
 

  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 

Secretaria Executiva de Fazenda – Departamento de Licitação 
CNPJ: 05.139.464/0001-05 

Rodovia Almeirim/Panaicá, nº. 510 – centro – CEP:68.230-000 – Almeirim/Pará-E-mail: licitacaoalmeirim@gmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 003/2020 – SESPA/FMS  
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 070203/2020 
 
Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
ALMEIRIM (PA), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 11.372.925/0001-80, sediada na 
Rodovia Almeirim/Panaicá, S/N – Centro, na cidade de Almeirim, Estado do Pará, neste ato representado pela Srª. NIVEA 
ARAUJO MASUYAMA, Secretária Executiva de Saúde, portadora da Carteira de Identidade nº 3004450 CRF/PA e inscrita 
sob o CPF nº 358.779.472-20, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, observadas as disposições contidas 
nas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002. 
 
1. DO OBJETO E FORNECEDOR 

1.1. 1.1. A presente Ata tem por finalidade registro de preço em ata objetivando á futura e eventual aquisição de 

equipamentos, material permanente (instrumentais) e consumo odontológicos para a estruturação e 
funcionamento dos consultórios odontológicos de Almeirim e de Monte Dourado-PA, sendo os quantitativos 
estimados e os itens a serem registrados os constantes do Anexo I, Termo de Referência, do Edital do Pregão Presencial 
SRP nº.003/2020 - SESPA/FMS. 
 
a) Fornecedor. A. F. BIS COM. & SERVIÇOS EIRELI, com sede na Rua da Republica S/N – A, Bairro Centro, Porto de 
Moz/PA, CEP: 68.330-000, inscrita no CNPJ sob o nº 27.828.853/0001-72, doravante denominada CONTRATADA, neste 
ato representada pelo, Sr. ALISSON FERNANDES BIS, brasileiro, solteiro, portador de RG nº 5376506 PC/PA e CPF Nº 
833.543.522-72. 

LOTE ÚNICO – MATERIAL ODONTOLÓGICO 

EMPRESA VENCEDORA: A.F. BIS COM. & SERVIÇOS EIRELI 

VALOR TOTAL: R$ 1.590.000,00 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 

Cloridrato de lidocaína 3%30mg/ml com hemirtartarato de 

norepinefrina 0,04 mg/ml embalado em CX com 50 tubetes de 

1,8ml cada,trazendo externamente os dados de identificação 

procedência número do lote do registro do ministério  da saúde 

CX 4000 86,00 344.000,00 

2 

Anestésico  -  Cloridrato  de  Mepivacaína  a  3%  -  Anestésico  

injetável,  sem  vaso constritor, embalagem com 50 tubetes de 

1,8 ml remineralizar manchas brancas do esmalte, alem de 

tratar  

CX 1.200 128,50 154.200,00 

3 
Verniz  com  flúor  para  aplicação  tópica  com  finalidade  de  

prevenir  cárie  dental, hipersensibilidade cervical dos dentes. 
FR 400 59,05 23.620,00 

4 
Anestésico Tópico gel (12 g) - Benzocaína 200mg/g, PT c/12 g, 

sabores variados 
PT 200 19,76 3.952,00 
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5 
Grau cirúrgico de papel auto - selante para esterilização tam. 

