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PREFEITURA 
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio 

MUNICIPAL 
foram designados através 

DE 
da 

CABACEIRAS 
Portaria ng 930 de 1:18.1:11.21122 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 044/2022 - CPL/SEC. SAÚDE 

GABINETE DO PREFEITO 

Pregão Eletrônico no 00014/2022 

Cabaceiras - PB, 17 de Agosto de 2022. 

DESPACHO N PE 00014/2022 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, ESTADO DA 
PARAíBA, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

HOMOLOGAR 
objetiva: SISTEMA DE 
ODONTOLÓGICO DE 
SECRETARIA MUNICIPAL 
elementos constantes 
vencedores: 

- APOGEU CENTER 
02.911.193/0001-68, 
- DENTAL CONCEITO 
HOSPITALARES EIRELI. 
- DENTAL HIGIX PROD. 
- DISTRIBUIDORA AGUA 
- ENDOMED COM 
3.214,00 
- FATO IMPORTADORA 
26.043.097/0001-03, 
- JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 
- ODONTOMED COMERCIO 
09.478.023/0001-80, 

Total: R$ 282.996,12 

Publique-se e cumpra-se. 

o resultado da licitação, modalidade 
REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FORMA PARCELADA PARA 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

do processo correspondente, 

COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES 
Valor: R$ 56.977,55 

COMERCIO DE PRODUTOS 
CNPJ: 29.084.363/0001-34, Valor: 

MED. HOSPITALARES. CNPJ: 26.240.632/0001-16, 
BOA LTDA. CNPJ: 44.223.526/0001-06, 

E REP DE MEDICAMENTOS LTDA. 

E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS 
Valor: R$ 2.152,80 

EIRELI. CNPJ: 26.690.173/0001-72, 
DE PRODUTOS MEDICO 

Valor: R$ 62.092,48 

2 
r

Pregão 
EVENTUAL 

ATENDER 
DE CABACEIRAS

os quais 

ODONTOLOGICOS 
R$ 72.295,06 

Valor: 
CNPJ: 

HOSPITALARES 

Eletrônico n° 00014/2022, que 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

AS NECESSIDADES DA 
—PB; com base nos 

apontam como proponentes 

E MEDICAMEN. CNPJ: 

MEDICOS E 

Valor: R$ 33,00 
R$ 46.918,28 

70.104.344/0001-26, Valor: R$ 

CIRURGICOS. CNPJ: 

Valor: R$ 39.312,95 
LTDA. CNPJ: 

TIAGO MA O DA ROCHA 
Prefeito Constituciona 

— 

Pc General José Pessoa, SN - Centro - Cabaceiras - PB — CNPJ N9: 08.702.862/0001-78. 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 04401/2022 
  
Aos 25 dias do mês de Agosto de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Cabaceiras, Estado da Paraíba, localizada na Pc General José Pessoa - Centro - 
Cabaceiras - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro 
de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00014/2022 que 
objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS–PB; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABACEIRAS - CNPJ nº 08.702.862/0001-78. 
  

VENCEDOR: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN 

CNPJ: 02.911.193/0001-68 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

7 Agulha de irrigação endo–eze Mk Life caixa 20 40,00 800,00 

18 Aplicador de hidróxido de cálcio Prata Unidade 42 6,36 267,12 

31 Broca Diamantada 1111 F Fava Unidade 70 1,29 90,30 

32 Broca Diamantada 1111 FF Fava Unidade 70 1,29 90,30 

33 Broca Diamantada 2135 FF Fava Unidade 23 1,29 29,67 

34 Broca Diamantada 3083 Fava Unidade 72 1,29 92,88 

36 Broca Diamantada 3168FF Fava Unidade 70 1,29 90,30 

64 Cureta molt Prata Unidade 42 8,19 343,98 

66 Diclunato de Clorexidina 0,12% 
Solução 

Indalabor Unidade 100 11,90 1.190,00 

67 EDTA Trissódico solução 20ML Aaf Unidade 10 6,18 61,80 

69 Endodontia (jogo de Instrumentais) Prata Unidade 10 79,65 796,50 

76 Espátula para resina interproximal Cassiflex Unidade 20 56,00 1.120,00 

83 Extrator de raiz kit Prata Unidade 8 266,30 2.130,40 

87 Fita de Poliéster 10 x 120 x 0,05MM C/ 
50 unidades 

Quimidrol Caixa 28 1,70 47,60 

102 Germerio Asfer Litro 45 13,25 596,25 

125 Lima endodonticarotay Mk Life Kit 20 210,00 4.200,00 

126 Lima orifice sahpper (mk life) Mk Life unidade 10 210,00 2.100,00 

128 Lima Protaper next cartela sortida de 
25mm 

Mk Life unidade 10 180,00 1.800,00 

129 Lima reciproc cartela sortida de 25mm Mk Life Unidade 10 180,00 1.800,00 

130 Lima Wave one gold cartela sortida de 
25 

Mk Life Unidade 10 180,00 1.800,00 

145 Papel Grau Cirúrgico Packgc Rolo 45 34,00 1.530,00 

152 Periodontia (Jogo de Instrumentais) Prata Unidade 15 128,55 1.928,25 

154 Pinça Clínica Prata Unidade 580 7,00 4.060,00 

162 Resina Fotopolimerizável cor A1. Biodinamica unidade 48 45,00 2.160,00 
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Preenchimento: 2,5mm.Composição: 
BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A 
polietileno glicol diéter dimetacrilato, 
UDMA, Cerâmica silanizada tratada e 
sílica tratada de silano.Resina 
microhíbrida com nanopartículas. 
Excelente manuseio: não gruda na 
espátula. Menor incidência de 
sensibilidade pós–operatória e menor 
infiltração marginal, devido à menor 
contração de polimerização. 
Radiopaca. Alta resistência ao 
desgaste. Carga em zircônia e sílica 
que garante elevadas propriedades 
mecânicas. Maior fluorescência. 

