL AND
DENTAL TRADING
MCL INSTRUMENTOS / MIAH
AND SONS SURGICAL AND
DENTAL TRADING
MCL INSTRUMENTOS / MIAHAND
SONS SURGICAL AND
DENTAL TRADING
MCL INSTRUMENTOS / MIAH
AND SONS SURGICAL AND
DENTAL TRADING
MCL INSTRUMENTOS / MIAH
AND SONS SURGICAL AND
DENTAL TRADING
MCL INSTRUMENTOS / MIAHAND
SONS SURGICAL AND
DENTAL TRADING
MCL INSTRUMENTOS / MIAH
AND SONS SURGICAL AND
DENTAL TRADING
MCL INSTRUMENTOS / MIAHAND
SONS SURGICAL AND DENTAL
TRADING
MCL INSTRUMENTOS / MIAHAND
SONS SURGICAL AND
DENTAL TRADING
MCL INSTRUMENTOS / MIAH
AND SONS SURGICAL AND
DENTAL TRADING
MCL INSTRUMENTOS / MIAHAND
SONS SURGICAL AND
DENTAL TRADING

REGISTR
O
ANVISA

APRESENT
AÇÃO

QUA
NTID
ADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

817258
10003

UNI

20

R$ 79,23

R$ 1.584,60

817258
10003

UNI

20

R$ 76,14

R$ 1.522,80

817258
10003

UNI

20

R$ 77,84

R$ 1.556,80

817258
10003

UNI

20

R$ 81,97

R$ 1.639,40

817258
10003

UNI

20

R$ 79,06

R$ 1.581,20

817258
10003

UNI

20

R$ 85,21

R$ 1.704,20

817258
10003

UNI

20

R$ 89,32

R$ 1.786,40

817258
10003

UNI

20

R$ 60,72

R$ 1.214,40

817258
10003

UNI

20

R$ 78,97

R$ 1.579,40

817258
10003

UNI

20

R$ 78,36

R$ 1.567,20

817258
10003

UNI

20

R$ 67,27

R$ 1.345,40
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Forcepes
nº 18 L
infantil

