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ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 04/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 
 

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de junho do ano de 2020, presente de um lado o Fundo de Saúde do 

Município de Correntina, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com Sede 

Administrativa na Rua da Barragem, 12 – Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 

11.392.190/0001-56, neste ato legalmente representado pela Sra. Maria de Lurdes Neves Sodré, 

brasileira, maior, solteira, servidora pública, inscrita no CPF sob o nº 233.453.811-68 e portadora da 

CI/RG nº 2.359.234 SSP/BA, CEP nº 47.650-000, e do outro as empresas LABORATÓRIO DE 

PRÓTESE ADELAR LTDA, com sede na Rua 29-A, 22, quadra 14-A 03 – Setor Aeroporto – Goiânia 

– Goiás, CEP nº 74.075-320, inscrita no CNPJ sob nº 12.131.299/0001-00 representadas pelo Senhor 

(a) Harley Arthur Guerra da Cunha, brasileiro, maior, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 

031.643.076-59 e OAB/BG sob o nº 118.452, residente e domiciliado à Rua Oliveiro Alves de Souza, 

203, casa – Centro – Campo Belo – Minas Gerais, CEP nº 37.270-000, simplesmente denominada de 

FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada 

no Processo Administrativo nº  049/2020 , nos termos das leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, leis 

complementares nº 123/2006 e 147/2014, Lei Municipal nº 863/2010 e pelos decretos municipais 

nº 077/2009 e nº 055/2019 e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no Edital de 

convocação e em seus anexos, consoante as seguintes cláusulas e condições:  

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresas 

para prestação de serviços de confecção e fornecimento personalizado de próteses dentárias  

para a  Secretaria de Saúde deste Município, especificados no item 1.1 do Termo de Referência, 

Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 013/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2 – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais 

condições ofertadas nas propostas são as que seguem: 
LABORATÓRIO DE PRÓTESE ADELAR LTDA, CNPJ/MF 12.131.299/0001-00, na Rua 29-A, 22, quadra 

14-A 03 – Setor Aeroporto – Goiânia – Goiás, CEP nº 74.075-320, Contato (62) 32242214,  Harley Arthur 

Guerra da Cunha, brasileiro, maior, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 031.643.076-59 e OAB/BG sob 

o nº 118.452, residente e domiciliado à Rua Oliveiro Alves de Souza, 203, casa – Centro – Campo Belo – Minas 

Gerais, CEP nº 37.270-000) 

 

Item 

do 

TR 

Especificação 

 

Marca 

 

Quant. Unid. Vr. Unit. Vr. Total 

01 

Prótese Parcial Mandibular 

Removível - Prótese Parcial 

Removível intra-oral em liga de 

cromo-cobalto, dento-muco-

suportada ou dento-suportada 

indicada para reabilitar pacientes 

parcialmente desdentados na 

mandíbula, confeccionadas com 

estrutura metálica do referido metal, 

com dentes artificiais de resina 

Dentsply Brasil 220  Unid.  R$ 290,00 R$ 63.800,00 
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acrílica unidos a bases 

confeccionadas em resina acrílica 

termopolimerizável e à estrutura 

metálica. Este produto é obtido a 

partir de modelos de gesso tipo III 

que reproduzem as arcadas e os 

rebordos residuais dos pacientes. 

02 

Prótese Parcial Maxilar Removível 

- Prótese Parcial Removível 

Odontológica intra-oral em liga de 

cromo-cobalto, dento-muco-

suportada ou dentosuportada indicada 

para reabilitar pacientes parcialmente 

desdentados na maxila, 

confeccionadas com estrutura 

metálica do referido metal, com 

dentes artificiais de resina acrílica 

unidos a bases confeccionadas em 

resina acrílica termopolimerizável e à 

estrutura metálica. Este produto é 

obtido a partir de modelos de gesso 

tipo III que reproduzem as arcadas e 

os rebordos residuais dos pacientes. 

Dentsply Brasil 520  Unid.  R$ 295,00 R$ 153.400,00 

03 

Prótese Total Mandibular - muco-

suportada, indicada para reabilitar 

pacientes totalmente e dentados na 

mandíbula. Estas Próteses 

Odontológicas deverão ser 

confeccionadas com dentes artificiais 

de resina acrílica, unidos a bases 

individualizadas confeccionadas em 

resina acrílica termopolimerizável, 

obtidas a partir de modelos de gesso 

tipo III que reproduz os rebordos 

residuais dos pacientes. 

