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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/2020  
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2021 
 

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Carlinda, Estado 
de Mato Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Carlinda, de um lado o MUNICÍPIO 
DE CARLINDA, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CGC/MF sob o nº. 

01.617.905/0001-78, neste ato representado pela Prefeita Municipal, a Sra. CARMELINDA 
LEAL MARTINES COELHO, Prefeita Municipal, portadora da Cédula de Identidade Nº. 
1165982-3 SSP/MT e do CPF Nº. 854.225.171-72, residente e domiciliada na Estrada F 

Comunidade São Francisco, zona rural, município de Carlinda - MT, doravante denominado 
“MUNICÍPIO”, e do outro lado a empresa F. K. PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
EIRELI inscrita no CNPJ sob o n.º 12.655.741/0001-90 estabelecida na Rua das 

Pitangueiras, n.º 800, bairro Setor Comercial, no município de Sinop/MT, CEP 78.550-274, 
contato através do telefone (66) 3532-0087 e e-mail licitacao@dentalnortesinop.com.br 

neste ato representada pela Sra. Francielli Klein portadora do RG nº. 3229598-7 SSP/MT e 

CPF Nº. 004.378.410-06 doravante denominada “PROMITENTE FORNECEDORA”, nos 
termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, da Lei Federal nº. 
10.520/2002, Decreto Municipal nº. 500/2013 e demais normas legais aplicáveis e, 

considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/2020, para REGISTRO 
DE PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da 
Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARLINDA – MT:  

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID QUANT MARCA 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

3 872418 

AGENTE DE UNIÃO: Especificação Técnica: adesivo de 
frasco único fotopolimerizável com solvente à base de 
água e álcool, com nanotecnologia, com 10% em peso 
de carga, indicado para união de resinas compostas. 
Frasco com aprox. 5ml 

UNID 30 BIODINAMICA R$25,00 R$750,00 

4 50195 

AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE: Especificação 
Técnica: água destilada para altoclave, não injetável, 
não estéril e quimicamente pura, indicada para 
utilização em autoclave, produção farmacêutica e 
análise físico-química. Contendo 05 litros 

UNID 5 ASFER R$10,35 R$51,75 

32 50236 

CARBONO EM FILME P/ ARTICULAÇÃO: Especificação 
Técnica: rolo de carbono, cópia extremamente fiel, não 
borra fino, com espessura de 0,002 mm e 10 cm de 
comprimento por folha. Caixa com 12 folhas. 

CAIXA 10 IODONTOSUL R$1,78 R$17,80 

46 50247 
CURETA MORSE 0-00: Especificação Técnica: 
instrumental em aço inoxidável para procedimento em 
periodontia. 

UNID 15 CASSIFLEX R$42,98 R$644,70 

56 50263 

ESPELHO CLINICO PLANO AUTOCLAVÁVEL N° 5:  
Especificação Técnica: espelho altoclavável, utilizado 
para facilitar a visualização em procedimentos 
odontológicos. 

UNID 100 IODONTOSUL R$3,00 R$300,00 
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58 50266 

EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA: Especificação 
Técnica: solução evidenciadora á base de fucsina 
básica.  Torna a placa visível em zonas de difícil 
visualização.  Frasco com 500ml 

UNID 10 IODONTOSUL R$17,95 R$179,50 

63 28573 

FLÚOR GEL NEUTRO 2%: Especificação técnica: Fluoreto 
de sódio 2%, sabor tutti frutti ou menta, indicado para 
prevenção da doença cárie, prazo de validade de 2 anos 
após a fabricação. Frasco com 200ml 

UNID 40 IODONTOSUL R$4,62 R$184,80 

64 40242 
FLUORETO DE SÓDIO LÍQUIDO: Especificações técnicas: 
concentração em 0,05%. Frasco com 500ml 

UNID 30 IODONTOSUL R$12,22 R$366,60 

74 28593 
HIDROXIDO DE CALCIO P.A. : é uma medicação 
intracanal, composta por 100% de hidroxido de calcio 
puro na forma de po. Embalagem de 10g 

UNID 7 CASSIFLEX R$6,90 R$48,30 

75 50283 

JOGO DE BORRACHAS DE ACABAMENTO PARA 
POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA: Especificação 
Técnica: embalada em kit com no mínimo 6 pontas ( 2 
torpedos, 1 lentilha, 1 taça, 2 esferas) estéril em meios 
físico-químicos. 

