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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01070001 /2021 

VALIDADE: 12(DOZE) MESES 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, CNPJ Nº 22.981.153/0001-08, sediado à AV. Plácido Nascimento, 

nº 265, Centro, São João de Pirabas, Pará - CEP: 68.719-000, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO 

DE PIRABAS/PA, CNPJ Nº 09.635.649/0001-53, sediada na AV. Plácido Nascimento, nº 265, Centro, São João de Pirabas, Pará - 

CEP: 68.719-000, denominada Órgão Gerenciador representada por sua Ordenadora de Despesas, Sra. Merian Benoliel Gomes, 

Secretária Municipal de Saúde, domiciliada na RUA PEDRO DOS SANTOS, 1399 - A, Bairro Centro, CEP nº 68721-000, Município 

de Salinópolis, Estado do Pará, portador do CPF nº 085.604.552-72 e RG nº 4077073 � PC/PA, e do outro lado as empresas 

GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA, CNPJ:62.413.869/0001-15, com sede na Rua Martins Pena n°93- Campos Eliseos,Ribeirão 

Preto-SP, neste ato representada por Erica Vernile Pereira Vezono, domiciliada na Rua Orlandia n°118,Jardim Paulista, Ribeirão 

Preto-SP, portadora do CPF nº 138.771.588-70 e RG nº18.294.531-5 SSP/SP, INFORTECH COMERCIO E SERVICOS DE 

INFORMATICA EIRELI, CNPJ:16.914.974/0001-10, com sede na Rua do fio n°98- São Jose,Marituba-PA, neste ato representada 

por Railson da Silva Moreira, domiciliado na Rua do Fio, n°98, Marituba-PA, portador do CPF nº 780.641.552-15 e RG nº 4533239 

PC/PA, KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, CNPJ:21.971.041/0001-03, com sede na AV. Marechal 

Mascarenhas de Morais n°88- Sala A, Araçatuba-SP, neste ato representada por Karen Cristiane Ribeiro Stanicheski, domiciliada na 

Rua Ari Vilela Martins, n°294,Condominio Habiana I, Araçatuba-SP, portadora do CPF nº 277.277.558-50 e RG nº 27.601.293-

8,POLYMEDH.EIRELI, CNPJ: 63.848.345/0001-10, com sede na AV. Presidente Vargas n°4547,Ianetama, Castanhal-PA, neste 

ato representada por Marlene Mariano Gripp, domiciliada na Avenida dos Universitários, SN, Cond. Santa Lídia - APTO 302-Bloco 

13, Bairro: Jaderlândia,Castanhal/PA , portadora do CPF n° 243.721.962-53 e RG nº 1322142-SEGUP, TH COMERCIO DE 

MOVEIS EIRELI, CNPJ:30.317.183/0001-34, com sede na Rua da Ceramica, n°05- Novo Horizonte, Marituba-PA, neste ato 

representada por Thiago da Silva Bezerra, domiciliado na AV. Zacarias de Assunção,n°01, Ananindeua-PA, portador do CPF nº 

962.603.942-68 e RG nº 5835277, WA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS EIRELI, CNPJ:33.744.416/0001-

73, com sede na Rua Fé em Deus, n°17,Mangueirão, Belém-PA, neste ato representada por Creone de Araujo Chaves Goes, 

domiciliada na Rua Fé em Deus , n°17, Mangueirão, Belém-PA, portador do CPF n° 526.127.592-04 e RG nº 4062411 

SS/PA,doravante denominadas Fornecedores Registrados, e, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO 

para REGISTRO DE PREÇOS, sob o número 012/2021, na forma ELETRÔNICA, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da (s) 

Empresa (s) indicada (s) e qualificada (s) nesta Ata, de acordo com a (s) classificação (ões) por ela (s) alcançada (s) e nas quantidades 

cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e suas posteriores alterações, 

em conformidade com as disposições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO: MOBILIÁRIOS DIVERSOS, ELETRODOMÉSTICOS, 

ELETROELETRÔNICO, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS MÉDICO-

HOSPITALARES-ODONTOLÓGICOS E OUTROS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, de acordo com as especificações e 

condições constantes no Termo de Referencia. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ITENS E VALORES REGISTRADOS POR FORNECEDOR 

 

GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA, CNPJ:62.413.869/0001-15 

ITEN Produto Quantidade 
Valor Unit. 