Dentsply Brasil 60  Unid.  R$ 230,00 R$ 13.800,00 

04 

Prótese Total Maxilar - muco-

suportada, indicada para reabilitar 

pacientes totalmente e dentados na 

maxila. Estas Próteses Odontológicas 

deverão ser confeccionadas com 

dentes artificiais de resina acrílica, 

unidos a bases individualizadas 

confeccionadas em resina acrílica 

termopolimerizável, obtidas a partir 

de modelos de gesso tipo III que 

reproduz os rebordos residuais dos 

pacientes. 

Dentsply Brasil 360  Unid.  R$ 230,00 R$ 82.800,00 

Valor Global Estimado R$ 313.800,00 (trezentos e treze mil e oitocentos reais) 
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2.2 – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

SERVIÇOS DESCRIÇÃO 

Moldagem, prova de cera e de 

dente, confecção e adaptação de 

prótese total removível mandibular 

ou maxilar – confeccionadas de 

acordo com as normas da 

vigilância sanitária. 

Muco suportada, indicada para reabilitar pacientes totalmente desdentados 

na mandíbula ou maxila. estas próteses odontológicas deverão ser 

confeccionadas com dentes artificiais de resina acrílica, unidos a bases 

individualizadas confeccionadas em resina acrílica termo polimerizável, 

obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduz os rebordos 

residuais dos pacientes. 

Moldagem, prova de cera e de 

dente, confecção e adaptação de 

prótese parcial mandibular ou 

maxilar removível – 

confeccionadas de acordo com as 

normas da vigilância sanitária. 

Muco suportada, indicada para reabilitar pacientes parcialmente 

desdentados na mandíbula ou maxila. Estas próteses odontológicas deverão 

ser confeccionadas com dentes artificiais de resina acrílica, unidos a bases 

individualizadas confeccionadas em resina acrílica termo polimerizável, 

em estrutura metálica de cromo-cobalto(casos que necessitam de melhor 

adaptação)  ou acrílico, obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que 

reproduz os rebordos residuais dos pacientes. 

 

2.3 – A CONTRATADA obriga-se a seguir as orientações do Ministério da Saúde citadas em 

MANUAL DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL DE 2008, no que diz o seu Item 5.2.5, 

Procedimentos a serem realizados no CEU ou na Atenção Básica. 

2.4 – A CONTRATADA deverá prestar os serviços atendendo às seguintes especificações: 

2.4.1 – Confecção de PRÓTESES TOTAIS SUPERIORES conforme as fases descritas abaixo 

(fases sob-responsabilidade do Laboratório de Prótese):  

a) Confecção das moldeiras individuais. 

b) Confecção do plano de cera. 

c) Montagem dos dentes. 

d) Acrilização das próteses (dupla prensagem com caracterização ou não da gengiva e palato incolor 

quando necessário). 

e) Polimento das peças quando houver necessidade de desgastes para adaptação das peças.  

f) Os dentes estão incluídos na montagem pelo laboratório. 

g) Os ajustes e provas que se fizerem necessários serão realizados por profissionais habilitados do 

Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD), no Município, sendo vedado o ônus ou quaisquer 

encargos ao beneficiário do serviço (prótese) com deslocamentos fora do município.  

h) O Município, por meio de seus profissionais se reserva ao direito de inspecionar o objeto, podendo 

recusá-lo ou solicitar sua substituição seguindo o Instrumento de Levantamento da Qualidade da 

Próteses.  

i) A produção mensal das próteses será acompanhada pela Secretaria Municipal de Saúde, que 

mensalmente irá autorizar ao laboratório contratado a confecção das mesmas conforme demanda 

existente.  

j) Após a entrega do produto ao paciente haverá um prazo de garantia de 60 (sessenta) dias quando 

detectado necessidade de adaptação ou substutuiçao solicitado por Cirurgião Dentista do Ceu de 

Correntina guidão pelo Instrumento de Levantamento da Qualidade da Próteses.  

2.4.2 – Confecção de PRÓTESES TOTAIS INFERIORES conforme as fases descritas abaixo 

(Fases sob-responsabilidade do Laboratório de Prótese):  
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a) Confecção das moldeiras individuais. 

b) Confecção do plano de cera. 

c) Montagem dos dentes. 

d) Acrilização das próteses (dupla prensagem com caracterização ou não da gengiva).  

e) Polimento das peças quando houver necessidade de desgastes para adaptação das peças.  

f) Os dentes estão incluídos na montagem pelo laboratório.  

g) Os ajustes e provas que se fizerem necessários serão realizados por profissionais habilitados do 

Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD), no Município, sendo vedado o ônus ou quaisquer 

encargos ao beneficiário do serviço (prótese) com deslocamentos fora do Município.  