UNID 10 MICRODONT R$33,95 R$339,50 

76 50285 

KIT POLIMENTO PARA ÁMALGAMA: Especificação 
Técnica: kit de 8 peças com 4 taças e 4 ogivas nas cores 
marrom (grosso), verde (médio), azul (fino) e bege 
(ultra fino). 

UNID 10 MICRODONT R$33,98 R$339,80 

87 50297 

MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR: 
Especificação técnica: Solução a base de 
Paramonoclorofenol Canforado, material indicado 
como medicação intracanal, possui bactericida. Frasco 
20ml. Validade 2 anos. 

UNID 4 BIODINAMICA R$7,35 R$29,40 

89 50294 

MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO PÓ 38 G E 
LÍQUIDO 15 ML: Especificação Técnica: composição 
reforçada a base de oxido de zinco e elgenol, material 
que permite a confecção de restauração provisória de 
longa duração ( até 2 anos) e forramento de cavidade. 
Composição de pó com oxido de zinco, poli metacrilato 
de metila; e do liquido com elgenol 99,5%, acido 
acético 0,5%. Contem 1 frasco de pó 38g 3 liquido com 
15 ml. Validade pó: 2 anos. Líquido : 3 anos. 

UNID 10 BIODINAMICA R$29,75 R$297,50 

90 50298 
MATRIZ DE AÇO INOX 0,05MM X 5MM: Especificações 
Técnicas: com espessura de 0,05mm x 5mm de largura. 
Bobina com 3m cada 

UNID 20 IODONTOSUL R$1,40 R$28,00 

91 50299 
MATRIZ DE AÇO INOX 0,05MM X 7MM: Especificações 
Técnicas: com espessura de 0,05mm x 3mm de largura. 
Bobina com 3m cada 

UNID 20 IODONTOSUL R$1,65 R$33,00 

92 50300 
MATRIZ DE POLIESTER: Especificações Técnicas: tira de 
poliéster transparente. Pacote com 50 unidades 

PACOTE 5 IODONTOSUL R$2,70 R$13,50 

94 50302 

ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY P/ ALTA E BAIXA ROTAÇÃO 
COM BICO APLICADOR: Especificação Técnica: 
lubrificante para instrumentos de alta e baixa rotação. 
Conteúdo: 200ml. Acompanha bico aplicador, óleo 
mineral não tóxico, de baixa viscosidades e elevado 
grau de pureza. Sua fórmula previne oxidações e 
lubrifica as partes móveis de instrumentos 
odontológicos. Frasco com 200ml 

UNID 10 IODONTOSUL R$19,85 R$198,50 

111 50323 
PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO 1015: 
Especificação Técnica: haste com listra azul ou branca. 
Alta rotação.  

UNID 50 MICRODONT R$1,66 R$83,00 

112 50324 
PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO 1016: 
Especificação Técnica: haste com listra azul ou branca. 
Alta rotação.  

UNID 50 MICRODONT R$1,66 R$83,00 

113 50326 
PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO 2137: 
Especificação Técnica: haste com listra azul ou branca. 
Alta rotação. 

UNID 50 MICRODONT R$1,66 R$83,00 
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114 50328 

PONTA DIAMANTADA GRANA ULTRA FINA ALTA 
ROTAÇÃO N° 3118F: Especificação Técnica: identificada 
pela sigla F (granulação fina). Haste com listra 
vermelha, alta rotação.  