Item (R$) 
Valor total (R$) 
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0027 

Berço aquecido neonatal cuna com servo controle e 

sistema de calor irradiante; cuna para paciente em 

acrílico removível; sistema de controle eletrônico 

microprocessador; relógio apgar incorporado; 

modos de operação manual e automático (servo 

controle); aquecedor giratório (180°) para facilitar 

procedimentos de radiografia; dimensões 

reduzidas; ajuste de inclinação do leito; permite 

utilização de fototerapia reversa. Dimensões altura: 

1,95 metros, largura: 91,00 centímetros, 

profundidade: 61,00 centímetros, peso: 47,00 

quilogramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 unid 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

R$13.900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R$ 27.800,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 
O VALOR TOTAL PARA A EMPRESA É DE R$ 27.800,00 (VINTE  E SETE MIL, OITOCENTOS 

REAIS) 

 

 
 
 

INFORTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, 

CNPJ:16.914.974/0001-10 

ITEN Produto  Quantidade  
Valor Unit. 

Item (R$) 
Valor total (R$) 

 

0014 

Armário em aço p/ cozinha 8 portas branco 

c/ 4 gavetas 173,5cmx121,4cmx36,3cm, pés 

reguláveis de polipropileno, cor branco.  

Pintura eletrostática a pó 

 

5 unid  R$ 2.400,00  

 

 R$ 12.000,00 

 

 

0057 

Datashow-revoluções suportadas 

vga/svga/xga/wxga/wxga+/sxga/sxga+, 2700 

ansi lumens, tipo 200w uhe e-torl, foco manual 

/zoom ótico índice de projeção trow ratio 1,45-

1,96, distância de projeção 0,88-10,44 metros, 

tamanho da imagem 22-350 cores, 3 vezes mais 

brilhantes, conectes diversos equipamentos e 

gere imagens de alta qualidade através de 

conecção hdmi, conectividade, sem fio a 

computadores, tabletes e smartphones, instalação 

fácil e flexível, digital nstc/nstc44,43/pal/pal 

m/pal 60/secam, analógico 

480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p, entrada 

hdmix1, computador vga rgb(d-sub 15 pinos)x1, 

s-vídeo mini dim, vídeo composto 

rca(amarelo)x1, usb tipo ax1 (memória, usb, wi-

fi), usb tipo bx1(usb display, mouse, controle), 

áudio rcax2 (vermelho/branco), controle rs-

232x1, controle remoto 2 pilhas aa, cabo de 

alimentação, cabo rgb vga(computador), cd rom 

com a documentação do projetor, bivolt, 

dimensões(cm) axlxp 7,7x29,7x24,4cm. 

 

3 unid  R$ 3.970,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 R$ 11.910,00 
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0071 

Freezer industrial horizontal de 1000 lts c/dupla 

ação refrigeração estática. Pode ser usado como 

freezer ou refrigerador. A escolha da função é 

realizada através de chave seletora, 

proporcionando vantagens em dobro de maneira 

rápida e fácil. Na cor branco, com rodizio nos 

pés, dreno, maior resistência a corrosão e 

impactos. Gabinete interno e externo em chapa 

de aço pintado, grade interna, travamento porta 

com chave(preferencial), capacidade de 1000 

litros, nº portas 3. (Com condensadora de cobre) 

 

1 unid  R$ 8.300,00 

 

 

 

 

 R$ 8.300,00 

 

 

 

  

0082 
Liquidificador, 400 w 1,5 litros 3 velocidades, 

voltagem 110v, cor branco 
        

      5 unid  R$ 130,00  R$ 650,00  

0083 

Liquidificador/triturador industrial de 6litros em 

aço inox, com motor muito forte, corpo do motor, 

copo e alças laterais em aço inox, tampa em 

alumínio de 1ª qualidade, tensão bivolt, 

frequência 50/60hz . 