10X100mt em Rolo, com registro na ANVISA 
Rolo 200 94,77 18.954,00 

6 
Grau cirúrgico de papel auto - selante para esterilização tam. 

15X100mt em Rolo, com registro na ANVISA 
Rolo 200 162,48 32.496,00 

7 
Grau cirúrgico de papel auto - selante para esterilização tam. 

05X100mt em Rolo, com registro na ANVISA 
Rolo 200 60,10 12.020,00 

8 
Grau cirúrgico de papel auto – selante para esterilização tam. 

20x100mt em rolo, com registro na ANVISA 
Rolo 200 230,49 46.098,00 

9 
Grau cirúrgico de papel auto - selante para esterilização tam. 

20x100mt em Rolo, com registro na ANVISA 
Rolo 200 230,49 46.098,00 

10 

Broca estéril com duas camadas, diamantada - com o nº do 

lote marcado no corpo da broca - F(brocas nº 1190F, brocas nº 

2135F,  brocas 3018F, brocas nº 3118F, brocas  

UNID. 200 6,39 1.278,00 

11 

Broca estéril com duas camadas, diamantada - com o nº do 

lote marcado no corpo da broca – FF (brocas nº 1111FF, 

brocas nº 1112FF, brocas nº 1190FF  brocas nº 3118FF, 

brocas nº 3168FF, e brocas nº 3195FF) 200 de cada uma 

UNID. 400 6,39 2.556,00 

12 

Broca estéril com duas camadas, diamantada - com o nº do 

lote marcado no corpo da broca – HL (brocas nº 1011HL, 

brocas nº1012HL, brocas 1014HL  brocas nº 1016HL, brocas 

nº1019HL) 100 de cada uma 

UNID. 200 6,39 1.278,00 

13 
Broca  Shofu  para  acabamento  de  resina  (ponta  chama).  e  

broca  Shofu  para acabamento resina (ponta lança) . 
UNID. 400 6,39 2.556,00 

14 
Broca Carbide com o nº do lote marcado no corpo da broca - 

nºs 4 
UNID. 200 6,39 1.278,00 

14 
Broca Carbide com o nº do lote marcado no corpo da broca - 

nºs 6 
UNID. 200 6,39 1.278,00 

15 

Broca estéril com duas camadas, diamantada - com o nº do 

lote marcado no corpo da broca - 1ª série brocas nº 1011, 

brocas nº 1012, brocas nº 1013,  brocas nº 1014, brocas 

nº1015, brocas nº 1016, brocas nº1019, brocas nº1024, brocas 

1031, brocas 1032, brocas 1033, brocas 1034, brocas 1035, 

brocas 1091, brocas 1092, brocas 1094, e brocas nº1095. 200 

de cada uma 

UNID. 400 6,39 2.556,00 

16 

Broca estéril com duas camadas, diamantada - com o nº do 

lote marcado no corpo da broca - 2ª série 2100 – 2135 - 2215. 

100 de cada uma 

UNID. 200 6,39 1.278,00 
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17 

Broca estéril com duas camadas, diamantada - com o nº do 

lote marcado no corpo da broca - 3ª série (brocas nº3118, 

brocas nº3145, brocas nº3168 e brocas nº3195 100 de cada 

uma 

UNID. 200 6,39 1.278,00 

18 Broca Zecrya para osso - com certificado ISO 9001 UNID. 200 65,08 13.016,00 

19 Disco de Lixa para acabamento de resina (sortidos) UNID. 800 100,64 80.512,00 

20 
Tira transparente de poliéster, tamanho 10mmx120mmx0, 05 

mm 
PCT. 400 10,34 4.136,00 

21 Tira de lixa de aço inox. 4 mm c/ 12 Unidades PCT 400 10,34 4.136,00 

22 Tira de lixa p/ acabamento de resina (cx. c 150 Unidades. CX 400 20,45 8.180,00 

23 Tira de Matriz de aço de 0,5mm PCT 400 10,34 4.136,00 

24 Tira de Matriz de aço de 0,7mm PCT 400 10,34 4.136,00 

25 Escova de Robson UND. 1.200 3,24 3.888,00 

26 Mandril para disco de acabamento - contra ângulo. UND. 200 7,45 1.490,00 

27 Taça de borracha p/ profilaxia UND. 200 3,24 648,00 

28 Babador de Plástico – adulto UND. 1.200 23,82 28.584,00 

29 Espelho clínico odontológico, plano, nº 5 UND. 800 3,05 2.440,00 

30 

Óculos de proteção com armação e hastes reguláveis em 

plástico, visor transparente confeccionado em policarbonato, 

com lentes anti - riscos, fabricado de acordo com a norma 

ANSI Z87-1 (EUA) e CA(Brasil) 

UND. 80 22,81 1.824,80 

31 Protetor para luz do aparelho Fotopolimerizável UND. 40 32,23 1.289,20 

32 

Óculos de proteção com visor laranja com lente anti-riscos, 

fabricado de acordo com a norma ANSI Z87-1(EUA) e CA 

(BRASIL) 

UND. 40 22,81 912,40 

33 

Ácido fosfórico a 37 % (2,5 ml) – Ataque ácido em gel-seringa 

para esmalte e dentina contendo 2,5ml, pacote com 3 

Unidades cada. 

UND. 1.200 8,31 9.972,00 
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34 

Adesivo Dentinário: primer e adesivo em um só FR; Solvente à 

base de água e álcool: não evapora como a acetona; Alto 

rendimento: o FR de 6 gramas rende até 280 gotas = 280 

restaurações; Menor espessura de película, em torno de 7 μm, 

resulta em uma melhor  adaptação  de  restaurações  indiretas;  

Sistema  adesivo com  nanotecnologia contém cargas que 

proporcionam  uma excelente  adesão  à dentina e ao  esmalte; 

Adesivo com 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica 

com tamanho de 5 nanômetros). Em virtude do pequeno 

tamanho da carga, não é necessário agitar o FR antes do uso; 

Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-

operatória; FR com tampa “flip top”: evita desperdício e pode 

ser manuseado apenas  com uma mão das mãos. FR com 6g 

de adesivo. 