13

Forcepes
nº 18 R
infantil

14

Alavanca
reta seldin
nº02

15

Alavanca
seldin
curva 1R
direita

16

Alavanca
seldin
curva 1L
esquerda

17

Alavanca
apical
direita

18

Alavanca
apical
esquerda

19

Descolador
de molt
nº09

MCL INSTRUMENTOS / MIAHAND
SONS SURGICAL AND
DENTAL TRADING

817258
10003

UNI

20

R$ 67,27

R$ 1.345,40

MCL INSTRUMENTOS / MIAHAND
SONS SURGICAL AND
DENTAL TRADING

817258
10003

UNI

20

R$ 67,27

R$ 1.345,40

MCL INSTRUMENTOS / MIAHAND
SONS SURGICAL AND
DENTAL TRADING

817258
10003

UNI

16

R$ 24,76

R$ 396,16

MCL INSTRUMENTOS / MIAHAND
SONS SURGICAL AND
DENTAL TRADING

817258
10003

UNI

16

R$ 23,75

R$ 380,00

MCL INSTRUMENTOS / MIAH
AND SONS SURGICAL AND
DENTAL TRADING

817258
10003

UNI

16

R$ 29,60

R$ 473,60

MCL INSTRUMENTOS / MIAHAND
SONS SURGICAL AND
DENTAL TRADING

817258
10003

UNI

15

R$ 21,93

R$ 328,95

MCL INSTRUMENTOS / MIAHAND
SONS SURGICAL AND
DENTAL TRADING

817258
10003

UNI

15

R$ 28,49

R$ 427,35

MCL INSTRUMENTOS / MIAHAND
SONS SURGICAL AND
DENTAL TRADING

817258
10003

UNI

10

R$ 77,30

R$ 773,00

TOTAL

R$ 22.551,66

2.2

O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para os lotes 02 resultante da licitação e
constante da proposta apresentada, que perfaz o valor global
estimado para 12 (doze) meses de R$ 22.551,66 (vinte e dois
mil quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis
centavos) conforme acima no quadro geral.
3. DO CADASTRO RESERVA
3.1 Se houver empresa participante do certame licitatório que aceite
fornecer o item registrado nesta ata pelo mesmo preço do 1º
classificado na licitação, esta integrará como Cadastro de
Reserva, podendo fornecer o referido item apenas nas
hipóteses de exclusão do fornecedor classificado em primeiro
lugar, de acordo com previsão constante da legislação
pertinente.
3.2 As empresas que integrarem o cadastro de reserva somente terão
sua proposta, bem como sua documentação habilitatória,
analisada, para fins de aceitação e habilitação, quando houver
necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas
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hipóteses mencionadas.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA ATA
4.1 Os detentores dos preços registrados deverão cumprir o
compromisso firmado por intermédio do presente instrumento,
nos termos dispostos no Edital de Convite e seus anexos, e
cumprir, integralmente, todas
as cláusulas e condições
constantes dos contratos ou instrumentos equivalentes
porventura firmados, sob pena de revogação da presente Ata de
Registro
de Preços, sem prejuízo das aplicações das
penalidades cabíveis.
5. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
5.1 A contratação mínima obedecerá aos limites constantes do
Termo de Referência (Quan t . Mínima), sendo facultado ao
fornecedor beneficiário da ata aceitar contratações em
quantidades inferiores.
5.2 Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata
deverá ser assinado CONTRATO específico.
5.2.1 Apenas será assinado contrato, quando da efetiva
disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos
encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que
a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.
5.2.2
Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta
Ata, também poderá ser emitidas somente Notas de Empenho,
sem a emissão de contrato, contudo, terão força de contrato,
conforme previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo artigo, da
Lei nº 8.666, de 1993.
6. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
6.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata
de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
7. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
7.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato
que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão
gerenciador
promover
as
negociações
junto
ao(s)
fornecedor(es).
7.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado
no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador
convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
7.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado
pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
7.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
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aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
7.3.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação.
7.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
7.5 O registro do fornecedor será cancelado quando:
d. Descumprir as condições da ata de registro de preços
e. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
f. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
d. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
7.6 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens
“a”, “b” e “d” será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
7.7 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
c. Por razão de interesse público; ou
d. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens 7.6 e 7.8, poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos fornecedores
constantes do Cadastro de Reserva, para fins de sua contratação.
8. DAS SANÇÕES
8.1 No caso de descumprimento total ou parcial de qualquer das
obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços, o Órgão
Gerenciador poderá, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, e observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR REGISTRADO as seguintes sanções
administrativas, segundo a gravidade da falta cometida:
8.1.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos;
8.1.2 Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento) a 0,5% (cinco
décimos por cento) por dia de atraso injustificado (cuja
justificativa não seja acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o
valor da parcela a que se refere a obrigação, até o limite máximo
de 10 ( dez) dias, após o qual a Administração poderá optar pela
manutenção da sanção) ou cancelamento da Ata, com as
penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por cento),
calculada sobre O valor total do pedido de fornecimento no qual a
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irregularidade se refere, no caso de inadimplemento total da obrigação
ou, no caso de inadimplemento parcial, de forma proporcional à
obrigação;
8.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2
(dois) anos;
8.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o FORNECEDOR
REGISTRADO ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
8.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á
em processo administrativo que assegurará o contraditório e a
ampla defesa ao Fornecedor, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº
9.784, de 1999.
8.3 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta
Ata de Registro de Preço.
9. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração
pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que
devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couberem, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993.
9.2 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
10. DA VALIDADE DA ATA
10.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze)
meses, a partir de 03/10/2022 tendo validade até 03/10/2023, não
podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
11.1 As condições gerais do fornecimento do produto ou prestação de
serviços, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, sanções e demais condições de ajuste, encontramse definidos no Termo de Referência, na minuta de contrato, no
Edital da Licitação e na legislação citada em epígrafe.
12. DA DIVULGAÇÃO
12.1 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
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eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
12.2 Nos termos a presente ata de registro de preços deverá ser
publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando disponível para
consulta no site eletrônico: https://www.planalto.ba.gov.br/
12.3 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada
em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos
demais Órgãos participantes (se houver).
13. DO FORO
13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para dirimir as
dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da presente Ata.
Planalto-BA, 03 de outubro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
______________________________

MCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
CNPJ/MF Nº 44.572.364/0001-11
CALEBE DA COSTA FERREIRA
RG Nº 10.212.276-3– SSP/BA
CPF Nº 033.666.797-35

Renê da Silva Soares Rodrigues
SECRETÁRIO MUNICIPAL SAÚDE

TESTEMUNHAS:
__________________________________
__________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com efeito de TERMO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 109/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/2022- SRP PARA REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
MUNICÍPIO DE PLANALTO - BAHIA – PREFEITURA
MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Praça Duque de Caxias, 104 –
Centro – CEP 45.190-000, Fone: (77) 3434-2137, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, neste ato representado pela
Secretaria Municipal de Saúde, Senhor Renê da Silva Soares
Rodrigues, brasileiro, maior, portador do RG. SSP (BA) nº.
03.235.962-40, inscrita no CPF/MF sob o nº. 579.440.755-72, no
uso da atribuição que lhe confere o Art. 1º do Decreto Municipal
nº 002/2021, considerando a homologação da licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022- SRP para
Registro de Preço RESOLVE registrar os preços da empresa
indicada e qualificada a seguir: BRUMED COMERCIO
ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI, sediada à Zeferino Dias, 997,
Sarandi– CEP nº 91130480, e-mail- brumedadm@gmail.com , inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 31.770.650/0001-40 neste ato
representado pelo Sr Rodrigo Goulart Luchtemberg, portador do
CPF nº 957.968-000-00, de acordo com a classificação por ela
alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições
previstas no Edital, sujeitando-se as partes as normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, Ademais, as especificações técnicas constantes do
Processo, assim como todas as obrigações e demais condições
descritas no Edital, no Termo de Referência, no Contrato e na
Proposta de Preços, integram esta Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.
1. DO OBJETO
1.1 A presente ata tem por objeto o Registro de Preços para a
CONTRATAÇÃO DE PESSOA (S) JURÍDICA (S)
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E
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1.2

INSTRUMENTAIS.
A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que dele s poderão
advir, facultando-se a realização de licitação especifica para
a contratação pretendida , sendo assegurado a o beneficiário
do registro preferência em igualdade de condições.

2 DOS PREÇOS, ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a
quantidade e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:
Item (ns):
LOTE/
ITEM

05/01

05/02

Descrição
CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPOSTO:
CADEIRA:Estrutura construída em aço maciço, com tratamento
antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior
resistência e durabilidade ao conjunto. Base com debrum
antiderrapante; dispensa fixação no piB117:B122so. Sistema tipo
pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece
maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de
ligação integrada otimizando espaçodentro do consultório.
Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira
facilitando o acesso do profissional; Pedal de Comandos do tipo joystick
com três programações de trabalho com volta automática à posição
zero;acionamento do refletor e posição volta zero . Sistema de elevação
eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com
24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts.
Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz.Encosto de cabeça
anatômico, removível , com regulagem de altura. Ambidestro; apoio de
braço fixo e outro escamoteavel na cadeira.
MARCA: DENTEMED
MODELO: PRIME

AUTOCLAVE 21L ODONTOLOGICA:
Características Capacidade do tanque: Modelos disponíveis com
21 litros. Tanque de pressão: Produzido em aço inox, garante
maior segurança e resistência aos constantes processos de
aquecimento, sem causar fadiga no material. Bandejas e
suporte: Produzidas em aço inox, proporcionam maior
resistência mecânica e maior resistência às variações de
temperatura, mantendo as características originais por muito
mais tempo.
Modelo 21 Litros – 3 Bandejas Anel de vedação da porta:
Confeccionado em silicone, excelente flexibilidade e resistência