2 unid 

  

 

R$ 830,00 

 

 

 R$ 1.660,00 

 

 

0085 

Máquina de lavar roupa automática, cap. Minima 

15kg, abertura superior, no minimo 7 programas, 

pés niveladores, eliminação de fiapos, tampa 

c/visor transparente de alta resistência, trava de 

segurança, dispenser individual (sabão, 

amaciante e alvejante), funções: lava, enxágua e 

centrifuga, cesto inox,4 níveis de água, duplo 

enxague, desligamento automático, classificação 

energ. A, voltagem 110v ou 220v 

2 unid 

  

 

 

 

R$ 2.420,00 

 

 

 

 

 R$ 4.840,00 

 

 

 

 

  0115 
Quadro magnético, tam 2,5 x 1,2m superfície de 

secagem rápida 
 

     10 unid 

 

 R$ 799,00 R$ 7.990,00 

0116 
Quadros de avisos flanelógrafo, 120 x 80 cm c/ 

borda em alumínio 
 

10 unid  R$ 192,00  R$ 1.920,00 

0119 

Suporte p /copo descartável em aço inox 

dispenser redondo em aço para copo de água 

180/200ml. Dimensões do produto 43 cm (altura) 

x 7,5 cm (diâmetro) o produto possui garras na 

base para ajuste da saída do copo e duas pequenas 

abas para fixação na parede. Acompanha kit 

contendo parafuso e buchas 

 

30 unid  R$ 50,00 

 

 

 R$ 1.500,00 

 

 

0122 Swith/roteador com 16 portas 3 unid  R$ 500,00  R$ 1.500,00 

0123 

Tela de projeção 2,03 x 1,53 retrátil, tecido vinil 

convencional 1.0, fixação: parede; enrolamento 

auxiliado por mola, perfil sextavado de alumínio 

com acabamento em pintura eletrostática preta. 

2 unid  R$ 899,00 

 

 R$ 1.798,00 

 

0124 Tv lcd de 32 polegadas c/ suporte p/ parede 10 unid  R$ 1.700,00  R$ 17.000,00 

0128 
Ventilador de coluna, cor: preto, velocidades de 

ventilação:3 velocidades, quantidade de pás: 3 

pás, voltagem 110v, potência 65.0 w, 40 cm. 

 

20 unid 

 

 R$ 290,00 

 

 R$ 5.800,00 

 

0129 

Computador c/ kit multimídia, teclado e mouse, 

Processador Pentium  10ª geração ou superior , 

4gb memória, hdd ssd 120gb, entrada de rede, 

gabinete cor preta, entrada usb, dvd/cd. Com 

leitor de CD/DVD. 

 

 

75 unid 

 
 R$ 2.489,50 

 

 R$ 186.712,50 

 

0130 

Computador c/ kit multimidia, teclado e mouse, 

memória ram - 8gb - DDR4 (2933 / 2666 / 2400 

/ 2133Mhz) - 2x Slots - Dual Chanel - máx. 

64GB. Procesador: Quad Core Core I3 10ª 

15 Unid. R$ 2.975,35 

 

 R$ 44.630,25 
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geração ou superior   - . HDD: SSD 240GB - 

velocidade de escrita mínima 550 mb/seg - 

velocidade de leitura minima 450 mb/sec. 

Sistema operacional 64bits. Com leitor de 

CD/DVD. 

 0131 

MONITOR LED 19,5” (minimo) VGA/HDMI. 

Preto. Brilho: 200 Cd/m², TELA Tamanho: 

19,5", Tipo De Tela: LED TN, Resolução 

Máxima: 1366 X 768\n Contraste Estático: 

600:1, Suporte De Cores: 16,7M Pixel Pitch: 

0,31 (manual de instalação, 1 cabo d-

sub/HDMI,1 cabo alimentação, 1 fonte externa, 

1 base (pedestal), 1 conector de base e 1 monitor, 

bivolt, cor preto). 