163 Resina Fotopolimerizável cor A2 
Preenchimento: 2,5mm. Composição: 
BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A 
polietileno glicol diéter dimetacrilato, 
UDMA, Cerâmica silanizada tratada e 
sílica tratada de silano. Resina 
microhíbrida com nanopartículas. 
Excelente manuseio: não gruda na 
espátula. Menor incidência de 
sensibilidade pós–operatória e menor 
infiltração marginal, devido à menor 
contração de polimerização. 
Radiopaca. Alta resistência ao 
desgaste. Carga em zircônia e sílica 
que garante elevadas propriedades 
mecânicas. Maior fluorescência. 

Biodinamica unidade 48 45,00 2.160,00 

164 Resina Fotopolimerizável cor A3 
Preenchimento: 2,5mm. Composição: 
BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A 
polietileno glicol diéter dimetacrilato, 
UDMA, Cerâmica silanizada tratada e 
sílica tratada de silano. Resina 
microhíbrida com nanopartículas. 
Excelente manuseio: não gruda na 
espátula. Menor incidência de 
sensibilidade pós–operatória e menor 
infiltração marginal, devido à menor 
contração de polimerização. 
Radiopaca. Alta resistência ao 
desgaste. Carga em zircônia e sílica 
que garante elevadas propriedades 
mecânicas. Maior fluorescência. 

Biodinamica unidade 72 45,00 3.240,00 

165 Resina Fotopolimerizável cor A3,5 
Preenchimento: 2,5mm. Composição: 
BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A 
polietileno glicol diéter dimetacrilato, 

Biodinamica unidade 72 45,00 3.240,00 
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UDMA, Cerâmica silanizada tratada e 
sílica tratada de silano. Resina 
microhíbrida com nanopartículas. 
Excelente manuseio: não gruda na 
espátula. Menor incidência de 
sensibilidade pós–operatória e menor 
infiltração marginal, devido à menor 
contração de polimerização. 
Radiopaca. Alta resistência ao 
desgaste. Carga em zircônia e sílica 
que garante elevadas propriedades 
mecânicas. Maior fluorescência. 

166 Resina Fotopolimerizável cor B1 
Preenchimento: 2,5mm. Composição: 
BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A 
polietileno glicol diéter dimetacrilato, 
UDMA, Cerâmica silanizada tratada e 
sílica tratada de silano. Resina 
microhíbrida com nanopartículas. 
Excelente manuseio: não gruda na 
espátula. Menor incidência de 
sensibilidade pós–operatória e menor 
infiltração marginal, devido à menor 
contração de polimerização. 
Radiopaca. Alta resistência ao 
desgaste. Carga em zircônia e sílica 
que garante elevadas propriedades 
mecânicas. Maior fluorescência. 

Biodinamica unidade 48 45,00 2.160,00 

167 Resina Fotopolimerizável cor B2 
Preenchimento: 2,5mm. Composição: 
BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A 
polietileno glicol diéter dimetacrilato, 
UDMA, Cerâmica silanizada tratada e 
sílica tratada de silano. Resina 
microhíbrida com nanopartículas. 
Excelente manuseio: não gruda na 
espátula. Menor incidência de 
sensibilidade pós–operatória e menor 
infiltração marginal, devido à menor 
contração de polimerização. 
Radiopaca. Alta resistência ao 
desgaste. Carga em zircônia e sílica 
que garante elevadas propriedades 
mecânicas. Maior fluorescência. 

Biodinamica unidade 48 45,00 2.160,00 

168 Resina Fotopolimerizável cor C2 
Preenchimento: 2,5mm. Composição: 
BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A 
polietileno glicol diéter dimetacrilato, 
UDMA, Cerâmica silanizada tratada e 
sílica tratada de silano. Resina 
microhíbrida com nanopartículas. 

Biodinamica unidade 72 45,00 3.240,00 
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Excelente manuseio: não gruda na 
espátula. Menor incidência de 
sensibilidade pós–operatória e menor 
infiltração marginal, devido à menor 
contração de polimerização. 
Radiopaca. Alta resistência ao 
desgaste. Carga em zircônia e sílica 
que garante elevadas propriedades 
mecânicas. Maior fluorescência. 

169 Resina Fotopolimerizável cor D3 
Preenchimento: 2,5mm. Composição: 
BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A 
polietileno glicol diéter dimetacrilato, 
UDMA, Cerâmica silanizada tratada e 
sílica tratada de silano. Resina 
microhíbrida com nanopartículas. 
Excelente manuseio: não gruda na 
espátula. Menor incidência de 
sensibilidade pós–operatória e menor 
infiltração marginal, devido à menor 
contração de polimerização. 
Radiopaca. Alta resistência ao 
desgaste. Carga em zircônia e sílica 
que garante elevadas propriedades 
mecânicas. Maior fluorescência. 

Biodinamica unidade 48 45,00 2.160,00 

170 Resina Fotopolimerizável cor OA2 
Preenchimento: 2,5mm. Composição: 
BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A 
polietileno glicol diéter dimetacrilato, 
UDMA, Cerâmica silanizada tratada e 
sílica tratada de silano. Resina 
microhíbrida com nanopartículas. 
Excelente manuseio: não gruda na 
espátula. Menor incidência de 
sensibilidade pós–operatória e menor 
infiltração marginal, devido à menor 
contração de polimerização. 
Radiopaca. Alta resistência ao 
desgaste. Carga em zircônia e sílica 
que garante elevadas propriedades 
mecânicas. Maior fluorescência. 