UNID 50 MICRODONT R$1,66 R$83,00 

115 50332 

PONTA DIAMANTADA GRANA ULTRA FINA ALTA 
ROTAÇÃO N° 3168FF: Especificação Técnica: 
identificada pela sigla FF (granulação fina). Haste com 
listra vermelha, alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade. 

UNID 50 MICRODONT R$1,65 R$82,50 

116 50334 

PONTA DIAMANTADA GRANA ULTRA FINA ALTA 
ROTAÇÃO N° 3195FF: Especificação Técnica: 
identificada pela sigla FF (granulação fina). Haste com 
listra vermelha, alta rotação. 

UNID 50 MICRODONT R$1,65 R$82,50 

117 50335 

PONTA DIAMANTADA GRANA ULTRA FINA DOURADA 
ALTA ROTAÇÃO N° 2135FF: Especificação Técnica: 
identificada pela sigla F (granulação fina). Haste com 
listra vermelha, alta rotação.  

UNID 50 MICRODONT R$1,65 R$82,50 

118 50336 
PONTA DIAMANTADA HASTE CURTA ALTA ROTAÇÃO N° 
1302: Especificação Técnica: haste com listra azul ou 
branca. Alta rotação.  

UNID 50 MICRODONT R$1,65 R$82,50 

119 50337 
PONTA DIAMANTADA HASTE CURTA ALTA ROTAÇÃO N° 
1312: Especificação Técnica: haste com listra azul ou 
branca. Alta rotação.  

UNID 50 MICRODONT R$1,65 R$82,50 

124 50350 

RESINA COMPOSTA PARA RESTAURAÇÃO 
FOTOPOLIMERIZAVEL  O A3,5:Especificação técnica: 
resina composta cor O A3,5 micro-hibrido à base de 
mocroglass indicada para restaurações em dentes 
anteriores e posteriores, com data de fabricação, 
validade e lote. 

UNID 15 FGM R$29,00 R$435,00 

125 50349 

RESINA COMPOSTA PARA RESTAURAÇÃO 
FOTOPOLIMERIZAVEL  O A3: Especificação técnica: 
resina composta cor O A3 micro-hibrido à base de 
mocroglass indicada para restaurações em dentes 
anteriores e posteriores, com data de fabricação, 
validade e lote. 

UNID 15 FGM R$28,45 R$426,75 

126 50343 

RESINA COMPOSTA PARA RESTAURAÇÃO 
FOTOPOLIMERIZAVEL A1: Especificação técnica: resina 
composta cor A1 micro-hibrido à base de mocroglass 
indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores, com data de fabricação, validade e lote. 

UNID 15 FGM R$33,70 R$505,50 

127 50344 

RESINA COMPOSTA PARA RESTAURAÇÃO 
FOTOPOLIMERIZAVEL A2: Especificação técnica: resina 
composta cor A2 micro-hibrido à base de mocroglass 
indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores, com data de fabricação, validade e lote. 

UNID 15 FGM R$35,00 R$525,00 

128 50347 

RESINA COMPOSTA PARA RESTAURAÇÃO 
FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5: Especificação técnica: 
resina composta cor A3,5 micro-hibrido à base de 
mocroglass indicada para restaurações em dentes 
anteriores e posteriores, com data de fabricação, 
validade e lote. 

UNID 30 FGM R$32,50 R$975,00 

129 50346 

RESINA COMPOSTA PARA RESTAURAÇÃO 
FOTOPOLIMERIZAVEL A3: Especificação técnica: resina 
composta cor A3 micro-hibrido à base de mocroglass 
indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores, com data de fabricação, validade e lote. 

UNID 30 FGM R$33,00 R$990,00 

130 50348 

RESINA COMPOSTA PARA RESTAURAÇÃO 
FOTOPOLIMERIZAVEL B2: Especificação técnica: resina 
composta cor B2 micro-hibrido à base de mocroglass 
indicada para restaurações em dentes anteriores e 
posteriores, com data de fabricação, validade e lote. 