 

75 Unid. R$ 999,00 

 

 

 

R$ 74.925,00 

 

 

 

0132 

MONITOR LED 21' VGA/IHDMI. 

Especificações: Tamanho: 21,5" (MINIMO) - 

Tipo de Tela: TN, Brilho: 200 cd/m², Resolução 

Máxima: 1920 x 1080, Contraste Estático: 

600:1,Suporte de Cores: 16,7M, Pixel Pitch: 

0,24825 x 0,24825 mm. Entradas / Saída: 

HDMI,VGA, HP Out (manual de instalação, 1 

cabo d-sub/HDMI,1 cabo alimentação, 1 fonte 

externa, 1 base, 1 conector de base e 1 monitor, 

bivolt, cor preto). 

15 Unid. R$ 985,00 

 

 

 

 

 R$ 14.775,00  

 

 

 

 

0133 
Hd externo portátil 1tb usb 3.0, buffer 8 mb, 

conexão usb, dimensões aproximadas   8 x 2 x 11 

cm. 
5 Unid. R$ 450,00 

 

 R$ 2.250,00 

  

0134 

Impressora multifuncional color com buking 

original, conexão usb e wi fi, velocidade de 

impressão 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, 

multifuncional(impressão, cópia, digitalização), 

1 refil preto, 1 refil ciano, 1 refil magenta, 1 refil 

amarelo, cabo de alimentação, cd de instalação, 

guia de instalação rápida, manual do usuário, 

cabo usb, bivolt. 

10 Unid. R$ 1.650,00 

 

  

 

 R$ 16.500,00 

 

 

  

0135 

Impressora (copiadora) mono velocidade 

minima de 50 ppm, multifuncional (impressão, 

cópia, digitalização colorida), impressão duplex 

automática(frente e verso), vidro do scanner 

tamanho oficio p/ digitalização/cópia, 

alimentador automático de documentos c/ 

capacidade p/ 50 fls, interface usb frontal, 

bloqueio de funções, cartucho toner alto 

rendimento( minimo 8.000 páginas), cabo de 

alimentação, cd de instalação, guia de instalação 

rápida, manual do usuário, cabo usb 2.0 de alta 

velocidade, conexão de rede sem fio, bivolt. 

15 Unid. R$ 2.900,00 

 

 

 

  

 

 R$ 43.500,00 

 

 

 

 

  

0136 

Nobreak 600va 115v (monovolt, entrada 

115/127v, filtro de linha, estabilizador externo 

com unidade reserva, chave liga/desliga 

embutida, evita o acionamento ou 

desicionamento acidental, led colorido no painel 

frontal. 

140 Unid. R$ 365,00 

 

 

 R$ 51.100,00  

 

 

0137 

Notebook : processador: intel® core™ i5-10000 

ou superior 2.5 - 3.1 ghz com função turbo boost 

3mb cache; memória: 4gb (1 x 4 gb) tipo ddr4 - 

frequência 2133 mhz expansível até 20 gb - (1 

slot no total); áudio: dois alto-falantes estéreo; 

armazenamento: hdd: ssd 512gb ; tela: 15.6" led 

hd; resolução: 1366 x 768; placa de vídeo: 

  

    10 Unid. 

 

 

 

R$ 4.900,00  

 

 

  

 

 

R$ 49.000,00 
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integrada ao processador; peso: 2.2 kg; 

interfaces: 1 porta usb 3.0 energizada, 2 portas 

usb 2.0, 1 porta usb 3.1 tipo-c (10ª geração), 1 

saída hdmi com suporte hdcp, 1 leitor de cartão 

sd; bateria: até 7 horas de uso; leitor de cartões: 

leitor de cartão sd; webcam: webcam hd com hdr 

- acer crystal eye; resolução de 1280 x 720; rede: 

wireless padrão: 802.11 b/g/n/ac; dimensões 

minimas: 381.6 x 263 x 21.6 mm.  