Biodinamica unidade 48 45,00 2.160,00 

173 Selante de Cicatrícula e Fissura 
Fotopolimerizável C/ 1 unidade 

Biodinamica Caixa 10 17,08 170,80 

176 Sonda exploradora numero 5 Prata Unidade 32 7,00 224,00 

177 Sonda reta Prata Unidade 30 9,90 297,00 

178 Sonda Willians Cassiflex Unidade 32 20,00 640,00 

181 Tamborel de Plástico para Endodontia Rhl Unidade 20 13,05 261,00 

183 Tira de Acabamento para Resina Aaf Pacote 5 8,00 40,00 

184 Tira de Lixa de Aço Maquira Pacote 5 6,99 34,95 

185 Tira de Poliester Quimidrol Pacote 5 1,90 9,50 
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187 vaselina Lysanda unidade 10 8,19 81,90 

190 Disco de lixa pop on laranja claro Tdv Pacote 15 229,65 3.444,75 

191 Disco de lixa pop on laranja escuro Tdv Pacote 15 54,00 810,00 

192 Disco de lixa pop on laranja Tdv Pacote 15 54,00 810,00 

193 Mandril pop on Preven uniudade 10 12,83 128,30 

194 Pote porta algodão Cosa unidade 10 38,00 380,00 

TOTAL  56.977,55 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 
publicação de seu extrato na imprensa oficial. 
  
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabaceiras firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-
se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização. 
  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada 
através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 
Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00014/2022, parte integrante do 
presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência 
poderá ser utilizada: 
  
Pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa. 
  
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 
00014/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. 
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; 
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador 
e órgãos participantes; 
As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, à metada do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de 
preços; 
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
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O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de 
solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular. 
  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO: 

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de 
Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada por 
intermédio de: 
Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia. 
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da 
data da convocação. 
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de 
Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata. 
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação. 
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para 
retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, 
aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis. 
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo 
de validade da respectiva Ata de Registro de Preços. 
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a 
devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos 
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, 
todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada. 
A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93. 
  

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
respectivo Edital e das demais cominações legais. 
As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, 
convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada 
pela Administração. 
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 
8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o 
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – 
simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 
10.520/02. 
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Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a 
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita ao 
Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora 
quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será 
registrado e publicado no cadastro correspondente. 
  

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00014/2022 e seus anexos, e a seguinte proposta 
vencedora do referido certame: 
  
- APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN. 
02.911.193/0001-68 
Valor: R$ 56.977,55 
  

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de 
Boqueirão. 
  
  
  

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

  
  

  APOGEU CENTER COMERCIAL DE 
PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN 

SERGIO SANTOS 
793.411.874–00 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 04402/2022 
  
Aos 25 dias do mês de Agosto de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Cabaceiras, Estado da Paraíba, localizada na Pc General José Pessoa - Centro - 
Cabaceiras - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de 
Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 
00014/2022 que objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE FORMA PARCELADA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CABACEIRAS–PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CABACEIRAS - CNPJ nº 08.702.862/0001-78. 
 
  

VENCEDOR: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 

CNPJ: 09.478.023/0001-80 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

1 Abaixador de língua com 
100 unidades 

THEOTO Pacote 40 4,89 195,60 

4 Adesivo Dentinário para 
Resina Fotopolimerizável 
Rendimento: Até 280 
restaurações 
(considerando o uso de 1 
gota para cada 
restauração) Contém carga 
nanoparticulada (10% em 
peso) Solvente de água e 
álcool: Proporciona a 
mesma qualidade da 
primeira até a última gota 
do frasco, pois não 
evapora como a acetona. 
Não é necessário agitar o 
frasco antes do uso. Menor 
sensibilidade técnica, 
menor sensibilidade pós–
operatória. Frasco com 
tampa "flip top": evita 
desperdício e pode ser 
manuseado apenas com 
uma mão das mãos. 
Excelente adesão à 
dentina e ao esmalte. 

MAQUIRA Unidade 120 33,18 3.981,60 

8 Agulha Gengival Curta 30G 
Descartável Estéril C/ 100 

SOLIDOR Caixa 73 37,99 2.773,27 
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unidades 

9 Agulha gengival longa C/ 
100 unidades 

SOLIDOR Caixa 80 38,39 3.071,20 

10 Alavanca Apexo KONNEM Unidade 18 24,16 434,88 

11 Alavanca reta KONNEM Unidade 12 25,86 310,32 

12 Alavanca seldin KONNEM unidade 20 25,86 517,20 

13 Álcool Etílico ITAJA Garrafa 50 8,01 400,50 

16 Amálgama em Cápsula de 
uma Porção 

SDI Unidade 6000 1,84 11.040,00 

45 Brunidor KONNEM Unidade 40 6,36 254,40 

46 Cabo de espelho KONNEM Unidade 500 4,01 2.005,00 

47 Calcador KONNEM Unidade 380 6,36 2.416,80 

57 Colher de Dentina KONNEM Unidade 380 6,36 2.416,80 

58 Coltosol 2i Unidade 68 9,91 673,88 

63 Cureta de Lucas KONNEM Unidade 32 8,18 261,76 

65 Detergente enzimático ZYMEDENT Unidade 70 24,49 1.714,30 

70 Escova de Robson AAF DO 
BRASIL 

Unidade 3500 1,35 4.725,00 

71 Espaçador Digital MK LIFE Caixa 10 35,38 353,80 

72 Espátula 07 KONNEM Unidade 75 8,18 613,50 

73 Espátula Hoollemback KONNEM Unidade 22 6,36 139,92 

80 Eucaliptol Solução 10ML MAQUIRA Unidade 10 10,91 109,10 

88 Fita Matriz Aço Inox 5 mm AAF DO 
BRASIL 

Rolo 28 1,94 54,32 

89 Fita Matriz Aço Inox 7 mm AAF DO 
BRASIL 

Rolo 40 2,12 84,80 

90 Fita para Autoclave POLARFIX Rolo 28 5,49 153,72 

91 Fixador para Radiografia CARISTEM Unidade 30 13,12 393,60 

92 Fluoreto de Sódio 
acidolado Gel 

IODONTOSUL Unidade 36 4,98 179,28 

93 Fórceps Adulto N° 150 SKY Unidade 20 78,70 1.574,00 

117 Hemospan (Esponja 
Hemostática Cirúrgica) 

MAQUIRA Unidade 50 48,49 2.424,50 

121 Ionômero de Vidro para 
Restauração. Kit com Pó 
10g+ Líquido 8ml C/ 1 
unidade Composição Pó 
Fluorsilicato de Sódio 
Cálcio Alumínio, sulfato de 
bário, ácido poliacrílico, 
pigmentos Os pigmentos 
variam de acordo com a 
cor do produto. Líquido 
Ácido Tartárico, Água 
Destilada Indicações – 
Restaurações de dentes 
decíduos, incluindo a 
classe I. – Reparo das 
erosões da região cervical 