h) O Município, por meio de seus profissionais se reserva ao direito de inspecionar o objeto, podendo 

recusá-lo ou solicitar sua substituição  seguindo o Instrumento de Levantamento da Qualidade da 

Próteses.  

i) A produção mensal das próteses será acompanhada pela Secretaria Municipal de Saúde, que 

mensalmente irá autorizar ao laboratório contratado a confecção das mesmas conforme demanda 

existente. 

j) Após a entrega do produto ao paciente haverá um prazo de garantia de 60 (sessenta) dias quando 

detectado necessidade de adaptação ou substutuiçao solicitado por Cirurgião Dentista do Ceu de 

Correntina guidão pelo Instrumento de Levantamento da Qualidade da Próteses.  

2.4.3 – Confecção de PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS SUPERIORES com grampos, 

conforme as fases descritas abaixo (Fases de confecção de próteses parciais removíveis sob-

responsabilidade do Laboratório de Prótese):  

a) Confecção de moldeira individual. 

b) Duplicação do modelo, delineamento, enceramento, fundição e acabamento da armação de metal.  

c) Confecção de plano de cera para registro de oclusão. 

d) Montagem em articulador e montagem dos dentes no plano de cera.  

e) Acrilização (dupla prensagem com caracterização ou não da gengiva e palato incolor quando 

necessário). 

f) Polimento das peças quando houver necessidade de desgastes para adaptação das peças.  

g) Os dentes estão incluídos na montagem pelo laboratório. 

h) Os ajustes e provas que se fizerem necessários serão realizados por profissionais habilitados do 

Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD), no Município, sendo vedado o ônus ou quaisquer 

encargos ao beneficiário do serviço (prótese) com deslocamentos fora do Município.  

i) O Município, por meio de seus profissionais se reserva ao direito de inspecionar o objeto, podendo 

recusá-lo ou solicitar sua substituição  seguindo o Instrumento de Levantamento da Qualidade da 

Próteses.  

j) A produção mensal das próteses será acompanhada pela Secretaria Municipal de Saúde, que 

mensalmente irá autorizar ao laboratório contratado a confecção das mesmas conforme demanda 

existente;  

l) Após a entrega do produto ao paciente haverá um prazo de garantia de 60 (sessenta) dias quando 

detectado necessidade de adaptação ou substutuiçao solicitado por Cirurgião Dentista do Ceu de 

Correntina guidão pelo Instrumento de Levantamento da Qualidade da Próteses.  

2.4.4 – Confecção de PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS INFERIORES, conforme as fases 

descritas abaixo (Fases de confecção de próteses parciais removíveis sob responsabilidade do 

Laboratório de prótese):  

a) Confecção de moldeira individual.  

b) Duplicação do modelo, delineamento, enceramento, fundição e acabamento da armação de metal;  

c) Confecção de plano de cera para registro de oclusão. 

d) Montagem em articulador e montagem dos dentes no plano de cera. 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

Página 5 de 9 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

e) Acrilização (dupla prensagem com caracterização ou não da gengiva e palato incolor quando 

necessário). 

f) Polimento das peças quando houver necessidade de desgastes para adaptação das peças.  

g) Os dentes estão incluídos na montagem pelo laboratório.  

h) Os ajustes e provas que se fizerem necessários serão realizados por profissionais habilitados do 

Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD), no Município, sendo vedado o ônus ou quaisquer 

encargos ao beneficiário do serviço (prótese) com deslocamentos fora do município.  

i) O Município, por meio de seus profissionais se reserva ao direito de inspecionar o objeto, podendo 

recusá-lo ou solicitar sua substituição  seguindo o Instrumento de Levantamento da Qualidade da 

Próteses.  

j) A produção mensal das próteses será acompanhada pela Secretaria Municipal de Saúde, que 

mensalmente irá autorizar ao laboratório contratado a confecção das mesmas conforme demanda 

existente. 

l) Após a entrega do produto ao paciente haverá um prazo de garantia de 60 (sessenta) dias quando 

detectado necessidade de adaptação ou substutuiçao solicitado por Cirurgião Dentista do Ceu de 

Correntina guidão pelo Instrumento de Levantamento da Qualidade da Próteses.  

m) Cada etapa deve ser obrigatoriamente aprovada e testada com o paciente pelo cirurgião dentista 

responsável e para isto o laboratório deverá enviar e buscar o produto no endereço indicado pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Correntina. 