Un

Qtd

Valor
Unitário

Valor Total
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R$ 17.005,00

R$ 34.010,00
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R$ 4.500,00

R$ 9.000,00
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às variações de temperatura e pressão, assegurando vedação
adequada. Isolamento térmico interno: Confeccionado em lã de
vidro, garante que o ciclo de aquecimento ocorra com maior
velocidade, sem perda de temperatura, e ainda mantém a
temperatura externa do aparelho, dentro dos limites de
segurança aceitáveis. Indicação para monitoramento:
Manômetro (pressão / temperatura) que permite
monitoramento adequado da temperatura e pressão de
trabalho, durante todo o ciclo de esterilização. Painel de
comando: Posicionado na parte frontal (indicações das
operações / teclas de comando). De fácil acesso emanuseio, o
painel permite operar o equipamento de forma rápidae precisa
sendo localizado em uma área isolada e livre de pressão.
Desaeração automática: Assegura temperatura uniforme e
constante dentro do tanque durante o ciclo de esterilização.
Dotada de 18 sistemas de segurança 1 - Sistema eletrônico
microcontrolado de tempo e temperatura: garante a
repetibilidadedos processos de esterilização, dentro dos valores
estabelecidos. 2 - Tecla de emergência: acionada pelo operador
que interrompe o ciclo em caso de emergência. 3 - Sistema
eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização: atua caso o
ciclo de esterilização não inicie em até 45 min, isso pode ocorrer
em função da falha operacional, por falta ou excesso de água. 4
- Termostato: protege o sistema contra riscos de elevação
excessivada
temperatura no conjunto de resistências. 5 Duas válvulas de sobre pressão - selo de segurança: atua em casos
de falhas de operação onde a pressão pode exceder os limites de
segurança, visando impedir a ocorrência dos riscos de sobre
pressão
MARCA: ALT MODELO:
21 LD PLUS

05/03

APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO COM JATO
BICARBONATO
• Ampla variação do fluxo de água proporcionando uma
regulagem precisa. Permite trabalhos sem refrigeração.
• Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando
avisualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de
retirar a tampa.
• Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas
cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado
eletronicamente.
• Caneta de ultrassom com luz de LED para

un
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R$ 1.600,00

melhor visualização do campo de trabalho.
• Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone,
removível e autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a
caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e
autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor.
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• Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom
ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte,
facilitando o manuseio operacional.
• Caneta jato de bicarbonato com design exclusivo,
proporcionando maior alcance em locais de difícil acesso.
• O equipamento acompanha uma capa extra
para caneta de ultrassom.
• Reservatório confeccionado em ABS, com sistema de
aquecimento do ambiente interno, aumentando o coeficiente de
dissipação de calor e assegurando um baixo índice de umidade
para o bicarbonato de sódio, contribuindo em uma melhor
eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções
nastubulações internas do equipamento.
• Exclusividade Schuster. Dispositivo patenteado no I.N.P.I.
(Instituto Nacional de Propriedade Industrial).
• Ajuste no painel sensível e preciso de sua
potência e do fluxo de refrigeração.
• Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração
comocondensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays.
• Alta frequência na ponta ativa, formando
uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento.
• Ajuste de potência do ultrassom linear entre 0% e 100%, com
sugestão de regulagem conforme o modo de uso (Geral, Endo e
Perio).
• Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia,
Dentistica e Prótese, Preparação Cavitária.
• Acompanham o equipamento: pontas T1, T2,
T3 e T4. Acesse toda a linha de pontas, TIPS.
MARCA: ALT
MODELO: JETCRAMIC
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FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR
• Fotopolimerização de resinas compostas,
ionômeros e adesivos.
• Clareamento dental e fotopolimerização de barreiras gengivais.
• Colagem de bráquetes e acessórios
05/04

ortodônticos.
• Colagem de facetas e lentes de contato
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R$ 480,00

