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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

RELATIVA AO PREGÃO ELETRÔNICO 

SRP Nº 022/2019 PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA IZABEL/PA. 

 

 

Aos 28 dias de outubro do ano de 2019 a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, através 

da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, com sede na Rua João Casa Nova, 

nº 2085, Centro, CEP: 68.790-000, Santa Izabel do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob nº.  

11.745.308/0001-52, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo 

Secretário Municipal de Saúde, Melquesedeque Alves Filho, brasileiro, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 10378 OAB/PA, e inscrito no CPF nº 002.704.152-20, residente e domiciliado 

em Santa Izabel do Pará, lavra a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão 

Eletrônico - SRP Nº 022/2019, constituindo-se esta no documento vinculativo e obrigacional às 

partes, com característica de compromisso para futura e eventual contratação, conforme as 

disposições contidas no instrumento convocatório e anexos e nas propostas apresentadas e no 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014. 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1- Registro de Preços para eventual Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 

para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e todas as Unidades de Saúde 

de Santa Izabel do Pará. 

1.2- Detalhamentos do objeto constam no Edital, seus anexos, documentos e proposta comercial 

da empresa classificada em primeiro lugar e os demais fornecedores que tiveram seus preços 

registrados para a formação de cadastro de reserva, que são parte integrante desta Ata, 

independentemente de transcrição, a fim de atender ao quantitativo total estimado para a 

contratação. 
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1.3- Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, 

podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecidas a legislação 

pertinente, sendo assegurada ao fornecedor registrado a preferência, em igualdade de condições. 

Parágrafo primeiro - Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e 

preços do seguinte fornecedor classificado: 

 

CLÁUSULA II – DOS QUANTITATIVOS, PREÇOS E FORNECEDORES 

CLASSIFICADOS 

2.1-Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e preços do seguinte 

fornecedores classificados: 

1- T.O. PINHEIRO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EIRELI, com sede no Cj. 

Cidade Nova VIII Trav. WE 26, nº 32, Ananindeua-PA, CEP 67.133-090, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 32.724.354/0001-75, representada neste ato por Thais Oliveira Pinheiro, sócia 

administradora, brasileira, portadora da Carteira de identidade nº 4396069 SSP/PA e CPF/MF nº 

874.595.312-00. 

Itens Registrados conforme Planilha a seguir: 

 

LOTE I- MOBILIÁRIOS  E MATERIAL PERMANENTE 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL  

1 

ANTENA DIGITAL 
Sinais FM, UHF e HDTV 

Frequência: 470 ~862 Mhz 

Impedência: 75 ohms 

Ganho da antena: 8-10 dB 

Largura de feixe: Horizontal 60" – 

Vertical 70 

Comprimento da antena: 39 cm 

UND 20 
 R$           

70,00  

 R$                       

1.400,00  
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2 

ARMÁRIO DE AÇO 
Com 2 portas 1600 cm – Armário 

de aço com caixa externa, chapa 

MSG 18’, cuja base de fundos 

sejam do tipo apoio continuo, 

medindo 1600 x 900 x 400 cm (A 

x L x P), na cor cinza platina, com 

02 portas, 04 prateleiras 

removíveis, fechamento por meio 

de fechadura do tipo tambor 

cilíndrico com 04 pinos, embutida 

na maçaneta com chaves em 

duplicata (fechadura tipo “T”). 

Maçaneta móvel com sistema de 

travamento, com Cremona e 

varões, de forma a travar as duas 

portas simultaneamente, 

localizada no lado direito do 

armário, com pintura industrial 

em esmalte sintético, com 

tratamento químico 

antiferruginoso (fosfatização). 

Devidamente montado. Contendo 

tramelha externa, confeccionada 

na lateral horizontal do armário, 

ferrolho de encaixe horizontal: fio 

quadrado, em aço MSG 18”, na 

mesma largura do armário, com 

perfuração para cadeado padrão 

na porta do armário. Contendo 

etiqueta de identificação do 

fabricante, contato e referencia a 

espessura da chapa de aço. 