MAQUIRA caixa 85 22,99 1.954,15 
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e restaurações classe V. – 
Restaurações da classe III 
e casos selecionados da 
classe I. – Confecção de 
núcleos para coroas. libera 
flúor para a ação 
anticariogênica e tem uma 
excelente adesão à 
estrutura dentária. 
Proporciona a 
remineralização dos 
tecidos adjacentes e a 
recuperação da rigidez das 
cúspides sem suporte de 
dentina. 

123 Lâmina para Bisturi n15 C/ 
100 unidades 

MEDIX Caixa 25 43,68 1.092,00 

131 Limas K de 1° Serie 21mm MK LIFE Caixa 12 20,22 242,64 

132 Limas K de 1° Serie 25 mm MK LIFE Caixa 12 20,22 242,64 

133 Limas K de 1° Serie 31mm MK LIFE Caixa 12 20,22 242,64 

134 Limas K de 2° Serie 21mm MK LIFE Caixa 12 20,22 242,64 

135 Limas K de 2° Serie 25 mm MK LIFE Caixa 30 20,22 606,60 

138 Máscara Descartável Tripla 
c Elástico caixa com 50 
unidades 

MEDIX Caixa 48 8,98 431,04 

142 Óculos de Proteção EVOLUTION Unidade 30 4,88 146,40 

143 Óleo Lubrificante P Alta 
Rotação 

MAQUIRA Unidade 30 19,49 584,70 

144 Óxido de Zinco 50G MAQUIRA Unidade 60 6,99 419,40 

153 digliconato de clorexidina 
0,12% 

VICPHARMA Unidade 20 25,99 519,80 

158 Porta matriz KONNEM Unidade 32 23,39 748,48 

172 Rolinho de Algodão 
Hidrófilo 

WA Pacote 200 2,59 518,00 

175 Solução Hemostática 
Tópica 10 ml 

MAQUIRA Unidade 40 19,44 777,60 

179 Sugador Cirúrgico 2i Caixa 50 25,16 1.258,00 

180 Sugador Odontológico 
Descartável 

WA Pacote 800 9,94 7.952,00 

182 Tesoura Cirúrgica 6B Unidade 25 23,10 577,50 

186 Tricresol Formalina 
solução 10ML 

MAQUIRA Unidade 70 3,76 263,20 

TOTAL  62.092,48 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 
publicação de seu extrato na imprensa oficial. 
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A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabaceiras firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-
se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização. 
  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00014/2022, parte 
integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante 
sua vigência poderá ser utilizada: 
  
Pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa. 
  
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico 
nº 00014/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão 
gerenciador. 
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; 
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes; 
As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, à metada do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de 
preços; 
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de 
solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular. 
  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO: 

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de 
Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada 
por intermédio de: 
Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia. 
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras. 
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O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da 
data da convocação. 
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de 
Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata. 
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação. 
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para 
retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante 
vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis. 
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no 
prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços. 
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com 
a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos 
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, 
todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada. 
A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93. 
  

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não celebrar 
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
respectivo Edital e das demais cominações legais. 
As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, 
convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada 
pela Administração. 
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 
8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o 
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d 
– simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 
10.520/02. 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a 
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita ao 
Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de 
mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será 
registrado e publicado no cadastro correspondente. 
  

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
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Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00014/2022 e seus anexos, e a seguinte proposta 
vencedora do referido certame: 
  
- ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 
09.478.023/0001-80 
Valor: R$ 62.092,48 
  

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de 
Boqueirão. 
  
  
  

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

  
  

  ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES LTDA 

ANDRE LUNA DE LUCENA 
886.043.814–49 

  
  

 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS 
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio foram designados através da Portaria nº 930 de 06.01.2022 

___________________________________________________________________________________________________  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 044/2022 - CPL/SEC. SAÚDE 
Pregão Eletrônico nº 00014/2022 

 

 
Pc General José Pessoa, SN - Centro - Cabaceiras - PB – CNPJ Nº: 08.702.862/0001-78. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 04403/2022 
  
Aos 25 dias do mês de Agosto de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Cabaceiras, Estado da Paraíba, localizada na Pc General José Pessoa - Centro - 
Cabaceiras - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro 
de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00014/2022 que 
objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS–PB; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABACEIRAS - CNPJ nº 08.702.862/0001-78. 
  

VENCEDOR: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS 

CNPJ: 26.043.097/0001-03 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

174 Seringa carpule com 
refluxo 

FATO 
INSTRUMENTOS/QAYUM 
AND ELAHISONS 

Unidade 52 41,40 2.152,80 

TOTAL  2.152,80 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 
publicação de seu extrato na imprensa oficial. 
  
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabaceiras firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-
se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização. 
  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada 
através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 
Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00014/2022, parte integrante do 
presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência 
poderá ser utilizada: 
  
Pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa. 
  
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 
00014/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. 
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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; 
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador 
e órgãos participantes; 
As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, à metada do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de 
preços; 
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de 
solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular. 
  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO: 

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de 
Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada por 
intermédio de: 
Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia. 
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da 
data da convocação. 
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de 
Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata. 
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação. 
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para 
retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, 
aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis. 
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo 
de validade da respectiva Ata de Registro de Preços. 
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a 
devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos 
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, 
todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada. 
A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
respectivo Edital e das demais cominações legais. 
As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, 
convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada 
pela Administração. 
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 
8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o 
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – 
simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 
10.520/02. 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a 
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita ao 
Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora 
quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será 
registrado e publicado no cadastro correspondente. 
  