   

0138 
Pen drive 8gb, conexão usb 2.0, sistema 

operacional compatível Windows vista / xp / me 

/ 2000, mac os 9.x (ou acima) e Linux kernel 2.4. 
80 Unid. R$ 45,00  

 

 R$ 3.600,00  

 

0139 

Teclado padrão usb preto, teclado de 109 teclas, 

três teclas gerenciadores de energia, teclas 

macias para uma confortável digitação, teclado 

padrão abnt2, compatível com Windows 

98/00/me/nt/xp/vista. 

30 Unid. 

 

 

R$ 45,00 

  

 

 R$ 1.350,00 

 

 

0140 
Mouse conexão automática, na cor preto, entrada 

USB com alta definição, altura: 14 cm 

(embalado). 
30 Unid R$18,00  

 

 R$ 540,00  

 

0141 

Scanner profissional, para Documentos, Duplex, 

ADF, OCR, Bivolt. Características minima 

principais: Rápida – 35ppm / 70ipm, capacidade 

de 50 folhas automatico de documentos ADF, 

Ciclo de trabalho diário 4.000, Suporte para 

driver TWAIN, Software incluso para 

documentos, PDF pesquisável, cartões de visita e 

recibos. Resolução de saida de 75 a 1200dpi. 

Resolução ótica: 600dpi. Tecnologia USB. 

2 Unid. 

 
R$ 3.410,00 

 

 

 

 

 R$ 6.820,00 

 

 

 

 

O VALOR TOTAL PARA A EMPRESA É DE R$ 572.570,75 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS 

MIL, QUINHENTOS E SETENTA  REAIS,SETENTA E CINCO CENTAVOS) 

 

 

 

KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, CNPJ:21.971.041/0001-03 

ITEN Produto  Quantidade  
Valor Unit. 

Item (R$) 
Valor total (R$) 

0022 

Balança antropométrica adulto; capacidade 

até 180 kg; acompanha régua 

antropométrica de 1,00 a 2,00 m; frações 

de 100g; base em chapa; os pés e o tapete 

da balança antropométrica são em 

borracha. 

6 Unid. R$ 1.419,00  R$ 8.514,00  

O VALOR TOTAL PARA A EMPRESA É DE R$ 8.514,00 (OITO MIL, QUINHENTOS E 

QUARTOZE  REAIS) 

 

 

 

 

POLYMEDH.EIRELI, CNPJ:63.848.345/0001-10 

ITEN Produto  Quantidade  
Valor Unit. 

Item (R$) 
Valor total (R$) 

0003 
Aparelho de pressão digital de braço 

semiautomático digital semiautomático, método de 
30 Unid. R$ 230,00  R$ 6.900,00  
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medição, oscilometro, medição de pressão arterial 

e batimento cardíacos, memória da última 

medição, indicador de carga da bateria, tamanho 

do display 7,5 comp. x 7 cm larg, tempo de espera 

para resultado máximo 60 segundos, desligamento 

automático 1 minuto após a última operação, 

alimentação 4 pilhas pequenas tipo aa de 1,5v 

cada, tipo de fecho velcro, tamanho da braçadeira 

50,0+/-5cm(l), para circunferência de braço 22 a 

32 cm, para inflar manual através do uso de 

válvula de exaustão  rápida do ar).  

0004 

Aparelho de profilaxia com jato de bicarbonato 

(caneta de jato autoclavavél, dimensões 160 x 164 

x 131mm, peso líquido 0,715 kg, peso bruto 

1,005kg, pressão de entrada de água 15-72 psi, 

pressão de entrada de ar 70-80 psi, acionamento 

através do pedal do equipo, gabinete caixa 

confeccionado com plástico resistente).  

22 Unid. R$ 2.980,00  R$ 65.560,00 

0005 

Aparelho fotopolimerizador led wireless sem cabo 

(voltagem; comutação automática de 100 a 240 

vca. Consumo;10 va. Frequência: 50/60 hz. Peso 

liquido 200gg comp. Onda da luz :450-480nm 

ponteira condutora de luz giratória, em polímero. 