UND 30 
 R$         

800,00  

 R$                     

24.000,00  

3 

ARQUIVO DE AÇO PARA 

PASTA SUSPENSA 
com 04 gavetas, min (axlxp) 

1225x470x570 mm, cor cinza, 

porta-etiqueta e puxadores 

estampados nas gavetas, 

puxadores com acabamento em 

pvc na cor grafite, fechadura 

cilíndrica tipo yale com 

travamento simultâneo das 

gavetas e sistema de deslizamento 

das gavetas em patins de nylon, 

confeccionado em chapa de aço, 

sendo as colunas em chapa nº 16, 

gavetas em chapa nº 18, tampo e 

fundo em chapa nº 24 e corpo em 

chapa nº 26, todas as partes 

metálicas deverão receber 

tratamento através de processo 

anti-corrosivo por fosfatização e 

pintura eletrostatica a po com 

camada entre 30 a 40 microns 

com secagem em estufa a 240ºc, 

cada gaveta deverá possuir capac. 

UND 20 
 R$         

650,00  

 R$                     

13.000,00  
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entre 30 a 40 pastas por gavetas 

ou min 25 kg 

4 

BEBEDOURO DO TIPO 

TORRE  
De coluna com capacidade para 

garrafão de 20L; tensão de 

alimentação 220V; 02 (duas) 

torneiras (agua natural e sistema 

de refrigeração por compressor 

com uso de gás refrigerante 

ecológico (R134a); termostato 

externo para controle gradual da 

temperatura da agua gelada; alto 

desempenho (mínimo 2,80 litros 

por hora de agua gelada); sistema 

de abertura automática do 

garrafão; certificado pelo 

INMETRO; potência de até 

110W; na cor branca. Garantia: 01 

(um) ano.  

UND 20 
 R$         

883,96  

 R$                     

17.679,20  

5 

CADEIRA EXECUTIVA  
 Giratória c/ braços regulaveis 

,com capa no acento e encosto 

,aranha nylon,rodizio 

nylon,c/regulagem de altura 

gáz,cadeira c/aprox.880/970 x 610 

x 600 ( alxp ) encosto c/aprx. 420 

x 430 mm ( a x l ) assento c/aprox 

540 x 460 x 430 mm ( a x l x p) 

base c/ estrutura de cinco patas c/ 

aprox.600mm de diametro em 

resina de engenharia poliamida ( 

nylon ) c/fibra em vidro, 

alojamento p/ rodizios que 

dispensam o uso de buchas, 

rodizios duplos c/ rodas de 

aprox.50mm de diametro eixo 

vertical em aço trefilado de 

aprox.11mm de 

comprimento,dotado de anel 

elastico em aço rodas duplas 

unidas através de eixo horizontal 

em açotrefilado,c/ acabamento em 

nylon ( opcional poliuretano) 

encosto c/ estrutura do chassido 

encosto em material plastico na 

cor preta,provida de superficie 

estofada em espuma injetada de 

UND 5 
 R$         

815,30  

 R$                       

4.076,50  
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aprx 40mm de 

espessura,aprox.50/60 kg/m3 de 

densidade,c/porcas garras 

encravadas p/fixação do suporte 

de encosto,haste de ligação ao 

assento. 

6 

CADEIRA FIXA  
Sem bracos, assento e encosto em 

polipropileno injetado espuma 

expandida/laminada min 335mm 

de espessura com densidade min 

23kg/m³, estrutura em tubo de aço 

industrial quadrado min 22 x 

22mm, sapatas em polipropileno 

injetado componentes metálicos, 

tratamento de superfície em 

fosfato de zinco, pintura a pó do 

tipo hídrica com camada de min 

60 microns e cura em estufa a min 

200ºc, encosto e assento na cor 

azul com acabamento em preto 

UND 30 
 R$         

194,00  

 R$                       

5.820,00  

7 

CADEIRA FIXA ESTOFADA  
Estofada na cor azul sem braços, 

montada sobre armação tubolar de 

aço com quatro pés. assento e 

encosto em espuma injetada sendo 

o encosto fixo na armação. 

