
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021
PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2020 –FMS

No  dia  11  de  janeiro  de  2021,  na  Prefeitura  Municipal  de  Silva  Jardim,  registram-se  os  preços  da  empresa  JUMEL
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.123.155/0001-80, com sede na Rua Mario
Costa, 189, Apto 05, Centro – Casimiro de Abreu/RJ, neste ato, representada pelo  Sr. Leandro Freitas do Nascimento,
portador do documento de identidade nº 110655552 IFP/RJ, CPF nº 075.379.887-57, para  Eventual  Aquisição Material
Odontológico, para atender aos usuários do SUS deste Município – pelo Menor Preço Unitário, decorrente do Pregão, na
forma Presencial nº 54/2020 para Sistema de Registro de Preços. O prazo de vigência do Registro de preços será de  12
(doze) meses,  contados  da  assinatura  desta  ata.  As  especificações,  obrigações,  assim  como  os  termos  da  Proposta
Comercial – Anexo I e Termo de Referência Anexo II, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O
presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto descrito acima, constante  do processo
administrativo Nº 2151/2020 – FMS, regendo-se o mesmo pelas normas da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como
do Decreto nº 1571 de 12 de setembro de 2013, Decreto 1146 de 15 de maio de 2009, Decreto 1326 de 1 de julho de 2011,
Decreto nº 1.338 de 18 de agosto de 2011, Decreto nº 1727 de 16 de março de 2015, Decreto nº 1807 de 28 de março de
2016, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei nº 8666/93 e pelo Capítulo V, Seção I, da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, Lei complementar 68 de 23 de dezembro de 2009 observadas as alterações posteriores introduzidas
nos referidos diplomas legais, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital.

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA. V. UNIT. V. TOTAL

1 Água  destilada,  estéril  e  apirôgenica,
embalagem com 500ml

embal. 2.500 Halex R$ 4,70 R$ 11.750,00

4 Álcool etílico, hidratado, 70%_(70gl), líquido, 
caixa contendo 12 frascos de 01 litro cada

caixa 50 Itajá R$ 117,00 R$ 5.850,00

98 Escova dental tipo infantil, cerdas macias, de 
nylon, com 03 fileiras de tufos, com 28 tufos de 
cerdas aparadas e arredondadas 
uniformemente na mesma altura, com feixes de
cerdas homogêneas, escova compacta, cabeça
arredondada, cabo opaco, anatômico, 
(polipropileno atóxico) , medindo cerca 15 cm. 
A escova deve conter a marca impressa em 
relevo no cabo. Apresentar certificado de 
controle de qualidade da abo – associação 
brasileira de odontologia ou de qualquer outro 
laboratório credenciado ou oficial e registro no 
ministério da saúde/anvisa, de acordo com a 
portaria nº 97/1996.

Unid. 10.000 Medfio R$ 1,24 R$ 12.400,00

133 Máscara cirúrgica, não tecido,3 
camadas ,pregas horizontais, atóxica, 4 tiras 
laterais p/ fixação, clip nasal embutido, 
hipoalergênica, branca, descartável, caixa com 
50 unidades.

caixa 200 Venkuri R$ 46,60 R$ 9.320,00

173 Rolo de fio dental, com 50 metros rolo 10.000 Biodinâmica R$ 6,15 R$ 61.500,00

Total R$ 100.820,00

ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

 O FMS, na qualidade de responsável pelo Sistema de Registro de Preços – SRP, será o órgão gestor do Registro de Preços.

FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO
O gerenciamento  e  a fiscalização da  contratação decorrente  do  edital  caberão  o  FMS,  através  dos servidores  a  serem
designados, que determinarão o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei
Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.
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