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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

 

Ata de Registro de Preços nº 069/2017 

Pregão Presencial nº 041/2017 

Processo nº 054/2017 

Registro de Preço n°037/2017 

 

 

                O MUNICÍPIO DE RECREIO, pessoa jurídica de direito público interno, situado na Rua 

Prefeito José Antônio, 126, bairro Centro, -MG, inscrita no CNPJ sob o nº 17735754/0001-92, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal José Maria André de Barros, CPF nº 156.577.956-87, brasileiro, 

divorciado, aposentado, residente e domiciliado nesta cidade à Avenida Osvaldo Alvin, Bairro Sebastião 

Dadu Arruda, Recreio-mg, Cep:36740-000, considerando o julgamento da licitação na modalidade de 

pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS do Pregão Presencial nº 041/2017, Processo 

n.º 054/2017, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de 

acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as 

condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 - A presente Ata tem por objeto a aquisição de Material Permanente Odontológico, conforme 

especificações constantes dos anexos do Edital e Pregão Presencial nº 041/2017, que é parte integrante 

desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

 

2.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições 

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

Empresa Vencedora: - CNPJ n°  

Item Quant Unid. Objeto Marca Unit. Total 

02 1 UNID 

CANETA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO 

MICROMOTOR, CONEXÃO BORDEN 

2 FUROS, REFRIGERAÇÃO C/ 

REFRIGERAÇÃO EXTERNA. 

DENTEMED 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 

 500,00 

11 2 UNID 

MOCHO ODONTOLÓGICO A GÃS, 

SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO 

ASSENTO A GÁS. ATRAVÉS DE 

ALAVANCA LATERAL. 

ENCOSTOANATÕMICO, COM 

DENTEMED 

 

 

 

 

488,00 976,00 
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AJUSTE DE APROXIMAÇÃO, BASE 

COM 5 RODÍZIOS ESTOFAMENTO 

EM MATERIAL RÍGIDO. 

ERESISTENTE, COM REVESTIMENTO 

SEM COSTURA, NA COR PRETA E 

DENSIDADE  ADEQUADA,ALTURA 

70CM E DIAMETROSOCM. 

 

12 3 
UNIDAD

E 

Seladora para selar plástico e papel grau 

cirúrgico, com as seguintes características 

mínimas: material polipropileno, voltagem 

110/220 v, funcionamento manual, 

aplicação vedação envelope de 

esterilização e em autoclave, 

características adicionaiscontrolador 

tempo de solda, selagem de no mínimo 30 

cm devendo ser de fácil instalação com 

design moderno e ergonõmico.Deve 

possuir ãrea de selamento de no mínimo 

6mm, com comprimento mínimo de 

300mm. Led indicador de tempo 

deaquecimento da resistência de soldagem, 

potência de aproximadamente 100 watts, 

chave seletora de tensão e acabamento em 

termoplástico. Padrão de referência: 

thermo plus ou equivalente 

SELAMAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550,00 1.650,00 

13 1 UNID 

Consultório Odontológico 

Encosto de cabeça biarticulado e 

parafusado,  

Unidade auxiliar Sugador 

Unidade auxiliar acoplada à cadeira, com 

porta-copos, cuba  

em cerâmica, forma arredondada, 

removível.  

Programa de tempo para enchimento 

automático de copos e  

circulação automática da água da bacia. 

Cadeira 

Movimentos sincronizados (3 posições 

de trabalho/volta 

a zero) totalmente automáticos; 

Assento e encosto com movimentos de 

subida e descida; 

Assento com altura mínima 

 de 43 cm e máxima de 73 cm; 

Sistema fuso de inclinação do encosto e 

elevação do assento; 

DENTEMED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.000,00 16.000,00 



                  MUNICÍPIO DE RECREIO 
                               Rua Prefeito José Antonio, 126, Centro – CEP 36.740--000 – TEL. (32) 3444-1345                            

RECREIO – MG. 

 

Sistema pantográfico de elevação; 

Braços direito e esquerdo (braço direito 

rebatível – opcional); 

Acendimento do refletor no pedal de 

comando (uma intensidade); 

Encosto de cabeça biarticulado; 

Exclusiva carenagem; 

Base da cadeira em chapa de aço maciça 

3/8 (polegadas) de espessura com 

proteção em manta de borracha; 

Encosto e base do assento em vergalhão 

e chapa de aço; 

Lâmina do encosto de cabeça pintada e 

guias de aço; 

Superfícies metálicas com banho de 

proteção contra oxidação; 

Superfícies aparentes com pintura lisa; 

Transformador de 12V para alimentação 

do refletor; 

Relé de partida e fusível de proteção; 

Estofamento extramacio, com espuma de 

poliuretano no encosto e espuma 

laminada no assento, revestido em PVC 

– lavável e sem costura; 

Fusível de proteção de rede (entrada): 

10ª (110/127 V) 5ª (220/240 V); 

Fusível de proteção do circuito: 5ª. 