dimensões aproximadas: largura 

do assento: 460mm. profundidade 

do assento: 440mm. altura do 

encosto: 410mm. largura do 

encosto: 410 mm ( medida no 

ponto mais saliente do apoio 

lombar) estofamentos em espuma 

de poliuretano flexivel, injetado 

moldado anatomicamente,sem 

deformações,com espessura 

minima de 40mm para assento e 

40mm encosto. densidade 

controlada de 62kg/m3 para 

assento de 60kg/m3 para o 

encosto sendo admitida variação 

para mais ou para menos de 10%. 

UND 30 
 R$         

192,20  

 R$                       

5.766,00  
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8 

ESTANTES DE AÇO  
Contendo 06 prateleiras, 

dimensões; 1800 x 920 x 400mm 

(a x l x p) com pintura 

eletrostática epóxi pó, com 

tratamento antiferruginoso na cor 

cinza metal. prateleiras reguláveis, 

com capacidade para até 

100kg,em chapa de aço msg 18, 

espessura de 28mm, com furos 

para fixação com fixação com 

parafusos de aço sextavado 5/6 x 

3/4. colunas: coluna estrutural de 

aço rigido para estante, 

confeccionada em chapa de aço 

carbono nº ff-14 msg; furação 

pelo sistema duplo mediano em 

um dos lados da coluna e furação 

mono singular no outro lado da 

coluna; coluna com tratamneto 

antiferruginoso por imersão a 

banho quente decapante e 

posterior imersão a banho fosfato; 

pintura epóxi-pó na cor cinza com 

polimerarização em estufa a 240°c 

. garantia mínima de 1 ano. 

UND 30 
 R$         

280,00  

 R$                       

8.400,00  

9 

FOGÃO  
4 queimadores, mesa em aço inox, 

fornoautolimpante, dimensões 

aproximadamente (LxAxP) 0,49 x 

0,87 x 0,58 cm. 

UND 10 
 R$         

783,32  

 R$                       

7.833,20  

10 

FOGÃO INDUSTRIAL 06 

BOCAS                                      
Queimadores duplos com forno de 

câmara e banho maria acoplados: 

tamanho das bocas devera ser de 

30 x30 cm, 6 bocas e 3 

queimadores simples sendo 3 

queimadores simples sendo 3 

queimadores duplos c/ chapa ou 

banho maria e c/ 2 fornos. Medida 

total 52x 090x 080 

UND 10 
 R$      

2.500,00  

 R$                     

25.000,00  

11 

FREEZER COMUM 

HORIZONTAL 
1 porta; até 200 litros Para o(s)  

ITEM(NS)-A (Cota  Principal)    

UND 10 
 R$      

2.363,44  

 R$                     

23.634,40  

12 

GELADEIRA  
De uso domestico frosfree 250L – 

linha branca: capacidade total de 

armazenamento: 250L; 

capacidade liq congelador: 30L; 

capacidade total bruta 250L; 

capacidade bruta congelador: 31, 

capacidade bruta refrigerador: 

220L, frequência: 60 Hz; 

consumo: 22,8 KWh/ mês (110V); 

consumo 22,8 KWh/ mês (220V); 

UND 20 
 R$      

1.650,00  

 R$                     

33.000,00  
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cor branco 

13 
LIQUIDIFICADOR  
De uso domestico com 03 

velocidades   

UND 10 
 R$         

163,60  

 R$                       

1.636,00  

14 

LIQUIDIFICADOR 

INDUSTRIAL 
Capacidade de 8 L : Devera 

triturar produtos diversos com 

adição de liquido. Altura(mm): 

750; frente (mm):260; fundo 

(mm):220, peso(kg): 10,3; motor 

(cv): 1/2 ; capacidade (I): 8; 

Voltagem(v): 110/220; consumo 

(kw/h):0,75. 