dentais. TECNOLOGIA:
• Wireless (sem fio): Maior praticidade de
manuseio. Pode ser utilizado com ou sem fio.
• Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2).
OUTRAS CARACTERÍSTICAS:
• Temporizador para Polimerização e
Clareamento: 5, 10 e 20 segundos.
• Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos
e no final da operação.
• Tempo máximo de uso continuo: 300
segundos.
• Profundidade de polimerização de até 6 mm.
• LED indicativo com bip sonoro do tempo
decrescente.
• Bivolt automático 100V – 240V.
• Corpo da caneta constituído em ABS.
• Peça de mão anatômica para melhor
manuseio.
• Tempo de uso com carga total – 120 minutos.
• Radiômetro interno automático: Controla
eletronicamente a potência de luz.
• Ponteira de foto polimerização confeccionada em fibra óptica
orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134ºC e com giro de
360º.
• Sistema stand by. Desliga automaticamente
após 2 minutos sem utilização.
MARCA: MICRODONT
MODELO: BLUESTAR
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COMPRESSOR ODONTOLOGICO
Compressor Odontológico desenvolvido para trazer mais
modernidade e tecnologia para o seu consultório
ODONTOLOGICO Compacto e silencioso, nível Reduzido nívelde
ruído: 58 dB(A)
Mantêm um ambiente tranquilo e livre de ruídos durante a
execução dos procedimentos; compressor com design moderno,
mantendo um ambiente agradável para o profissional e assegura
a tranquilidade do paciente durante a execução dos un
01
procedimentos.Projetado para prover ar comprimido para uso
clínico e laboratorial, possui desempenho estável, grande
capacidade de fluxo, baixo consumo de energia e é isento de óleo
ou emissão defumaças, vapores ou odores desagradáveis.
Apresenta características que facilitam a operação e
manutençãodo equipamento tais como:
- Manômetro para pressão do reservatório;
- Manômetro para pressão de saída;
- Regulador de pressão na saída com filtro de ar e dreno para água;

R$ 2.140,00

- Registro para controle da vazão;
- Registro para drenagem do acúmulo de água no reservatório.
-Reservatório de ar 40 a 50 litros com Com tratamento interno e
externo antioxidante (pintura eletrostática).
-Válvula de expurgo localizada na parte inferior do reservatório o
que facilitar a drenagem de todos os resíduos do reservatório.
-Reservatório de ar certificado pelo INMETRO
(Selo
Compulsório).
-motor com potência de 2 HP de Potência com 02 cilindros,
Sistema de segurança com válvula que entra em funcionamento
para liberação da pressão, caso haja falha do pressostato e
protetor de sobrecarga com a finalidade de proteger o
equipamento de superaquecimento.
Modelos com reservatórios com pintura eletrostática interna e
externa garantindo uma
maior durabilidade do compressor.
MARCA: CPBRAS
MODELO: 6PCM
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Contra-ângulo
Contra-ângulo de formato anatômico com sistema tipo intra de
acordo com a Norma ISO 3964; acoplável ao micromotor; torque
e rotação transmitidos à broca através de um conjunto de eixos
e engrenagens com relação de transmissão 1:1, desenvolvido
para trabalho em baixa rotação, especialmente para polimentos,
profilaxia, preparação de condutos, pinos e coroas.
Ângulo de 20o entre o eixo e o pescoço da cabeça; os dois eixos
do ângulo são apoiados sobre mancais de deslizamento em
bronze, e o acoplamento destes eixos é feito por um par de
engrenagens.
Eixo principal de suporte de brocas apoiado sobre rolamentos de
esferas com separadores de aço, que suportam melhor os
materiais corrosivos que penetram no interior da cabeça e
un
02
recebem movimento dos eixos do ângulo por um par de
engrenagens a 90º. Pinça mecânica Latch Type (LT); trava da
broca por lâmina de aço temperada deslocável lateralmente em
ângulo, com encaixe para se adaptar ao canal de brocas normais
de contra- ângulo comencaixe superior e canal para trava.
Dimensões reduzidas com fácil acesso a todo os quadrantes da
cavidade oral, mesmo em odontopediatria.
Corpo em alumínio e latão, giro livre de 360º sobre o micromotor.
Esterilização através de autoclave até 135º C e 2,2 bar não
danifica a peça em função da qualidade dos materiais
empregadosna fabricação, como aço inox, alumínio anodizado,
mancais de bronze, eixo principal e engrenagens com banho
superficial de níquel
químico.