2.5 – A CONTRATADA se responsabilizará pela contratação da equipe técnica composta por, no 

mínimo, 01 (um) cirurgião dentista e 01 (um) técnico em próteses dentárias para a realização de todo o 

processo de execução, tais como: atendimentos clínicos, moldagens, prova de cera e de dente, 

instalação e ajustes de próteses dentárias conforme previstos no Conselho Federal de Odontologia 

(CFO) e Ministério da Saúde, bem como realização de palestras educativas sobre o tempo de 

adaptação, mastigação, higienização da prótese dentária e assuntos correlatos e confecção e entrega, 

para os usuários, de folhetos e/ou cartilha  explicativos referentes ao produto ofertado. 

2.5.1 – Em caso de substituição do profissional, quer seja por afastamento ou por faltas eventuais, a 

CONTRATADA deverá comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas, por escrito, o nome e documentos do novo profissional. 

2.5.2 – O Laboratório de Prótese ficará responsável pelos insumos e materiais necessários utilizados 

para confecção de próteses dentárias e oferecer garantia de, no mínimo, 06 (seis) meses para os casos 

de repetições quanto à falha de moldagem ou fabricação de peças, ajustes e consertos de próteses. 

2.5.3 – Os profissionais Cirurgião Dentista e Técnico em Prótese deverão estar registrados nos 

referidos conselhos que regulamentam as suas atividades. 

2.5.4 – A CONTRATADA durante a execução do objeto deste Pregão deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

a) Realizar os serviços relacionados no TR deste edital pelos valores inicialmente ali fixados e sem 

cobrança de qualquer valor adicional ao usuário do SUS do Município de Correntina. 

b) Os serviços deverão ser prestados por profissionais habilitados da CONTRATADA no Centro de 

Especialidades Odontológicas – CEO de Correntina. 

c) Os agendamentos dos atendimentos só poderão ser realizados mediante a apresentação das 

requisições e autorizações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, que assumirá todos os ônus 

decorrentes dos procedimentos. 

d) A CONTRATADA deverá apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, relatório dos atendimentos 

realizados, contendo especificações detalhadas por procedimento (data, nome do usuário código do 

procedimento, etc.), para a devida conferência. 

e) Atender os pacientes com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, mantendo-se a 

qualidade na prestação de serviços. 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 

Página 6 de 9 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

f) Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos 

casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal. 

g) Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e quaisquer 

outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do serviço. 

o) Permitir o acesso dos supervisores e auditores da coordenação de controle e avaliação do Município 

para supervisionar e acompanhar a execução da prestação dos serviços. 

2.6 – As despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão custeadas com recursos previstos 

nas dotações do orçamento vigente do Município, conforme segue 

Unidade: 02.08 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Atividade: 2070 – Manutenção de Unidades Básicas de Saúde e Hospitais da Rede Municipal 

       2297 – Programa Saúde Bucal 

Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fonte de Recursos: 02 – Rec. Imp. Transf. Imp. – Saúde-15% 

           14 – SUS 

 

3 – CADASTRO DE RESERVA 

3.1 –  O Anexo I da presente Ata constitui-se em cadastro de reserva, para o caso de impossibilidade 

de atendimento pelo primeiro colocado da ata. 

3.2 – As empresas que integrarem o cadastro de reserva somente terão sua proposta, bem como sua 

documentação habilitatória, analisada, para fins de aceitação e habilitação, quando houver necessidade 

de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses mencionadas. 

 

4 – ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) E ÓRGÃOS NÃO 

PARTICIPANTES 

4.1 – O órgão gerenciador da presente Ata é o identificado em seu preâmbulo. 

4.2 – São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
 LABORATÓRIO DE PRÓTESE ADELAR LTDA, CNPJ/MF 12.131.299/0001-00, na Rua 29-

A, 22, quadra 14-A 03 – Setor Aeroporto – Goiânia – Goiás, CEP nº 74.075-320, Contato (62) 

32242214,  Harley Arthur Guerra da Cunha, brasileiro, maior, casado, advogado, inscrito no CPF 

sob o nº 031.643.076-59 e OAB/BG sob o nº 118.452, residente e domiciliado à Rua Oliveiro 

Alves de Souza, 203, casa – Centro – Campo Belo – Minas Gerais, CEP nº 37.270-000) 

Item nº  Órgão participante Marca Quan. Unid. 

01 

Prótese Parcial Mandibular Removível - Prótese Parcial 

Removível intra-oral em liga de cromo-cobalto, dento-muco-

suportada ou dento-suportada indicada para reabilitar 

pacientes parcialmente desdentados na mandíbula, 

confeccionadas com estrutura metálica do referido metal, 

com dentes artificiais de resina acrílica unidos a bases 

confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável e à 

estrutura metálica. Este produto é obtido a partir de modelos 

de gesso tipo III que reproduzem as arcadas e os rebordos 

residuais dos pacientes. 