UND 5 
 R$      

1.462,16  

 R$                       

7.310,80  

15 

LONGARINA PARA 3 

LUGARES                                   

Totalmente desmontavel, que 

permite regulagem de 

espaçamento dos assentos, 

estrutura da longarina em aço com 

bitola de 40x80mm, espessura 

minina de 2m e comprimento 

maximo de 1800mm com 

acabamento de topos em nylon 

rigido embutidos no tubo, na 

mesma cor da estrutura, dotado de 

3 poltronas com assento e encosto 

(concavo) estofados com espuma 

de poliuretano flexível 

UND 20 
 R$         

520,00  

 R$                     

10.400,00  

16 

MESA DE REUNIÃO  
Oval, aprox 2000x740x1300mm, 

composto p/ tampo inteiriço 

confeccionado em aglomerado de 

madeira de alta densidade 

termoestabilizado c/ espessura de 

aprox 25 mm, revestido em ambas 

as faces em laminado melamínico 

de baixa pressão, encabeçamento 

bordas em fita de pvc de espessura 

aprox 2.5 mm c/ quinas 

arredondadas c/ raio de 2.5 mm 

em todo seuperímetro, na mesma 

cor do tampo, fixação da estrutura 

ao tampo p/ meio de buchas 

metálicas c/ rosca fixa e parafuso 

sextavado compatíveis, painel 

frontal confeccionado em 

aglomerado de madeira de alta 

densidade termoestabilizado c/ 

espessura de aprox 18 mm, 

revestido em ambas as faces em 

UND 10 
 R$         

680,00  

 R$                       

6.800,00  
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laminado melamínico de baixa 

pressão na cor a definir, 

encabeçamento das bordas em fita 

de pvc de min de 2.0 mm c/ 

quinas arredondadas c/ raio de 2.5 

mm na mesma cor do tampo, 

fixacao dos paineis frontais a 

estrutura por meio de parafusos 

ocultos, estrutura central vertical 

composta por chapa de aço sae 

1010/1020 e espessura de aprox 

1.25 mm, possuíndo calha vertical 

removível em chapa de aço 

espessura min 0.5 mm p/ 

passagem de fiação base de 

sustentação inferior de tubo de 

aço galvanizado elíptico sae 1020 

aprox 20 x 45 x 1.9 mm c/ 

formato curvo e profundidade de 

500 mm c/ ponteiras de 

acabamento injetadas em 

polipropileno na cor semelhante a 

estrutura metálica e sapatas 

reguláveis em forma hexagonal c/ 

rosca e injetadas em polietileno 

copolimero de alta resistencia a 

impactos e abrasão, base de 

sustentação superior em aço 

galvanizado de secção retangular 

40 x 20 mm e espessura de aprox 

0.95 mm c/ ponteiras injetadas de 

cor semelhante a estrutura 

metálica, estrutura de canto em 

aço galvanizado tubular c/ secção 

redonda de aprox 3 polegadas de 

diâmetro, espessura de min 1.2 

mm c/ sapata injetada niveladora 

de nível c/ diâmetro de aprox 3 

polegadas embutida na estrutura 

de cor semelhante, as partes 

confeccionadas em aço devem 

receber tratamento antiferruginoso 

e antioxidante e pintura em epóxi-

po c/ polimerizacao em estufa, 

chapa confeccionada atraves de 

cavacos de madeira maciça 

aglomerada prensada em resina de 

alta qualidade c/ densidade de 

aprox 670 kg/³ p/ chapas de 18 

mm e de aprox 660 kg/³ p/ chapas 

de 25 mm de espessura, possuindo 

resistência a flexão de aprox 160 

kgf/cm² p/ chapas de 18 mm e 

aprox 140 kgf/cm²p/ chapas de 25 

mm c/ revestimento da superfície 

em laminado melamínico de baixa 

pressão texturizado c/ min 0.3 mm 
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de espessura e resistência a 

abrasão de aprox 400 ciclos, a 

superfície de trabalho deverá 

atender a altura recomendada 

pelas normas da abnt. 