UND 280 196,63 55.056,40 

36 

Cimento de Fosfato de zinco líquido (10 ml): ácido fosfórico, 

hidróxido de alumínio, óxido de zinco e veículo aquoso. 

Apresentação: FR com 10 ml. 

UND. 60 38,72 2.323,20 

37 

Cimento de Fosfato de zinco pó (28 gr): óxido de zinco, óxido 

de magnésio, trióxido de boro e óxido de ferro. Apresentação: 

PT com 28g  

UND. 60 38,72 2.323,20 

38 

Cimento Endodôntico c/ hidróxido de cálcio p/ obturação. 

titânio. Resina Composição: Pó (8g) - Óxido (7,5g): resina 

epoxibisfenol 

UND. 30 144,14 4.324,20 

39 

Cimento  Provisório  para  fechamento  temporário  de  

cavidades  dentais  s/  eugenol. Composição: Óxido  de zinco,  

sulfato  de  cálcio,  gesso  ortodôntico,  óxido  de  ferro, silicone 

e aromatizante. Apresentação: PT com 25g em versão normal 

ou com flúor. 

UND. 120 23,82 2.858,40 

40 Cunha de madeira interdental colorida-pct c/100 Unidades UND. 60 27,87 1.672,20 

41 Espuma de Fibrina Hemostática - CX c/10 Unidades CX 800 90,00 72.000,00 

42 Eugenol - vidro com 20 ml FR 40 30,61 1.224,40 

43 

Fibra de  vidro trançada,  impregnada em 

fotopolimerizável.Embalagem com 3 sachês com uma tira 

trançada de 8,5cm cada  

UND. 40 80,27 3.210,80 

44 Papel Carbono para articulação c/ 12 fls. UND. 200 5,07 1.014,00 

45 

Resina fluída com 72% de carga em peso e fluorescência. 

Seringa contendo 2 gramas de resina e 05 ponteiras para 

aplicação. Cores diversas.  (flow) 

UND. 400 37,00 14.800,00 
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46 

Selante de fóssulas, cicatrículas e fissuras fotopolimerizável 

em seringa de 01 g, na cor branca opaca facilitando exames 

subseqüentes, SEM Bis-Fenol A, composto por 7% de carga 

de tamanho de 0,04 micra para suportar o desgastes, com 

baixa solubilidade em água, baixa viscosidade para ótima 

penetração e com liberação  de flúor. Validade de 3 anos. 