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00014/2022 e seus anexos, e a seguinte proposta 
vencedora do referido certame: 
  
- FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS. 
26.043.097/0001-03 
Valor: R$ 2.152,80 
  

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de 
Boqueirão. 
  
  
  

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

  
  

  FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 
INSTRUMENTOS CIRURGICOS 

MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS 
022.513.244–37 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 04404/2022 
  
Aos 25 dias do mês de Agosto de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Cabaceiras, Estado da Paraíba, localizada na Pc General José Pessoa - Centro - 
Cabaceiras - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de 
Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 
00014/2022 que objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE FORMA PARCELADA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CABACEIRAS–PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CABACEIRAS - CNPJ nº 08.702.862/0001-78. 
  

VENCEDOR: DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES 

CNPJ: 26.240.632/0001-16 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

86 Fio Dental HIGIX Unidade 30 1,10 33,00 

TOTAL  33,00 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 
publicação de seu extrato na imprensa oficial. 
  
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabaceiras firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-
se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização. 
  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00014/2022, parte 
integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante 
sua vigência poderá ser utilizada: 
  
Pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa. 
  
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico 
nº 00014/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão 
gerenciador. 
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; 
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Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes; 
As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, à metada do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de 
preços; 
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de 
solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular. 
  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO: 

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de 
Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada 
por intermédio de: 
Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia. 
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da 
data da convocação. 
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de 
Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata. 
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação. 
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para 
retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante 
vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis. 
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no 
prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços. 
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com 
a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos 
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, 
todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada. 
A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93. 
  

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não celebrar 
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
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retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
respectivo Edital e das demais cominações legais. 
As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, 
convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada 
pela Administração. 
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 
8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o 
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d 
– simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 
10.520/02. 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a 
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita ao 
Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de 
mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será 
registrado e publicado no cadastro correspondente. 
  

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00014/2022 e seus anexos, e a seguinte proposta 
vencedora do referido certame: 
  
- DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES. 
26.240.632/0001-16 
Valor: R$ 33,00 
  

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de 
Boqueirão. 
  
  
  

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

  
  

  DENTAL HIGIX PROD. MED. 
HOSPITALARES 

FRANCISCO FEITOSA DE MATOS 
248.909.283–91  
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 04405/2022 
  
Aos 25 dias do mês de Agosto de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Cabaceiras, Estado da Paraíba, localizada na Pc General José Pessoa - Centro - 
Cabaceiras - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro 
de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00014/2022 que 
objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS–PB; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABACEIRAS - CNPJ nº 08.702.862/0001-78. 
  

VENCEDOR: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI 

CNPJ: 26.690.173/0001-72 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

5 Afastador minessota GOLGRAN Unidade 10 12,30 123,00 

51 Clorexidina a 2% MAQUIRA Unidade 40 14,00 560,00 

53 Cloridato de Mepivacaína 2% com 
Norepinefrina 1:1000 C/ 50 unidades 

DLA Caixa 100 99,00 9.900,00 

54 Cloridato de Mepivacaína 3% Sem 
Vasoconstrictor C/ 20 unidades 

DLA Caixa 100 99,00 9.900,00 

60 Cone de Gutapercha MK DENT Caixa 10 26,00 260,00 

62 Cone de Papel Absorvente MK DENT Caixa 20 23,00 460,00 

78 Espelho de 1° plano (front surface) com 
cabo 

GOLGRAN Unidade 20 11,23 224,60 

79 Espelhos Bucais IODONTOSUL/ 
SS PLUS 

Unidade 800 2,83 2.264,00 

84 Faceshild anti–risco MICRODONT Unidade 10 12,32 123,20 

85 Fio de Sutura Seda Montado 3.0 c 
agulha ½ Círculo Triangular para 
Odontologia C/ 24 unid. 

BC SUTURE Caixa 55 50,00 2.750,00 

104 Grampos para Endodontia 00 GOLGRAN Unidade 10 14,34 143,40 

105 Grampos para Endodontia 14A GOLGRAN Unidade 10 12,89 128,90 

106 Grampos para Endodontia 1A GOLGRAN Unidade 10 12,89 128,90 

107 Grampos para Endodontia 200 GOLGRAN Unidade 10 12,89 128,90 

108 Grampos para Endodontia 202 GOLGRAN Unidade 5 12,50 62,50 

109 Grampos para Endodontia 205 GOLGRAN Unidade 5 12,50 62,50 

110 Grampos para Endodontia 206 GOLGRAN Unidade 10 12,50 125,00 

111 Grampos para Endodontia 207 GOLGRAN Unidade 10 12,80 128,00 

112 Grampos para Endodontia 208 GOLGRAN Unidade 10 12,80 128,00 

113 Grampos para Endodontia 211 GOLGRAN Unidade 10 12,80 128,00 

114 Grampos para Endodontia 212 GOLGRAN Unidade 10 12,80 128,00 

115 Grampos para Endodontia 26 GOLGRAN unidade 10 12,80 128,00 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS 
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio foram designados através da Portaria nº 930 de 06.01.2022 

___________________________________________________________________________________________________  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 044/2022 - CPL/SEC. SAÚDE 
Pregão Eletrônico nº 00014/2022 

 

 
Pc General José Pessoa, SN - Centro - Cabaceiras - PB – CNPJ Nº: 08.702.862/0001-78. 