17 

MESA PARA COMPUTADOR  
Com 2 gavetas com dimensões 

minimas 1200mm x 750mm x 

465mm material md 

UND 10 
 R$         

419,60  

 R$                       

4.196,00  

18 

MESA PARA ESCRITÓRIO  
Com 2 gavetas,material mdf 

medindo 1,20 x 61 x 75 cm no 

minimo com pernas de metal com 

pintura epoxi tampo em madeira 

com revestimento na cor cinza. 

UND 20 
 R$         

406,80  

 R$                       

8.136,00  

19 

MESA REFEITORIO 06 

LUGARES  
Min (axlxp) 740 x 1800 x 800 

mm, tampo confeccionado em 

mdp com espessura min de 18mm, 

revestido por uma capa fórmica, 

bordas em perfil de pvc de 2mm, 

colada pelo sistem holt, estrutura 

dos pés em aço reforçado, bancos 

redondos escamoteaveis, 

fabricado em mdp e revestido por 

fórmica 

UND 10 
 R$      

1.200,00  

 R$                     

12.000,00  

20 

PURIFICADOR DE AGUA 
Capacidade do reservatório do 

purificador: 

- Reservatório água gelada: 750ml 

- Reservatório água natural: 

1.300ml 

Quantos litros ele pode gelar por 

hora: 

- 7,8 Litros por hora desde que a 

temperatura ambiente esteja entre 

10° a 30°C. 

Quantos graus: 

- A temperatura do reservatório de 

água gelada é de 7° a 15°C. 

Dependendo da temperatura 

ambiente 

UND 5 
 R$      

1.400,00  

 R$                       

7.000,00  

21 

TENDA  
Piramidal medindo 4x4. 

Cobertura: Lona PVC calandrado 

de material extra durável, 

aditivado contra raios ultravioleta 

(UV) e oxidação. Contém 

Blackout (impede 40% do calor). 

Não propagador de chamas, anti-

mofo, anti-ressecamento e 

impermeável. Junção com rádio 

freqüência e reforço nos pontos de 

maior desgaste, garantindo maior 

durabilidade. 

Estrutura: Sistema de encaixe 

UND 5 
 R$      

1.506,00  

 R$                       

7.530,00  
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unidas com parafusos e conexões 

em aço pelo sistema MIG de 

soldagem, tratamento 

antiferruginoso (Galvanização), e 

fixação por cordas ou cabos. 

22 

VENTILADOR DE PAREDE 
Aclopado na parede com 100W de 

potencia, e 3 velocidades. 

Comprimento – 52 cm; largura- 

19 cm; altura- 57 cm. 

UND 20 
 R$         

300,00  

 R$                       

6.000,00  

23 
SUPORTE DE TV  
Articulado C/suporte Para Dvd 

Até 55 Polegada 

UND 20 
 R$         

200,00  

 R$                       

4.000,00  

VALOR TOTAL DO LOTE I  R$               244.618,10  

LOTE II- ELETRÔNICOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL  

24 
AR CONDICIONADO  
Capacidade 9000 a 12000 BTUS, 

tipo SPLIT, Função quente e frio. 

UND 20 
 R$      

1.780,00  

 R$                     

35.600,00  

25 

CAIXA AMPLIFICADA 
caixa amplificadora de som - 

acustica, em material de baixa 

ressonancia, tamanho do woffer 

de no minimo 10",com potencia 

minima de 100 watts rms,com no 

minimo 1 entrada para 

equipamento externo e 1 entrada 

para microfone,tensao de 

alimentacao bivolt, contendo 

amplificador e equalizador 

interno,possuir conectores de 

entrada e saida xlr, com suporte 

de parede para fixar na parte 

inferior 

UND 5 
 R$         

900,00  

 R$                       

4.500,00  

26 

MICROFONE  
Microfone profissional - tipo 

lapela cardioide, alta sensibilidade 

e som natural, sem fio com 

frequencia de 50 a 17.000hz, com 

alcance minimo de 50 metros, 

constituido de: receptor com fonte 

de alimentacao 110/220v ac, 

transmissor alimentado por 

bateria, modulacao fm, 

acompanha 01 base com 01 ou 02 

antenas, cabos, maleta e manual 

de instrução. 