Acoplado, com braço curvo fixado na 

parte inferior da cadeira; 

Braço pneumático, que facilita o trabalho 

do profissional com movimentos 

precisos,  

Linhas arredondadas; 

Sistema de travamento manual; 

Seleção automática das pontas, 

controlada por um bloco de acionamento 

pneumático (sistema BAP); 

Suporte de pontas; 

Alma estrutural em aço. Corpo e capas 

em ABS; 

Bandeja em aço inox; 

Terminal para micromotor sem spray; 

1 Terminal para alta rotação; 

Seringa trípliceesterilizável: bico 

giratório destacável para limpeza e 

esterilização em autoclave. 

 

Mangueiras lisas, leves e flexíveis; 

Tubulação do equipamento totalmente 

embutida 

Unidade auxiliar 

Acoplada à cadeira, com cuba de 

cuspideira em cerâmica e formas 

arredondadas (destacável da unidade do 

corpo). 

Porta-copos; Abertura lateral (facilita a 

aproximação da auxiliar) e removível 

(proporciona perfeita desinfecção); 

Ralo separador de detritos; Corpo da 
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unidade com carenagem envolvente 

(dispensa tubos, suportes ou 

acoplamentos aparentes); 

Sugadores Sistema Venturi  

Suporte de pontas; 

Separadores de detritos e tela de aço 

inox; 

Caixa de esgoto com respiro e abafador 

de ruídos; 

Chassi em aço pintado; 

Revestimento externo em poliestireno; 

Suporte da unidade em aço pintado. 

Negatoscópio 14 x 8 cm, 

Unidade de água c/ 2 sugadores, sendo 1 

de 6,3 mm e o outro de 9,5mm, seringa 

3F 

Refletor 

Monofocal, acoplado ao braço vertical 

do fixo à cadeira; 

Cabeçote com puxador incorporado; 

Espelho multifacetado com tratamento 

multicoating (produz luz fria distribuída 

de maneira uniforme); 

Temperatura de cor 5.500 graus Kelvin 

(aproximadamente); 

Campo de iluminação de 8 x 12 a 70 cm 

de distância com 20.000 Lux. 

Sistema de troca fácil de lâmpadas e 

espelho em policarbonato transparente; 

Braços com linhas arredondadas e 

pintura lisa; 

Lâmpada Halógena: 12V x 55W; Fusível 

de proteção: 6ª. 

 

Qualidade igual ou superior a marca 

Kavo. 

TOTAL: R$ 19.126,00    

 

2.1.1 - O valor total da presente ata é de R$19.126,00 (Dezenove mil e Cento e vinte e Seis Reais) 

 

 

3. VALIDADE DA ATA  

 

 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses, iniciando-se em 11/07/2017 e 

encerrando-se no dia 11/07/2018.  Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o 

MUNICÍPIO DE RECREIO não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, 

facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao 

beneficiário do Registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  
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4.1 - 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 à Administração 

promover as negociações junto ao(s) fornecedor (es). 

4.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado. 

4.3 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.3.1 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

4.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.4.1 - 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 

4.4.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

4.5 - 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. 

4.6 - O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.6.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.6.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

4.6.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; ou 

4.6.4 - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.7 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado 

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.8 - 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: 

4.8.1 - por razão de interesse público; ou 

4.8.2 - a pedido do fornecedor. 

 

5. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E FICALIZAÇÃO 

 

5.1 - O gerenciamento desta Ata será realizado pelo Setor de Compras/Licitações do MUNICÍPIO DE 

RECREIO. 

 

5.2 - Os servidores nomeados na Portaria nº 021/2017 atuarão como gestores da contratação referente a 

presente Ata. 

 

5.3 - O CONTRATANTE indica o Sr. – Emilcio Rodrigues Barbosa, brasileiro, solteiro, portador da 

carteira de Identidade n° 3.158.348, expedida pelo Instituto Felix Pacheco, CPF n° 349.394.827-15, 
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como seu representante para acompanhamento, fiscalização e controle dos serviços e assinar a respectiva 

nota, que servirá de confrontante legal dos serviços prestados. Cabendo a CONTRATADA facilitar em 

todas as suas fases, o desempenho desta função e fornecer qualquer esclarecimento que lhe for solicitado. 

 

Parágrafo Único - Qualquer impedimento ao andamento dos fornecimentos deverá ser comunicado no 

mesmo dia, por escrito, ao CONTRATANTE. 

 

6. CONDIÇÕES GERAIS 

 

6.1 -  As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 

encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 11 de julho de 2017 (4) vias de igual 

teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

Recreio - MG, 11 de julho de 2017. 

 

 

José Maria André de Barros 

Prefeito do Município de Recreio-MG 

 

 

Representante legal nomeado: Sr. Emilcio Rodrigues Barbosa 

 

Júlia Rodrigues Cury 

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s). 

 

   Testemunha: 

   1 - _________________________________________________ 

        CPF: 

 

 