UND. 120 37,00 4.440,00 

47 Fixador para RX, FR com 475 ml. UND. 60 20,27 1.216,20 

48 Película radiográfica intraoral adulto (cx c/ 150 unid.) CX. 40 201,71 8.068,40 

49 Revelador para RX, FR com 475 ml FR 60 20,27 1.216,20 

50 
Ponta para aparelho ultrassom (raspagem) aparelho Prof- 

Class Dabi Atlante 
UND. 80 201,71 16.136,80 

51 Cloreto de sódio  0, 9% FR 80 26,36 2.108,80 

52 
Gorro cirúrgico com  elástico  tipo  touca para banho,cor  

branca Pacote  com100 
PCT 400 19,45 7.780,00 

53 
Solução Hemostática Viscostat – kit com 4 seringa de 1,2 ml 

(1,5g ) 
KIT 80 43,59 3.487,20 

54 Algodão Hidrófilo rolo – 500g PCT 800 5,47 4.376,00 

55 Aplicador de amálgama – 7unid. de metal e 7unid. de plástico UND 200 22,81 4.562,00 

56 Solução á base de ortalftaldeído 0,55% p/p UND. 80 43,78 3.502,40 

57 Ionômero de vidro restaurador (fotopolimerizável- voco) UND 200 53,92 10.784,00 

58 Dycal-hidróxido de cálcio (fotopolimerizável) UND 600 80,27 48.162,00 

59 
Mascara descartável com elástico tripla cor branca, CX com 50 

Unidades. 
CX 1.200 11,65 13.980,00 

60 
Luvas de látex para procedimentos, CX/100 Unidades, 

tamanhos M 
CX 1.200 36,08 43.296,00 

61 
Luvas de látex para procedimentos, CX/100 Unidades, 

tamanho P 
CX 1.200 36,08 43.296,00 

62 Gases Cremer 9 fios 7,5X 7,5 com 500 Unidades PCT 1.200 42,34 50.808,00 

63 Álcool 70%, FR com 1000 ml FR 400 14,08 5.632,00 

64 Flúor Gel neutro de 200 ml FR 1.200 10,34 12.408,00 

65 
Agulha descartável Gengival curta siliconada 30g CX com 

100und. 
CX 400 59,80 23.920,00 

66 Sugador de saliva plástico, descartável, pacote com 40und. PCT 4000 10,12 40.480,00 

67 Microbrush,micro aplicador descartável, FR com 100 Unidades. FR 400 19,56 7.824,00 

68 Resina Z100 cor A1 esmalte – 3M UND 60 176,36 10.581,60 

69 Resina Z100 cor A2 esmalte – 3M UND 120 176,36 21.163,20 
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70 Resina Z100 cor A3 esmalte – 3M UND 120 176,36 21.163,20 

71 Resina Z100 cor A 3, 5 esmalte – 3M UND 120 176,36 21.163,20 

72 Resina Z100 cor A1 dentina – 3M UND 60 176,36 10.581,60 

73 Resina Z100 cor A2 dentina – 3M UND 120 176,36 21.163,20 

74 Resina Z100 cor A3 dentina – 3M UND 120 176,36 21.163,20 

75 Resina Z100 cor A 3,5 dentinas – 3M UND 120 176,36 21.163,20 

76 Lamina Bisturi n11, n15 e n23, CX com 100 UND CX 120 64,03 7.683,60 

77 Pasta Profilática UND 120 13,25 1.590,00 

78 
Fio de sutura com agulha Atraumática seda nº3 nº4 nº5 CXs 24 

Unidades 
CX 160 70,10 11.216,00 

79 Cápsula de Amalgama 01/02 porções UND 80 171,29 13.703,20 

80 Broca de acabamento de resina UND 400 41,90 16.760,00 

81 Fio dental com 25 metros UND 200 4,36 872,00 

82 Óleo lubrificantes spray de alta e baixa rotação com 200ml UND 60 38,72 2.323,20 

83 
Bicarbonato de sódio para profilaxia, granulação extrafina para 

profilaxia- CX com 15 envelopes de 40 gramas 
CX 120 27,87 3.344,40 

 
2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO 
2.1 - O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretária Executiva de Saúde de Almeirim/PA, mediante 
emissão da respectiva Nota de Empenho e autorização de retirada, observadas as disposições contidas no edital do Pregão 
Presencial/SRP n.º 003/2020 - SESPA/FMS. 
2.2 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento, pelo Fornecedor, da Ordem 
de Compra ou Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços e do Edital de Pregão Presencial SRP Nº 
003/2020 - SESPA/FMS. 
2.3 - Os fornecedores registrados ficam obrigados a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de 
Registro de Preços, até o limite quantitativo registrado nesta Ata de Registro de Preços. 
 
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 
3.1 -  A Prefeitura Municipal de Almeirim/PA adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da 
presente Ata de Registro de Preços. 
3.2 - As partes se obrigam à observância dos preços unitários indicados neste Ata de Registro de Preços. 
3.3 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio 
eletrônico. 
 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta dos recursos oriundos do 
Tesouro Municipal e Programas, oriundos de dotação orçamentária do exercício 2020: 
 
5. DA VIGÊNCIA 
5.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses. 
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6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
6.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 
 

6.1.1 - Executar fielmente a ata de registro de preços, de acordo com as Cláusulas avençadas; 
6.1.2 - Entregar os produtos de acordo com as especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência) do 
Edital do Pregão Presencial SRP Nº 003/2020 - SESPA/FMS e em consonância com a proposta apresentada no 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Almeirim, IMEDIATO, sem custo adicional, após o recebimento da 
autorização de retirada; 
6.1.3 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a Prefeitura Municipal de Almeirim ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos prepostos, se for o caso, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
6.1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas obrigações 
são atender prontamente; 
6.1.5 - A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, Equipamentos, Alimentação, 
Transporte e todas as despesas que por ventura forem necessárias para o fornecimento do objeto, sem qualquer 
ônus adicional à Contratante. 
6.1.6 - A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens públicos ou 
particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados a terceiros. 
6.1.7 - A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas condições de habilitação 
apresentada por ocasião homologação do resultado final da licitação, comprovando tal situação sempre que for 
solicitado pela Contratante. 
6.1.8 - A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, funcionário da empresa com 
poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a obrigações contratuais para atuar como preposto, 
mantendo atualizado o seu telefone de contato. 
6.1.9 - A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em especial as sociais, 
trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir inteira responsabilidade pelo 
cumprimento destas obrigações. 
6.1.10 - Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal 
(proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos). 
6.1.11 - A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela 
Contratante durante a vigência da ata de registro de preços. 
6.1.12 - A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as autorizações de retiradas e os cupons 
para fins de recebimento dos respectivos valores. 
6.1.13 - A Contratada obriga-se a aceitar o acréscimo ou supressões no objeto contratual de até 25% (vinte e cinco 
por cento) do total contratado conforme preceitos legais. 
6.1.14 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a 
legislação própria: 