UND 5 
 R$         

629,00  

 R$                       

3.145,00  
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27 

TELEVISOR DE LCD 32”  
Com entrada para HDTV- 

características : digital Crystal 

clear para detalhes profundos e 

nitidez; tela LCD HD com 

resolução de 1366x 768p; 28,9 

bilhoes de cores, taxa de contraste 

dinâmico de 26000:1; incredible 

surrond; potencia de áudio de 2 x 

15 W RMS; duas entradas HDMI 

para conexão HD totalmente 

digital em único cabo; Easylink: 

controle fácil da TV e dispositivo 

conectado por HDMI CEC; 

entrada para PC para usar a TV 

Como monitor de computador ; 

conversor TV digital interno.  

UND 10 
 R$      

1.380,00  

 R$                     

13.800,00  

VALOR TOTAL DO LOTE II 
 R$                  

57.045,00  

VALOR TOTAL REGISTRADO  R$               301.663,10  

 

 

 

2- PPF COM. E SERV. EIRELI-ME, com sede na Rua Paes de Carvalho, nº 600, Nova 

Olinda, Castanhal/PA, CEP 68.742-510inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.606.575/0001-00, 

representada neste ato por José Luiz Ferreira de Araújo, sócia administradora, brasileira, 

portador da Carteira de identidade nº 3899353, SSP/PA e CPF/MF nº 056.125.192-49. 

Itens Registrados conforme Planilha a seguir: 

 

LOTE III- MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL  

28 

ARMARIO VITRINE  
Para medicamento estrutura e 

fundo em ferro com pintura 

eletrostática branca, com 

prateleiras e vidro frontal e lateral. 

medidas aproximadas (alt x comp x 

lar): 150 x 50 x 40cm, dotado de 

chave 

UND 20 
 R$         

880,00  

 R$                     

17.600,00  

29 

BALANÇA 

ANTROPOMÉTRICA 

ADULTO 
Modo de operação digital, cap.  

200 kg Para o(s)  ITEM(NS)-A 

(Cota  Principal)   

UND 20 
 R$         

825,00  

 R$                     

16.500,00  

30 

BALANÇA 

ANTROPOMÉTRICA 

INFANTIL (pediátrica):        

Modo de operação digital, cap. 15 

UND 20 
 R$         

653,00  

 R$                     

13.060,00  
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Kg Para o(s)  ITEM(NS)-A (Cota  

Principal)    

31 
BALDE COM PEDAL 
De polipropileno, capacidade de 

30L a 49L 

UND 20 
 R$         

140,00  

 R$                       

2.800,00  

32 
BIOMBO 
Aço/ferro pintado, rodízios, 

tamanho triplo  

UND 10 
 R$         

520,00  

 R$                       

5.200,00  

33 

BIOMBO PLUBÍFERO 
Espessura mínima de 2 mm; Tipo 

curvo; Estrurura em aço ou 

alumínio Para o(s)  ITEM(NS)-A 

(Cota  Principal 

UND 10 
 R$      

2.887,00  

 R$                     

28.870,00  

34 

BRAÇADEIRA PARA 

INJEÇÃO 
Apoio tipo concha, em aço Inox, 

fabricada em base de ferro 

esmaltado, altura regulável 

UND 20 
 R$         

290,00  

 R$                       

5.800,00  

35 

CADEIRA DE RODAS 

ADULTO 
Pés removíveis, em aço/ferro 

pintado, braços fixos. 

UND 15 
 R$      

1.310,00  

 R$                     

19.650,00  

36 

CADEIRA DE RODAS 

INFANTIL 
Pés removíveis, em aço/ferro 

pintado, braços fixos. 