116 Grampos para Endodontia W8A GOLGRAN Unidade 5 12,80 64,00 

120 Ionômero de Vidro para Forramento. Kit 
com Pó10g+ Líquido8ml C/ 1 unidade 
Composição Pó Fluorsilicato de Sódio 
Cálcio Alumínio, sulfato de bário, ácido 
poliacrílico, pigmentos Os pigmentos 
variam de acordo com a cor do produto. 
Líquido Ácido Tartárico, Água Destilada 
Indicações – Restaurações de dentes 
decíduos, incluindo a classe I. – Reparo 
das erosões da região cervical e 
restaurações classe V. – Restaurações 
da classe III e casos selecionados da 
classe I. – Confecção de núcleos para 
coroas. libera flúor para a ação 
anticariogênica e tem uma excelente 
adesão à estrutura dentária. 
Proporciona a remineralização dos 
tecidos adjacentes e a recuperação da 
rigidez das cúspides sem suporte de 
dentina. 

BIODINAMICA Caixa 85 50,45 4.288,25 

122 Kit Cirúrgico Estério para Periodontia SP ODONTO Unidade 10 39,90 399,00 

124 Lençol de Borracha MADEITEX Caixa 25 26,06 651,50 

156 Porta Agulha GOLGRAN Unidade 50 29,00 1.450,00 

157 Porta amalgama MAQUIRA Unidade 82 11,50 943,00 

159 Pote dappen OGP Unidade 52 1,55 80,60 

171 Revelador IODONTOSUL Unidade 220 13,16 2.895,20 

188 Verniz Cavitáriovarnal BIODINAMICA Unidade 15 15,59 233,85 

189 Verniz com Flúor DUOFLUORIDE FGM Unidade 15 21,51 322,65 

TOTAL  39.312,95 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 
publicação de seu extrato na imprensa oficial. 
  
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabaceiras firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-
se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização. 
  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada 
através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 
Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00014/2022, parte integrante do 
presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência 
poderá ser utilizada: 
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Pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa. 
  
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 
00014/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. 
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; 
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador 
e órgãos participantes; 
As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, à metada do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de 
preços; 
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de 
solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular. 
  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO: 

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de 
Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada por 
intermédio de: 
Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia. 
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da 
data da convocação. 
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de 
Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata. 
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação. 
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para 
retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, 
aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis. 
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo 
de validade da respectiva Ata de Registro de Preços. 
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a 
devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos 
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previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, 
todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada. 
A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93. 
  

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
respectivo Edital e das demais cominações legais. 
As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, 
convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada 
pela Administração. 
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 
8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o 
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – 
simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 
10.520/02. 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a 
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita ao 
Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora 
quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será 
registrado e publicado no cadastro correspondente. 
  

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00014/2022 e seus anexos, e a seguinte proposta 
vencedora do referido certame: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI. CNPJ 
26.690.173/0001-72, Valor: R$ 39.312,95 
  

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de 
Boqueirão. 
  
  
  

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

  
  

  JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI 
TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ 

007.422.234–18  
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 04406/2022 
  
Aos 25 dias do mês de Agosto de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Cabaceiras, Estado da Paraíba, localizada na Pc General José Pessoa - Centro - 
Cabaceiras - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro 
de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00014/2022 que 
objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS–PB; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABACEIRAS - CNPJ nº 08.702.862/0001-78. 
  

VENCEDOR: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E 
HOSPITALARES EIRELI 

CNPJ: 29.084.363/0001-34 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

2 Abridor de boca kit C/ 2 unidades Maquira / 
Maquira 

Caixa 6 5,82 34,92 

3 Ácido Fosfórico 37% Gel (Condicionador 
Ácido). 