R$ 410,00

MARCA: DENTEMED
MODELO: PRIME
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Micromotor com conexão através de terminal tipo Borden dois
furos de acordo com a Norma ISO 9168.
Sistema tipo intra de acordo com a Norma ISO 3964 com pino
trava simples e prática, tipo engate rápido, para conectar e
desconectar a peça reta e o contra-ângulo.
Adaptador de pontas permite que os acessórios acoplados se
tornem livres nos movimentos na mão do CD, facilita o acesso a
qualquer quadrante da boca e evita a tensão da mangueira, que
pode causar possíveis tendinites ao profissional.
Corpo em alumínio anodizado e desenho anatômico construído
apartir de peças miniaturizadas que permitem a compactação do
aparelho, proporcionando maior leveza. Anel regulador da
02
rotação do micromotor através de sistema giratório possibilita a un
seleção de velocidade em ambos os sentidos entre 3.000 e
20.000rpm.
Inversão de rotação para a esquerda no anel permite o uso de
rebolos.
Baixo ruído reduz a fadiga do CD e o stress do paciente.
Consumo de ar de 65,0 l/min e pressão de trabalho de 60 a 80
psi.Acompanha borracha de vedação da conexão. Esterilização
através de autoclave até 135 ºC e 2,2 bar não danifica a peça
emfunção da qualidade dos materiais empregados na
fabricação,corpo em alumínio anodizado, camisa e rotor em aço
inox, discodianteiro e tampa traseira em bronze ou latão.

R$ 310,00

R$ 620,00

R$ 420,00

R$ 840,00

MARCA: DENTEMED
MODELO: PRIME

05/08

Caneta de alta rotação com conexão tipo Borden, dois furos de
acordo com a Norma ISO 9168; corpo em alumínio anodizado
natural com canais arredondados de pega.
Turbina balanceada com uma rotação de
400.000 rpm ± 15% com alto torque axial e radial e eficiente
concentricidade da broca; montada sobre anéis de borracha
sintética; torna-se silenciosa pela ausência de vibração da
turbinacom o corpo; controle de rotação através do pedal de
comando. Rolamentos com esfera de cerâmica, a mais nova
tecnologia emrolamentos de alta performance, com alta
durabilidade e maioreficiência nas lubrificações.
Cabeça menor que os sistemas convencionais facilita acesso às un
faces mais difíceis dos dentes.
Peso de 38g, reduz o esforço do operador; spray triplo facilita o
direcionamento do líquido para refrigeração da broca.
Consumo de ar de 42,0 l/min ± 2 e pressão de trabalho de 30 psi
± 2.
Acompanha borracha de vedação da conexão e agulha para
desobstrução do spray.
Esterilização através de autoclave até 135º C e 2,2 bar não
danifica a peça em função da qualidade dos materiais
empregadosna fabricação.

02

MARCA: DENTEMED
MODELO: PRIME
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SELADORA ODONTOLOGICA
* Resistência PTC blindada com controle automático de
temperatura.
* Bivolt automático (110 V - 240 V).
* Sistema integrado de corte em ambas as direções.
* Acionamento por meio de alavanca com trava.
* Sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no
teclado de membrana.
* Desligamento automático em caso de inatividade por 30
minutos.
* Potência: 80 W.
* Área de selagem (comprimento): 30 cm.
* Espessura de selagem: 12 mm.
* Compacta, dimensões (L x A x P): 44,2 x 12,5 x 30,5 cm.
* Medidas embalagem (L x A x P): 45,0 x 12,5 x 31,0 cm.
* Peso bruto: 3,3 kg.
* Garantia: 2 anos (contra defeito de fabricação).

un
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R$ 245,00

R$ 490,00

MARCA: BIOTROM
MODELO: SELABEM

VALOR TOTAL – R$ 53.680,00
(Reais)