UNID 8 FGM R$35,00 R$280,00 

141 50363 TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM COM 12 UNIDADES: PACOTE 10 BIODINAMICA R$7,80 R$78,00 
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Especificação Técnica: composição: aço inoxidável e 
óxido de alumínio. Na largura de 4mm. Pacote com 12 
tiras de 4X430mm cada 

142 50364 

TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE 
POLIESTER, 4MM X 170MM: Especificação Técnica: tira 
de poliéster, confeccionada em poliéster e óxido de 
alumínio. Caixa com 150 unidades 

CAIXA 10 IODONTOSUL R$7,40 R$74,00 

144 50366 

VERNIZ COM FLÚOR: Especificações Técnicas: é um 
verniz de fluoreto de sódio a 5% de aplicação rápida e 
fácil, indicado a prevenção e tratamento de lesões 
incipentes de cárie e outras de desmineralização do 
esmalte e dentina. Apresentação em bisnaga de 10ml.  

UNID 4 FGM R$25,74 R$102,96 

VALOR TOTAL R$8.959,36 

 
1.2. A descrição detalhada, contendo as especificações dos produtos e suas peculiaridades 
estão discriminadas no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento Convocatório e 

deverão ser minuciosamente observadas pelas licitantes. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

2.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da Administração 
que não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 
desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Federal nº. 10.520/02 
e no Decreto Municipal nº. 500/2013. 
 

2.2. Caberá ao fornecedor detentor do registro na Ata de Registro de Preço, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não 
seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas. 

 
2.3. Os Órgãos ou Entidades da administração pública municipal não participantes poderão 
utilizar até 100% dos quantitativos registrados na ata de registro de preços decorrente 

deste certame, nos termos do artigo 21, § 2º do Decreto Municipal nº. 500/2013. 
 
2.4. Os quantitativos decorrentes das adesões à ata de registro de preços efetuadas por 

Órgãos não participantes, não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo 
de cada item registrado na Ata de Registro de Preço decorrente deste certame, constantes 

no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
 
2.5. O Município de Carlinda será o órgão responsável pelos atos de controle e 

administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação, por meio da 
Secretaria de Administração e Finanças. 
 

2.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem 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 as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
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2.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços. 

2.7.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da 
ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
3.1. A presente ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da 
data de 26/01/2021 até 26/01/2022.  

 
3.2. Nos termos do §4º, do artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93, durante o prazo de 
validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Carlinda não será obrigado à 

aquisição, exclusivamente por seu intermédio, o objeto referido na cláusula primeira, 
podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse 
fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 

 
3.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às 

cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/2020, 
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de 
transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

DO PAGAMENTO 

 
4.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo mínimo de 15 (quinze) e máximo de 30 
(trinta) dias, contados a partir da entrega do produto solicitado e emissão da referida Nota 

Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal responsável. 
4.1.1. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais 

das referidas certidões: 
a) Certidão do FGTS/CRF;  
b) Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais;  

c) Dívida Ativa da União;  
d) Certidão negativa de débito, relativos às contribuições previdenciárias. 
 

4.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em 
total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 

 
4.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 

aplicação da penalidade. 
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4.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
 

4.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada no procedimento licitatório. 

 
4.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou correção monetária. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
DA ENTREGA E DO PRAZO 

 

5.1. A empresa vencedora deverá entregar os produtos na quantidade e especificações 
contidas na solicitação da Secretaria competente, conforme solicitado pelo departamento 
responsável da PREFEITURA. 

 
5.2.  A entrega dos produtos deverá ser feita no local indicado na solicitação pela Secretaria 

competente, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do 

recebimento da requisição, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, 
devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela Prefeitura. 