Maquira / 
Maquira 

Seringa 128 0,99 126,72 

14 alveolótomo Cooperflex / 
Cooperflex 

unidade 20 81,77 1.635,40 

19 Arco para isolamento absoluto Maquira / 
Maquira 

Unidade 1 7,66 7,66 

20 Boca Diamantada 2112 Microdont / 
3R 

Unidade 72 2,00 144,00 

22 Broca Diamantada 1011 Microdont / 
3R 

Unidade 72 2,00 144,00 

23 Broca Diamantada 1012 Microdont / 
3R 

Unidade 150 2,00 300,00 

24 Broca Diamantada 1013 Microdont / 
3R 

Unidade 150 2,00 300,00 

25 Broca Diamantada 1014 Microdont / 
3R 

Unidade 150 2,00 300,00 

26 Broca Diamantada 1015 Microdont / 
3R 

Unidade 150 2,00 300,00 

27 Broca Diamantada 1016 Microdont / 
3R 

Unidade 150 2,00 300,00 

28 Broca Diamantada 1033 Microdont / 
3R 

Unidade 72 2,00 144,00 

29 Broca Diamantada 1034 Microdont / 
3R 

Unidade 72 2,00 144,00 

30 Broca Diamantada 1045 Microdont / 
3R 

Unidade 72 2,00 144,00 

35 Broca Diamantada 3168F Microdont / Unidade 70 2,00 140,00 
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3R 

37 Broca Diamantada 3195 FF Microdont / 
3R 

Unidade 70 2,00 140,00 

38 Broca Diamantada Carbide 702 Para Alta 
Rotação 

Kavo / Kavo Unidade 45 7,80 351,00 

39 Broca Diamantada Carbide703 Para Alta 
Rotação 

Kavo / Kavo Unidade 45 7,80 351,00 

43 Brocas diamantadas esféricas de haste 
longa (1012, 1013, 1014, 1015, 1016) 

Microdont / 
3R 

Unidade 100 2,00 200,00 

48 Carbono para Articulação com 12 Folhas Maquira / 
Maquira 

Bloco 48 1,42 68,16 

49 Cimento de Hidróx de Cálcio Radiop c/1 
T. P. Base+1 T Pasta Catalisadora + 1 
Bloco. p mistura 

Hydcal / 
Maquira 

Kit 90 29,98 2.698,20 

52 Cloridato de Lidocaína 2% com Epinefrina 
1:1000 C/ 50 unidades 

Alphacaine 
/ DFL 

Caixa 100 77,63 7.763,00 

55 Cloridato de Prilocaína 3% com 
Felipressina C/ 50 unidades 

Citanest / 
DLA 

Caixa 72 77,11 5.551,92 

56 Cloridrato de articaína 4% com Epinefrina Articaine / 
DFL 

Caixa 50 137,50 6.875,00 

61 Cone de Obturação do Protaper 
(F1/F2/F3) 

Tanari / 
Tanariman 

Caixa 10 47,00 470,00 

74 Espátula para resina n°2 Cooperflex / 
Cooperflex 

Unidade 20 16,58 331,60 

75 Espátula para resina sd2 Cooperflex / 
Cooperflex 

Unidade 20 16,58 331,60 

77 Espátula para resina n 3 Cooperflex / 
Cooperflex 

Unidade 20 16,58 331,60 

81 Eugenol 20 ml Maquira / 
Maquira 

Unidade 70 8,97 627,90 

82 Evidenciador de Placa Bacteriana 
Solução 10ML 

Maquira / 
Maquira 

Unidade 18 6,56 118,08 

94 Fórceps Adulto N° 151 Golgran / 
Golgran 

Unidade 20 72,80 1.456,00 

95 Fórceps Adulto N° 16 Golgran / 
Golgran 

Unidade 20 72,80 1.456,00 

96 Fórceps Adulto N° 18L Golgran / 
Golgran 

Unidade 20 72,80 1.456,00 

97 Fórceps Adulto N° 18R Golgran / 
Golgran 

Unidade 20 72,80 1.456,00 

98 Fórceps Adulto N° 65 Golgran / 
Golgran 

Unidade 230 72,80 16.744,00 

99 Fórceps Adulto N° 69 Golgran / 
Golgran 

Unidade 20 72,80 1.456,00 

100 Fórceps Infantil Golgran / 
Golgran 

Unidade 80 72,80 5.824,00 

101 Formocresol 10 ml Maquira / 
Maquira 

Unidade 40 3,80 152,00 

103 Glutaraldeído c 5L Glutaron / 
Rioquimica 

Unidade 36 17,40 626,40 

118 Hidróxido de Cálcio PA 10g Maquira / Unidade 50 3,73 186,50 
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Maquira 

119 Hipoclorito de Sódio 1% Asfer / 
Asfer 

Litro 25 6,47 161,75 

127 Lima para osso Cooperflex / 
Cooperflex 

Unidade 12 34,97 419,64 

136 Lixa p Acabamento e Polimento p 
Amálgamacx c/150 unidades 

Preven / 
Preven 

Caixa 20 6,76 135,20 

137 Lixa p Acabamento e Polimento p resina 
embalagem c/12 unidades 

Preven / 
Preven 

Caixa 40 5,98 239,20 

139 Microaplicador Descartável Ponta 
Dupla(Microbush) cx c/100 unidades 
tamanho P 

Cavibrush / 
Dentscare 
FGM 

Caixa 15 7,80 117,00 

140 Microaplicador Descartável Ponta 
Dupla(Microbush) cx c/100 unidades 
tamanho M 

Cavibrush / 
Dentscare 
FGM 

caixa 10 7,80 78,00 

141 Moldeira Descartável para Flúor Mista cx 
c/100 unidades 

Biodinamica 
/ 
Biodinamica 

Caixa 30 41,29 1.238,70 

146 Pasta Calen Calen / SS 
White 

Caixa 5 54,72 273,60 

147 Pasta Profilática com Flúor 90g Maquira / 
Maquira 

Unidade 48 3,51 168,48 

148 Pedra Pomes em Pó 100g Maquira / 
Maquira 

Pote 80 2,99 239,20 

149 Película Periapical Adulto Agfa / 
Kulzer 

Caixa 12 163,84 1.966,08 

150 Película Periapical Infantil Carestream 
/ 
Carestream 

Caixa 5 249,60 1.248,00 

151 Película RadiograficaOclusal Carestream 
/ 
Carestream 

Unidade 10 341,43 3.414,30 

155 Pó de Hidróxido de Cálcio Maquira / 
Maquira 

Caixa 15 3,73 55,95 

160 Removedor de Manchas 30ml tartarite Tartarit / 
Iodontosul 

Unidade 30 18,07 542,10 

161 Resina Flow cor A3. Consistência: Fluida. 
Preenchimento: 2mm. Composição: 
bário–alumino silicato, dióxido de silício 
nanoparticulado, TEGDMA, Bis(EMA), 
Bis(GMA)], canforquinona, coiniciadores, 
conservantes e pigmentos. Fácil 
aplicação em cavidades de difícil acesso. 
Não escorre do local onde é aplicado. 
Pode ser empregada como liner 
(forramento) em dentes anteriores e 
posteriores. teor de carga: 72% com 
tamanho de partículas de 0,05 a 5µ. 
Contração de polimerização semelhante 
às resinas compostas. Elevada 
resistência mecânica. Sua baixa 
viscosidade permite preencher cavidades 

Opallis Flow 
/ Dentscare 
FGM 

unidade 48 16,90 811,20 
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com elevada rugosidade e de difícil 
acesso como aquelas em forma de túnel. 
Pode ser empregada como liner 
(forramento) em dentes posteriores. Não 
escorre. A resina flui com facilidade, mas 
ao cessar a força aplicada, a resina 
mantém–se estática. 

TOTAL  72.295,06 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 
publicação de seu extrato na imprensa oficial. 
  
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabaceiras firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-
se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização. 
  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada 
através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 
Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00014/2022, parte integrante do 
presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência 
poderá ser utilizada: 
  
Pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa. 
  
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 
00014/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. 
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; 
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador 
e órgãos participantes; 
As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, à metada do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de 
preços; 
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
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eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de 
solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular. 
  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO: 

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de 
Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada por 
intermédio de: 
Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia. 
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da 
data da convocação. 
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de 
Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata. 
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação. 
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para 
retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, 
aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis. 
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo 
de validade da respectiva Ata de Registro de Preços. 
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a 
devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos 
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, 
todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada. 
A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93. 
  