2.2

O valor da presente Ata de Registro de Preços é o valor ofertado
pelo beneficiário para os lotes 05 resultante da licitação e constante
da proposta apresentada, que perfaz o valor global estimado
para 12 (doze) meses de R$ 53.680,00 (cinquenta e três mil
seiscentos e oitenta reais) conforme acima no quadro geral.
3 DO CADASTRO RESERVA
3.1 Se houver empresa participante do certame licitatório que aceite
fornecer o item registrado nesta ata pelo mesmo preço do 1º
classificado na licitação, esta integrará como Cadastro de Reserva,
podendo fornecer o referido item apenas nas hipóteses de
exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar, de acordo
com previsão constante da legislação pertinente.
3.2 As empresas que integrarem o cadastro de reserva somente terão
sua proposta, bem como sua documentação habilitatória, analisada,
para fins de aceitação e habilitação, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses
mencionadas.
4 DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR BENEFICIÁRIO DA ATA
4.1 Os detentores dos preços registrados deverão cumprir o
compromisso firmado por intermédio do presente instrumento, nos
termos dispostos no Edital de Convite e seus anexos, e cumprir,
integralmente, todas as cláusulas e condições constantes dos
contratos ou instrumentos equivalentes porventura firmados, sob
pena de revogação da presente Ata de Registro de Preços, sem
prejuízo das aplicações das penalidades cabíveis.
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5 DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
5.1 A contratação mínima obedecerá aos limites constantes do
Termo de Referência (Quan t . Mínima), sendo facultado ao
fornecedor beneficiário da ata aceitar contratações em quantidades
inferiores.
5.2 Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata
deverá ser assinado CONTRATO específico.
5.2.1 Apenas será assinado contrato, quando da efetiva disponibilidade
de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele
decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva
orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.
5.2.2 Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata,
também poderá ser emitidas somente Notas de Empenho, sem a
emissão de contrato, contudo, terão força de contrato, conforme
previsto no art. 62, caput c/c §4º do mesmo artigo, da Lei nº 8.666,
de 1993.
6 DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
6.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art.
65 da Lei nº 8.666, de 1993.
7 DA REVISÃO E CANCELAMENTO
7.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
7.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará
o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.
7.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado
pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
7.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
7.3.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação.
7.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
7.5 O registro do fornecedor será cancelado quando:
g. Descumprir as condições da ata de registro de preços
h. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
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estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
i. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
d. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
7.6 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens
“a”, “b” e “d” será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
7.7 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
e. Por razão de interesse público; ou
f. A pedido do fornecedor.
Nas hipóteses dos itens 7.6 e 7.8, poderão ser analisados os
documentos habilitatórios, bem como a proposta dos fornecedores
constantes do Cadastro de Reserva, para fins de sua contratação.
8 DAS SANÇÕES
8.1 No caso de descumprimento total ou parcial de qualquer das
obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços, o Órgão
Gerenciador poderá, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, e observado o devido processo legal, aplicar ao
FORNECEDOR REGISTRADO as seguintes sanções
administrativas, segundo a gravidade da falta cometida:
8.1.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos;
8.1.2 Multa moratória de 0,1 % (um décimo por cento) a 0,5% (cinco
décimos por cento) por dia de atraso injustificado (cuja justificativa
não seja acatada pelo Órgão Gerenciador) sobre o valor da parcela
a que se refere a obrigação, até o limite máximo de 10 ( dez) dias,
após o qual a Administração poderá optar pela manutenção da
sanção) ou cancelamento da Ata, com as penalidades daí
decorrentes;
Multa compensatória de 5% ( cinco por cento) a 10% (dez por cento),
calculada sobre O valor total do pedido de fornecimento no qual a
irregularidade se refere, no caso de inadimplemento total da obrigação
ou, no caso de inadimplemento parcial, de forma proporcional à
obrigação;
8.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois)
anos;
8.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO ressarcir
a Administração pelos prejuízos causados;
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8.2

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á
em processo administrativo que assegurará o contraditório e a
ampla defesa ao Fornecedor, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº
9.784, de 1999.
8.3 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta
Ata de Registro de Preço.
9 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração
pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que
devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couberem, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993.
9.2 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
10 DA VALIDADE DA ATA
10.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze)
meses, a partir de 03/10/2022 tendo validade até 03/10/2023, não
podendo ser prorrogada.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
11 As condições gerais do fornecimento do produto ou prestação de
serviços, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, sanções
e demais condições de ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência, na minuta de contrato, no Edital da Licitação e na
legislação citada em epígrafe.
12 DA DIVULGAÇÃO
12.1 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte a o de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
12.2 Nos termos a presente ata de registro de preços deverá ser
publicada no Diário Oficial do Munícipio, estando disponível para
consulta no site eletrônico: https://www.planalto.ba.gov.br/
12.3 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada
em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos
demais Órgãos participantes (se houver).
13 DO FORO
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13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Planalto – BA, para dirimir as
dúvidas, conflitos ou omissões oriundas da presente Ata.
Planalto-BA, 03 de outubro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PLANALTO
CLOVES ALVES ANDRADE
______________________________