5.2.1. Em caso de emergência os mesmos deverão ser entregues em até 03 (três) dias 
úteis. 
 

5.3. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues conforme solicitado pelo 
departamento responsável da PREFEITURA. 
5.3.1. No ato da entrega, a contratada deverá trazer descrito na parte exterior das 

embalagens o número da Nota Fiscal a que se refere, para agilidade na conferência por 
parte do Setor responsável. 
5.3.2. No campo “Observação” da Nota fiscal deverá conter o número da Ordem de 

Fornecimento expedida pela solicitante, ao qual a Nota Fiscal se refere.  
 
5.4. A PREFEITURA terá o prazo de até 05 (cinco) dias para aceitar os produtos fornecidos 

pela CONTRATADA, sendo que o objeto deste Edital será recebido da seguinte forma: 
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de conformidade com as 
especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital e da proposta da 

Contratada; 
b) Definitivamente, na forma do inciso I, alínea “b” do art. 73, da Lei nº. 8.666/93, por 
servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após a comprovação de adequação do objeto aos 
termos contratuais; 

c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos. DEISE 
 
5.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
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substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às 
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 
5.6. A marca dos produtos cotados não poderá ser substituída no decorrer do contrato, 

mesmo que sejam por produtos de qualidades equivalentes. 
 
5.7. O transporte e a descarga dos bens correrão por conta da CONTRATADA, sem 

qualquer custo adicional a Prefeitura. 
 
5.8. A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses contados a partir da 

data de assinatura da referida ata de registro. 
5.8.1. As vigências da Ata de Registro de Preços e dos contratos administrativos dela 
derivados são autônomas e independentes entre si. O contrato administrativo celebrado em 

decorrência e durante a vigência do Registro de Preços rege-se pelas normas estampadas 
na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de 
prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados no artigo 57, da Lei 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA SEXTA 
DAS OBRIGAÇÕES 

 
6.1. Do Município: 

6.1.1. Proceder ao pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
6.1.2. A fiscalização e acompanhamento do contrato serão de responsabilidade desta 

Prefeitura Municipal, através do fiscal de contrato responsável pelos produtos; 
6.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 
6.1.4. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 

motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas 
fiscais/faturas; 
6.1.5. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas 

responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento; 
6.1.6. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 
serão de responsabilidade do Contratado. Assim como não responderá por quaisquer 

compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução 
do presente Termo de Contrato. 
 

6.2. Da Detentora da Ata: 
6.2.1. A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 

e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 
da boa e perfeita execução do objeto; 
6.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 

e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 
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fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência 
e prazo de garantia ou validade; 

6.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 1990); 

6.2.4.  Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
6.2.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 
6.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
6.2.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
7.1. As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas 
pela retirada da nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa pela detentora. 

 
7.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 

pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes 
estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 

7.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a 
qual deverá ser feita através de nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa. 
 

7.4. A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, 
na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além 
da identificação de quem procedeu ao recebimento. 

 
CLÁUSULA OITAVA 
DAS PENALIDADES 

 
8.1. O atraso injustificado na entrega sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à 
multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por 

cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº. 8666/93, sobre o valor do contrato/ARP. 
8.1.2. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir 
com a Prefeitura Municipal de Carlinda/MT e poderá cumular com as demais sanções 

administrativas, inclusive com a multa prevista no item 8.2, “b”. 
 

8.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento do produto, objeto desta 
licitação, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas 
previstas no artigo 87 da Lei nº. 8.666/93: 

a) Advertência por escrito; 
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b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total do contrato/ARP; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Carlinda/MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que 

em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo 
temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 
87 da Lei nº. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002. 

 
8.3. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de Carlinda/MT, o respectivo 

valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura; 
 
8.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 

a serem pagos pelo município, ou recolhidos em favor do município, ou deduzidos da 
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e 
cobrados judicialmente. 