UND 10 
 R$      

1.040,00  

 R$                     

10.400,00  

37 

CADEIRA DE RODAS PARA 

OBESO                   
Funcionamento manual, tipo 

construtivo dobrável em duplo X 

reforçado, estrutura aço carbono, 

acabamento da estrutura em 

pintura eletrostática, estofamento 

em nylon lavável e higienizável, 

com rodas maiores traseiras com 

rolamento, freios bilaterais, pneus 

maciços, apoio de pernas elevado e 

apoio de braços bilaterais 

escamoteáveis, tolerância mínima 

de peso: 200 kg. Garantia mínima 

de 1 ano 

UND 10 
 R$      

1.055,00  

 R$                     

10.550,00  

38 
CARRO DE CURATIVOS 
Aço/ferro pintado, com balde e 

bacia  

UND 10 
 R$         

980,00  

 R$                       

9.800,00  

39 CARRO MACA SIMPLES 
Aço inoxidável, suporte de soro, 

grades laterais, com colchonete  

UND 10 
 R$      

1.520,00  

 R$                     

15.200,00  

40 

CARRO PARA MATERIAL DE 

LIMPEZA 
Em poliproleno, com balde 

espremedor e kit c/ mops liquido e 

pó, placa sinalizadora, pá e saco de 

vinil 

UND 10 
 R$      

2.150,00  

 R$                     

21.500,00  
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41 

CILINDRO DE GASES 

MEDICINAIS 
Confecção em aço; Capacidade de 

até 10 litros; Acessórios (Válvula, 

manômetro e fluxômetro) Para o(s)  

ITEM(NS)-A (Cota  Principal)   

UND 10 
 R$         

815,00  

 R$                       

8.150,00  

42 

ESCADA COM 2 DEGRAUS                                                
Confecção em aço inoxidável Para 

o(s)  ITEM(NS)-A (Cota  

Principal)    

UND 20 
 R$         

289,00  

 R$                       

5.780,00  

43 

FOCO REFLETOR 

AMBULATORIAL 
Com lâmpada, iluminação de LED, 

haste flexível 

UND 30 
 R$         

390,00  

 R$                     

11.700,00  

44 MESA DE EXAMES 
Posição do leito fixo, material de 

confecção aço/ferro pintado 

UND 20 
 R$         

790,00  

 R$                     

15.800,00  

45 

MESA DE MAYO 
Confecção em aço inoxidável Para 

o(s)  ITEM(NS)-A (Cota  

Principal)  

UND 10 
 R$         

710,00  

 R$                       

7.100,00  

46 MESA GINECOLOGICA 
Posição do leito movel, material de 

confecção aço/ferro pintado 

UND 10 
 R$         

650,00  

 R$                       

6.500,00  

47 

POLTRONA HOSPITALAR  
Reclinável no encosto e no 

descanso para pés; acionamento 

por botão lateral com 2 estágios; 3 

posições (sentado, leitura e 

descanso); com braços em madeira 

compensada multilamina, 

revestimento em couro sintético, na 

cor preta, estofamento em espuma 

de poliuretano injetado, moldada 

anatomicamente; capacidade até 

120kg; garantia mínima de 12 

meses 

UND 10 
 R$      

1.000,00  

 R$                     

10.000,00  

48 

PRANCHA PARA 

IMOBILIZAÇÃO 
Com jogo de cinto aranha prancha 

para transporte manual de 

pacientes com jogo de cinto 

aranha, dimensionada para suportar 

vitimas com peso de até 180kg, 

comprimento 1830mm, largura 

440mm, peso 7,0kg, com 

pegadores amplos para facilitar o 

uso com luvas, translucida, para o 

uso em Raio x e ressonância 

magnética, aberturas especificas 

para facilitar imobilização de 

cabeça.   

UND 10 
 R$         

585,00  

 R$                       

5.850,00  
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49 

SUPORTE DE SORO 
Tipo pedestal com rodizios,ajuste 

de altura regulavel haste de aço 

inoxidavel altura minima 1110mm 

e maxima 2560mm haste com 4 

ganchos. 

UND 20 
 R$         

250,00  

 R$                       

5.000,00  

VALOR TOTAL DO LOTE III  R$               252.810,00  

VALOR TOTAL REGISTRADO  R$               252.810,00  

 

Parágrafo primeiro - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e 

irreajustáveis, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e 

devidamente comprovadas as situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 

8.666/1993. 