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/MF Nº 31.770.650/0001-40
RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG
CPF Nº 957.968-000-00

Renê da Silva Soares Rodrigues
SECRETÁRIO MUNICIPAL SAÚDE

TESTEMUNHAS:
__________________________________
__________________________________
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 048/2022

A Secretaria Municipal de Saúde

Encaminhamos a Vossa Senhoria o presente processo de Licitação que teve como objetivo a elaboração
de registro de preços para contratação de pessoa (s) jurídica (s) especializada Aquisição de
materiais odontológicos e instrumentais. Ata com vigência de 12 (doze) meses, conforme licitação
modalidade Pregão Eletrônico – SRP nº 048/2022, a fim de que o mesmo seja homologado. Informamos
que o referido processo passou por todos os estágios exigidos pela legislação vigente e de acordo com o
ocorrido na sessão pública para julgamento da (s) proposta (s), no resultado da licitação e após autorização
da Unidade Requisitante, opinamos pela (s) pessoa (s) jurídica (s) relacionada abaixo com os respectivos
valores para futuros contratos:

Empresa – Razão Social

Lote (s)

Valor

MCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA EPP, CNPJ: 44.572.3640/00111

02

R$ 22.551,66

PFL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ:
30.960.128/0001-6

03

R$ 21.450,00

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 31.770.650/0001-40

05

R$ 53.680,00

Prefeitura Municipal de Planalto/BA, 03 de outubro de 2022.

Eduardo Cristino Amaral Júnior

Pregoeiro

Adiney da Silva Soares
Membro Equipe de Apoio

HOMOLOGO,
Renê da Silva Soares Rodrigues

Secretário Municipal Saúde
Cloves Alves Andrade
Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO DEMOCRÁTICA E HUMANA 2021 /2024
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000
Fone (77)3434-2137 / e-mail: administracao@planalto.ba.gov.br
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TERMO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo Nº 130/2022
Inexigibilidade Nº 019/2022

O Prefeito do Município de Planalto - Bahia, no uso de suas atribuições legais, torna público,
nos termos do art. 25 inciso II e os fins previstos no Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93 de
21.06.93, que reconhece a Inexigibilidade de Licitação realizada pela Comissão Permanente de
Licitação que visa Contratação DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE
CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PELA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS.
NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO, EM CAETITE-BA, conforme especificações descritas nos autos. Para

CONTRATAÇÃO direta com a empresa:
EMPRESA OLIFON CONSULTORIA E ASSESSORIA DE TREINAMENTO LTDA, CNPJ Nº
33.355.071.0001-66, com endereço à AVENIDA SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Nº
705 A , CENTRO, RIO REAL/BA, CEP 48330-000
Com valor de R$: 3.920,00 (três mil novecentos e vinte reais).
Planalto - Bahia, 10 DE OUTUBRO DE 2022.

Eduardo Cristino Amaral Junior
Presidente da CPL
Ratifico, Adjudico e Homologo a presente Inexigibilidade de Licitação
Nos termos acima.

Cloves Alves Andrade
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTARTIVO N° 130/2022
INEXIGIBILIDADE N° 019/2022
CONTRATO N° 014.10/2022
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CONTRATADA: FUNDACEM-FUNDAÇÃO CESAR MONTE
CNPJ nº: 06.150.141/0001-77
OBJETO: PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE
CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,
PELA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATO.
NOS DIAS 14 e 15 DE OUTUBRO, EM CAETITE-BA.

Dotação Orçamentaria:
Entidade:
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
Órgão:
200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
020001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Proj. /Ativ.:
2.011 - MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA
33903900000- OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROSPESSOA JURIDICA
FONTE DE RECURSO:15000000- Recurso não vinculados de impostos
VALOR R$ 3.920,00(três mil novecentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 30(trinta) dias
ASSINATURA: 11/10/2022.
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