 
8.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude 

ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos 
cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer 
das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 

8.5.1. Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se encontre em fase de 
julgamento; 
8.5.2. Cancelamento do contrato, se esta já estiver assinada, procedendo-se a paralisação 

do fornecimento. 
 
8.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 
nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, 
dentro do mesmo prazo; 

 
8.7. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa contratada, da reparação das 

eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de 
Carlinda/MT. 
 

8.8. Serão publicadas no Diário Oficial de Contas (DOC TCE) e/ou Diário Oficial Eletrônico 
dos Municípios - Mato Grosso (AMM) as sanções administrativas previstas no item 8.2, “c” e 

“d”, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 
 
8.9. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, 

as empresas ou profissionais que: 
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8.9.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

8.9.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
8.9.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 
 
8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº. 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº. 9.784, 
de 1999. 

 
8.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, o município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 
 
8.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 

8.13. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 

eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo. 
 
8.14. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 

8.15. O processamento do Processo Administrativo não interfere no seguimento regular 
dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos 
à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 

ou sem a participação de agente público.  
 

CLÁUSULA NONA 

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
9.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de 

Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-
financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no 

máximo o repasse do percentual determinado. 
 
9.2. Durante o período de validade, os preços não serão reajustados, ressalvada a 

superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
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9.3. A contratada tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-
se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, 

porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as 
obrigações pactuadas no presente instrumento. 

 
9.4. À contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para 
a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou 

previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as 
obrigações contraídas por ela. 
 

9.5. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 

 
9.6. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a prefeitura 
solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço 

registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 
 
9.7. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 

redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os 
Fornecedores registrados para negociar o novo valor. 

9.7.1. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão 
Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a 
negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de 

negociação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
10.1. A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem ônus, 

que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do documento pelo 
“PROMITENTE FORNECEDORA”, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa 

prevista no art. 77, da Lei Federal nº. 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO. 
 
10.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, automaticamente, por 

decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por 
iniciativa do Gestor da Ata quando: 
10.2.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 

10.2.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 

10.2.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro 
de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor; 
10.2.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente 

de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das 
disposições legais; 
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10.2.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a 
detentora não acatar a revisão dos mesmos;  

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

 
10.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao 

processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, 
incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial de Contas (DOC/TCE) e/ou Diário Oficial Eletrônico dos Municípios - Mato 

Grosso (AMM), por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir 
da última publicação. 
 

10.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do 
MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no 

artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
10.4.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a aplicação das 

penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

 

11.1. As aquisições dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão 
autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório 
informar ao Departamento de Compras do Município, os quantitativos das aquisições. 

11.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial 
serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a 
competência para tanto. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DO ORÇAMENTO 

 
12.1. As despesas decorrentes da presente Ata correrão por conta de recursos previstos no 
Orçamento da Prefeitura Municipal de Carlinda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 
13.1. Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente 

de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 036/2020, bem como os documentos a ele referentes, além da 
proposta apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, no certame licitatório. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

http://www.carlinda.mt.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CNPJ 01.617.905/0001-78 

Gestão 2017 – 2020 
 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78580-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000  

 site: www.carlinda.mt.gov.br 

DAS COMUNICAÇÕES 
 

14.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle 
da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
15.1. Integram esta Ata, o edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/2020 a proposta 
da empresa F. K. PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o n.º 

12.655.741/0001-90 classificada em 1º lugar no certame supranumerado. 
 
15.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93 e 

10.520/02. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

DO FORO 
 
16.1. As partes elegem o foro da Comarca de Alta Floresta – MT, como único competente 

para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas 
abaixo. 

 

Carlinda - MT, 26 de Janeiro de 2021. 
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 

Prefeita Municipal 
 
 

 
F. K. PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI  

CNPJ sob o n.º 12.655.741/0001-90 

PROMITENTE FORNECEDORA 
 
 

 
SECRETARIA FISCAL SUPLENTE 

SAÚDE   
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