Programável de 10 a 100 segundos via botão de 

acionamento com bip sonoro a cada 10 segunda 

bateria de lítios :3,7 v 2000mah.tempo de 

carregamento de bateria: 5 horas, potência de saída 

;650mw/cm2. Dimensões da peça de mão 0,25mm 

x 250mm. Dimensões da fonte :70mm x 47mm x 

39 mm Autonomia da bateria aprox. 2 horas de 

tratamento, que equivalem a 720 acionamentos de 

10 segundos consecutivos. 

22 Unid. R$ 690,00 R$ 15.180,00 

0006 

Aparelho de PA (estetoscópio+esfignomanômetro) 

em aço inox. Tamanho: P, infantil-kit de aparelho 

de pressão tecido em nylon, com fecho em velcro e 

estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de 

alta durabilidade, manômetro de alta sensibilidade 

com graduação de 0 a 30mmhg, braçadeira em 

nylon com impermeável com fecho em velcro: 

estetoscópio duplo, braçadeira com manguito  em 

pv de uso infantil (circunferência 10 até 18cm), 01 

manômetro 0-300mmhg(52x98x35,5mm), 1 

braçadeira(75x220mm), 1 válvula de deflação, 1 

pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem 

aprovado pelo inmetro. 

30 Unid. R$ 115,00 R$ 3.450,00 

0007 

Aparelho de PA (estetoscópio+esfignomanômetro) 

em aço inox. Tamanho: M, adulto-kit de aparelho 

de pressão tecido em nylon, com fecho em velcro e 

estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de 

durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com 

graduação de 0 a 300mmhg, braçadeira em nylon 

com impermeável com fecho mem. velcro: 

estetoscópio duplo, braçadeira com manguito em 

pv (circunferência 18 até 36cm), 01 manômetro 0-

200 Unid. R$ 95,00 R$ 19.000,00 
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300mmhg(52x98x35,5mm), 1 braçadeira 

(75x220mm), 1 válvula de deflação, 1 pera, 1 

estetoscópio, 1 estojo para viagem, aprovado pelo 

inmetro. 

0008 

Aparelho de PA (estetoscópio+esfignomanômetro) 

em aço inox. Tamanho: G, obeso-kit de aparelho 

de pressão tecido em nylon, com fecho em velcro e 

estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de 

alta durabilidade, manômetro de alta sensibilidade 

com graduação de 0 a 300mmhg, braçadeira 

grande em nylon com impermeável com fecho em 

velcro: estetoscópio duplo, braçadeira com 

manguito em pvc (circunferência 35 até 51cm), 01 

manômetros 0-300mmhg (52x98x35,5mm), 1 

válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 

estojo para viagem aprovado pelo inmetro.  

20 Unid. R$ 120,00 R$ 2.400,00 

0016 

Ambú reanimador de silicone completo adulto, 

balão em silicone autoclavável adulto: 1600ml, 

máscara facial em silicone válvula superior e 

inferior, reservatório de 2500ml.  

9 Unid. R$ 230,00 R$ 2.070,00 

0017 

Ambú reanimador infantil de silicone completo, 

balão em silicone autoclavável infantil: 500ml, 

máscara facial em silicone válvula superior e 

inferior, reservatório de 1000 ml. 

9 Unid. R$ 215,00 R$ 1.935,00 

0018 

Ambú reanimador neonatal de silicone completo, 

balão em silicone autoclavável infantil: 500ml, 

máscara facial em silicone, válvula superior e 

inferior, reservatório de 1000ml.  