Parágrafo segundo- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-

se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:  

a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo segundo - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do 

pedido de fornecimento; 

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo terceiro - 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 8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA III – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1- A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados da data da sua 

assinatura. 
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3.2- Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada pelo Órgão Gerenciador e pelos Órgãos 

Participantes, durante sua vigência. 

 

CLÁUSULA IV- DA ENTREGA DO PRODUTO 

4.1- Os produtos objeto deste certame deverão ser entregues na sede do município de Santa 

Izabel, conforme especificação do Termo de Referência ou de acordo com o solicitado pela 

Secretaria. A entrega deverá ter inicio imediatamente após a emissão da Requisição.  

 

CLÁUSULA V – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 – O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do conjunto 

de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele 

decorrente é a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Izabel do Pará; 

5.2 - O órgão (Secretaria) participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal 

de Saúde de Santa Izabel do Pará. 

5.3 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua 

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não 

tenha participado do certame licitatório, mediante anuência da Prefeitura Municipal de Santa 

Izabel do Pará - Órgão Gerenciador. 

5.4 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 

uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do 

Pará, para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

5.5 - As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços 

não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes. 

5.6 - O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro 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.  
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5.7 - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira aquisição ou 

contratação por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão 

no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.  

5.8 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da 

Ata.  

5.9 - Caberá ao fornecedor beneficiário, 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. 

 

CLÁUSULA VI- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

6.1- O fornecedor terá seu preço cancelado da Ata de Registro de Preços quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não assinar o Contrato no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Santa Izabel do 

Pará ou pelos órgãos participantes; 

c) não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; 

d) sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 ou 

no artigo 7ºda Lei nº 10.520/02 e não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da 

Ata de Registro de Preços, salvo o porte da empresa. 

6.2 – Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”, “d” e “e” supra, a 

Prefeitura de Santa Izabel do Pará instaurará processo administrativo específico visando o 

cancelamento do registro, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.3- O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por razão de interesse público ou a 

pedido do fornecedor, à vista de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, 

que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados. 

6.4 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente: 

a) por decurso do prazo de vigência; 

b) quando não restarem fornecedores registrados. 
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CLÁUSULA VII- DAS PENALIDADES 

7.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos 

artigos. 86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço. 

b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas 

hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 

Administração Judiciária do Estado do Pará, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de 

execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a 

inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput desta 

cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços prestados fora do prazo sujeitarão a contratada ao 

pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a 

contar do vencimento daquele. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que constatado equipamento quebrado e não substituído 

no prazo de 24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor 

mensal calculado “prorata-die” até a data da substituição. 

PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória 

e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados ao 

Contratante. 

PARÁGRAFO QUINTO – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora 

estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima: 

a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato. 

b) Pela não prestação dos serviços objeto da contratação de acordo com as especificações 

técnicas do ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 

c) Pelo atraso no início e conclusão dos serviços. 

d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 

CLÁUSULA VIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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8.1- A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será 

anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 

2014. 

CLÁUSULA IX – DO FORO 

9.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Santa Izabel do Pará, para dirimir todas 

e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata de Registro de Preços, renunciando expressamente 

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Santa Izabel do Pará, 28 de outubro de 2019.                                                                   

 

 

 

MELQUESEDEQUE ALVES FILHO 

Secretário Municipal de Saúde 

Secretaria/Fundo Municipal de Saúde  

Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços 

CNPJ Nº 11.745.308/0001-52 

 

 

 

 

 

T.O. PINHEIRO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EIRELI 
CNPJ Nº 32.724.354/0001-75 

Fornecedor Registrado 

 

 

 

 

PPF COM. E SERV. EIRELI-ME 
CNPJ Nº 07.606.575/0001-00 

Fornecedor Registrado 

 Testemunhas: 

1). ________________________________________ 

RG: 

CPF: 

2) _________________________________________ 

RG: 

CPF: 
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