Dentsply 

Brasil 
220  Unid.  

02 

Prótese Parcial Maxilar Removível - Prótese Parcial 

Removível Odontológica intra-oral em liga de cromo-

cobalto, dento-muco-suportada ou dentosuportada indicada 

para reabilitar pacientes parcialmente desdentados na maxila, 

confeccionadas com estrutura metálica do referido metal, 

com dentes artificiais de resina acrílica unidos a bases 

confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável e à 

estrutura metálica. Este produto é obtido a partir de modelos 

Dentsply 

Brasil 
520  Unid.  
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de gesso tipo III que reproduzem as arcadas e os rebordos 

residuais dos pacientes. 

03 

Prótese Total Mandibular - muco-suportada, indicada para 

reabilitar pacientes totalmente e dentados na mandíbula. 

Estas Próteses Odontológicas deverão ser confeccionadas 

com dentes artificiais de resina acrílica, unidos a bases 

individualizadas confeccionadas em resina acrílica 

termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo 

III que reproduz os rebordos residuais dos pacientes. 

Dentsply 

Brasil 
60  Unid.  

04 

Prótese Total Maxilar - muco-suportada, indicada para 

reabilitar pacientes totalmente e dentados na maxila. Estas 

Próteses Odontológicas deverão ser confeccionadas com 

dentes artificiais de resina acrílica, unidos a bases 

individualizadas confeccionadas em resina acrílica 

termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo 

III que reproduz os rebordos residuais dos pacientes. 

Dentsply 

Brasil 
360  Unid.  

4.3 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

presente ata, deverão consultar o órgão gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

4.3.1 –  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. 

4.3.2 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem 

por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 

preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3.4 – 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. 

4.3.4.1 – Tal prazo poderá ser prorrogado pelo órgão gerenciador, respeitado o prazo de vigência da 

ata, quando solicitado pelo órgão não participante. 

4.3.5 – 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.  

 

5 – VALIDADE DA ATA  

5.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não 

podendo ser prorrogada. 

 

6 – DA CONTRATAÇÃO 

6.1 – Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverá ser assinado CONTRATO 

específico ou instrumento equivalente, em acordo com o artigo 62, caput, da Lei nº 8.666/93. 

6.1.1 – Apenas será assinado contrato ou emitida nota de empenho, quando da efetiva disponibilidade 

de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, 

sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas. 

 

7 – REVISÃO E CANCELAMENTO  
7.1 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão 

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

7.2 – Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
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superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

7.2.1 – O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

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

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados. 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

7.4 – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 

de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

7.5 – O registro do fornecedor será cancelado quando: 

7.5.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços. 

7.5.2 – Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável. 

7.5.3 – Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado. 

7.5.4 – Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

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

7.5.5 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.51, 7.52 e 7.5.4 será 

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

7.6 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

7.6.1 – Por razão de interesse público. 

7.6.2 – A pedido do fornecedor.  

7.6.3  – Nas hipóteses dos itens 7.4 e 7.5, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, bem 

como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva, para fins de sua contratação. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

8.1 – Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no Edital e da presente ata, a 

prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o 

seguinte: 

a) Gerenciar a presente ata de registro de preços. 

b) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados. 

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 

procedimento licitatório. 

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento 

do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 

às suas próprias contratações. 

 

9 – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

9.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10 – DO FORO 
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10.1 – As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Correntina, Estado da Bahia, 

com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

11 – CONDIÇÕES GERAIS 

11.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), não se obriga a adquirir o(s) 

item(ns) registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme art. 

15, § 4º da  Lei nº 8.666, de 1993, bem como do Decreto Municipal nº 055/2019. 

11.1.1 – O órgão gerenciador, bem como o(s) órgão(s) participante(s), pode utilizar-se de licitação 

específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao 

fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (vias) vias de igual teor, que, 

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos 

participantes, se houver.  

 

Correntina – Bahia, 15 de junho de 2020. 

 

 

 

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORRENTINA 

CNPJ 11.392.190/0001-56 

CONTRATANTE 

Maria de Lurdes Neves Sodré 

CPF nº 233.453.811-68 

Secretária de Saúde 

 

 

 

LABORATÓRIO DE PRÓTESE ADELAR LTDA 

CNPJ: 12.131.299/0001-00 

CONTRATADA 

Harley Arthur Guerra da Cunha 

CPF nº 031.643.076-59 

Representante 
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