6.1.14.1 - Especificação correta do objeto 
6.1.14.2 - Número da licitação, ata de registro e contrato (se houver); 
6.1.14.3 - Marca e o nome comercial; 

 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE DE ALMEIRIM/FMS 
7.1 - Promover a fiscalização dos materiais objeto desta Ata, quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo, a serem fornecido 
e entregue pelo FORNECEDOR. 
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7.2 - Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar o FORNECEDOR. 
7.3 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR. 
7.4 - Remeter o FORNECEDOR a nota de empenho e autorização de retirada via FAX, e-mail ou através de 
correspondência com ou sem AR. 
7.5 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para fins de adequação às 
novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por descumprimento ao pactuado neste termo. 
7.6 - Consultar o FORNECEDOR quanto ao interesse no fornecimento do objeto registrado nesta Ata a outro(s) órgão(s) da 
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata de Registro de Preços. 
7.7 - Efetuar pagamento a FORNECEDOR de acordo com a forma e prazo estabelecidos na Cláusula Segunda deste 
instrumento. 
7.8- Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais. 
 
8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
8.1 - O FORNECEDOR poderá ter seu registro cancelado quando: 

8.1.1 - Por iniciativa da Administração, quando: 
8.1.1.1 - Não cumprirem as exigências do edital de licitação do Pregão Presencial SRP n.º 003/2020 - 
SESPA/FMS e as condições da presente Ata de Registro de Preços; 
8.1.1.2 - Recusarem-se a não assinar a ata de registro de preço, quando for o caso, no prazo 
estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração; 
8.1.1.3 - Derem causa à rescisão administrativa decorrente desta Ata de Registro de Preços; 
8.1.1.4 - Não ficarem mantidas as condições de habilitação e compatibilidade; 
8.1.1.5 - Não aceitarem a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação, face as razões 
de interesse público, devidamente justificados. 

8.1.2 - Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a 
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, em função de fato 
superveniente, aceito pela Administração, que comprovadamente venha a comprometer a execução desta Ata. 
8.1.3 - O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado, com 
decisão fundamentada da Secretaria Executiva de Saúde. 

 
9. DAS PENALIDADES 
9.1 - Na hipótese de se verificar atraso no fornecimento do objeto desta Ata de Registro de Preços ou na sua substituição, 
quando o fornecimento ocorrer fora das especificações e/ou condições predeterminadas, ficará o FORNECEDOR sujeito, 
garantida a prévia e ampla defesa em regular processo administrativo, às penalidades constantes no item 26 (DAS 
SANÇÕES) do Edital de Pregão Presencial SRP Nº 003/2020 - SESPA/FMS. 
9.2 - Poderão ser aplicadas, ainda, as demais cominações previstas e subsidiariamente, na Lei 8.666/93 atualizada. 
 
10. DO FORO 
10.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Almeirim/PA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente Ata de Registro de 
Preços, que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado tem, a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1 - São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o edital do Pregão Presencial SRP 
Nº 003/2020 - SESPA/FMS e a proposta do FORNECEDOR. 
11.2 - A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura Municipal a firmar futuras solicitações. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 

Secretaria Executiva de Fazenda – Departamento de Licitação 
CNPJ: 05.139.464/0001-05 

Rodovia Almeirim/Panaicá, nº. 510 – centro – CEP:68.230-000 – Almeirim/Pará-E-mail: licitacaoalmeirim@gmail.com 

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
que vai subscrito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM e pela FORNECEDORA, para que este documento 
produza todos os efeitos legais e jurídicos. 
 
 

Almeirim/PA, 07 de fevereiro de 2020. 
 

 
 

______________________________________ 
NIVEA ARAÚJO MASUYAMA 
Secretária Executiva de Saúde 

Contratante 
 
 

 
 

   ________________________________________ 
A. F. BIS COM. & SERVIÇOS EIRELI 

                                                                  CNPJ nº27.828.853/0001-72 
          Detentora da ATA de Registro de Preços 
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