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
respectivo Edital e das demais cominações legais. 
As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, 
convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada 
pela Administração. 
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 
8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o 
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – 
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simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 
10.520/02. 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a 
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita ao 
Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora 
quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será 
registrado e publicado no cadastro correspondente. 
  

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00014/2022 e seus anexos, e a seguinte proposta 
vencedora do referido certame: 
  
- DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E 
HOSPITALARES EIRELI. 
29.084.363/0001-34 
Valor: R$ 72.295,06 
  

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de 
Boqueirão. 
  
  
  

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

  
  

  DENTAL CONCEITO COMERCIO DE 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E 

HOSPITALARES EIRELI 
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO 

428.598.608–60 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 04407/2022 
  
Aos 25 dias do mês de Agosto de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Cabaceiras, Estado da Paraíba, localizada na Pc General José Pessoa - Centro - 
Cabaceiras - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro 
de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00014/2022 que 
objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS–PB; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABACEIRAS - CNPJ nº 08.702.862/0001-78. 
  

VENCEDOR: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA 

CNPJ: 44.223.526/0001-06 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

15 Amálgama em Cápsula de Duas 
Porções 

SDI/SDI 
Limited 

Unidade 12000 3,11 37.320,00 

17 Anestésico Tópico GEL 12G DFL Unidade 70 9,23 646,10 

21 Broca Cirúrgica esférica nº 06 e 702 
alta rotação 

Kavo Unidade 50 12,08 604,00 

40 Broca Multilaminada 12 Lâminas Kavo unidade 50 27,75 1.387,50 

41 Broca Shofu MK–Life/MK 
Produtos p. 
saúde 

Unidade 36 10,28 370,08 

42 Brocas carbide para baixa rotação 
numero 2,4,6,8 

Kavo unidade 100 7,78 778,00 

44 Broqueiro Maquira Unidade 6 15,98 95,88 

50 Cimento Endodontico (SEALER) BIODIN??MICA Caixa 12 87,81 1.053,72 

68 Endo Z Broca Kavo Unidade 40 19,20 768,00 

195 Kit de coroa anterior TDV kit 20 194,75 3.895,00 

TOTAL  46.918,28 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 
publicação de seu extrato na imprensa oficial. 
  
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabaceiras firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-
se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada 
através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 
Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00014/2022, parte integrante do 
presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência 
poderá ser utilizada: 
  
Pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa. 
  
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 
00014/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. 
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; 
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador 
e órgãos participantes; 
As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, à metada do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de 
preços; 
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de 
solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular. 
  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO: 

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de 
Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada por 
intermédio de: 
Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia. 
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da 
data da convocação. 
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de 
Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata. 
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação. 
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É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para 
retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, 
aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis. 
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo 
de validade da respectiva Ata de Registro de Preços. 
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a 
devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos 
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, 
todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada. 
A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93. 
  

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
respectivo Edital e das demais cominações legais. 
As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, 
convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada 
pela Administração. 
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 
8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o 
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – 
simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 
10.520/02. 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a 
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita ao 
Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora 
quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será 
registrado e publicado no cadastro correspondente. 
  
 

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00014/2022 e seus anexos, e a seguinte proposta 
vencedora do referido certame: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA. CNPJ 44.223.526/0001-06, 
Valor: R$ 46.918,28 
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CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de 
Boqueirão. 
  
  
  

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

  
  

  DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA 
Elci Triches Berti 

828.231.039–53 
  
  

 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS 
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio foram designados através da Portaria nº 930 de 06.01.2022 

___________________________________________________________________________________________________  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 044/2022 - CPL/SEC. SAÚDE 
Pregão Eletrônico nº 00014/2022 

 

 
Pc General José Pessoa, SN - Centro - Cabaceiras - PB – CNPJ Nº: 08.702.862/0001-78. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 04408/2022 
  
Aos 25 dias do mês de Agosto de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Cabaceiras, Estado da Paraíba, localizada na Pc General José Pessoa - Centro - 
Cabaceiras - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro 
de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00014/2022 que 
objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS–PB; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABACEIRAS - CNPJ nº 08.702.862/0001-78. 
  

VENCEDOR: ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA 

CNPJ: 70.104.344/0001-26 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

6 Agua destilada VULCANO Garrafa 200 6,77 1.354,00 

59 Compressa de Gaze 7,5 x 7,5 CM 
pacote com 500 unidades 

KASMED Pacote 200 9,30 1.860,00 

TOTAL  3.214,00 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de 
publicação de seu extrato na imprensa oficial. 
  
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabaceiras firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-
se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização. 
  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada 
através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 
Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00014/2022, parte integrante do 
presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência 
poderá ser utilizada: 
  
Pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa. 
  
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 
00014/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. 
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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; 
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador 
e órgãos participantes; 
As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, à metada do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de 
preços; 
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de 
solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular. 
  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO: 

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de 
Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada por 
intermédio de: 
Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia. 
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras. 
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da 
data da convocação. 
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de 
Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata. 
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação. 
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para 
retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, 
aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis. 
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo 
de validade da respectiva Ata de Registro de Preços. 
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a 
devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos 
previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, 
todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada. 
A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
respectivo Edital e das demais cominações legais. 
As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, 
convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada 
pela Administração. 
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 
8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o 
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – 
simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 
10.520/02. 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a 
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita ao 
Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora 
quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será 
registrado e publicado no cadastro correspondente. 
  

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00014/2022 e seus anexos, e a seguinte proposta 
vencedora do referido certame: 
  
- ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA. 
70.104.344/0001-26 
Valor: R$ 3.214,00 
  

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de 
Boqueirão. 
  
  
  

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

  
  

  ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS 
LTDA 

WASHINGTON JOSE DE QUEIROZ 
368.524.304–72 

  
  

 