9 Unid. R$ 210,00 R$ 1.890,00 

0023 

Cadeira para banho em alumínio reclinável 

características: construída em alumínio 

aeronáutico, sistema de declínio em quatro 

posições, com acionamento por manete e barra de 

regulagem em aço inoxidável, apoio de cabeça 

anatômico articulável com regulagem de altura e 

profundidade, assento sanitário, apoios para pés 

articuláveis removíveis e reguláveis em altura, 

freios bilaterais, apoios para braços escamoteáveis, 

largura do assento: 46 cm. Dimensões do produto 

peso: 15 kg largura: 70 cm altura: 140 cm 

profundidade: 100 cm 

100 Unid. R$ 621,00 R$ 62.100,00 

0025 

Balança antropométrica infantil: digital com 

capacidade de até 16 kg dimensão da concha no 

mínimo 540x290 (mm) com tara 

9 Unid. R$ 803,30 R$ 7.229,70 

0032 

Cadeira de rodas dobrável (estrutura em duro 

alumínio tubular, base em laminado sintético 

reforçado com tela de nylon, dimensionada para 

armazenamento em espaços limitados, suporta até 

160kg, um cinto de segurança com sistema de 

engate automotivo de 2 portas, um cinto segurança 

com velcro para as pernas, quatro manetas de 

borracha para facilitar o transporte em escadarias, 

sistema ágil de abertura e fechamento, sistema de 

dobra para armazenamento em espaços limitados.  

15 Unid. R$ 1.230,00 R$ 18.450,00 
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0033 

Cadeira de rodas simples: pneu maciço normal e 

semi obeso cds. Fabricada em aço carbono, com 

assento/encosto em nylon, dobrável, freios 

bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços 

e pés fixos, rodas dianteiras aro 06'' com pneus 

maciços e rodas traseiras aro 24'' em alumínio com 

pneus maciços ou infláveis na cor preta, aro igual 

de bicicleta (com raio em aluminio). 

250 Unid. R$ 800,00 R$ 200.000,00 

0034 

Cadeira odontológica  modelo d700(totalmente 

automática, movimentos pt/vz posição de trabalho/ 

volta a zero automático, assento com encosto 

subida e descida, assento com altura mínima de 

43cm e máxima 73cm, braços direito e esquerdo, 

acendimento do refletor no pedal de comando, 

transformador de 12 v para o refletor, relé de 

partida e fusível de proteção, equipo acoplado com 

braço curvo fixado na parte inferior da cadeira, 

alma estrutural em aço, corpo e capas abs, bandeja 

em aço inox, comp. máximo 187 x larg. Máxima 

95 x alt. Máxima  190 cm, peso liquido 111kg, 

voltagem 110/220/240 v). 

7 Unid. R$ 16.999,00 R$ 118.993,00 

0042 

Chassi radiográfico tamanho 30x40cm, fabricado 

em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, 

espessura adequada para utilização de grade 

antidifusora na parte interna, travas plásticas com 

sistema push, espuma flexível especial garantido 

perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento 

em pintura eletrostática. 

5 Unid. R$ 828,00 R$ 4.140,00 

0043 

Chassi radiográfico tamanho 35x35cm, fabricado 

em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, 

espessura adequada para utilização de grade 

antidifusora na parte interna, travas plásticas com 

sistema push, espuma flexível especial garantido 

perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento 

em pintura eletrostática. 

5 Unid. R$ 739,50 R$ 3.697,50 

0044 

Chassi radiográfico tamanho 24x30cm, fabricado 

em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, 

espessura adequada para utilização de grade 

antidifusora na parte interna, travas plásticas com 

sistema push, espuma flexível especial garantido 

perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento 

em pintura eletrostática. 

5 Unid. R$ 646,00 R$ 3.230,00 

0045 

Chassi radiográfico tamanho 18x24cm, fabricado 

em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, 

espessura adequada para utilização de grade 

antidifusora na parte interna, travas plásticas com 

sistema push, espuma flexível especial garantido 

perfeito contato entre filme e écrans e acabamento 

em pintura eletrostática. 

5 Unid. R$ 533,50 R$ 2.667,50 

0046 

Carro de emergência-suporte para cilindro de 

oxigênio, soro cardioversor ou desfibrilador, tábua 

para massagem cardíaca, 4 tomadas elétrica tipo 

filtro de linha, possui sistema de travas nas 

gavetas. 

6 Unid. R$ 1.700,00 R$ 10.200,00 
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0048 

Cilindros de oxigênio em aço de 10 litros c/ 

suporte capacidade de 10lt; com carrinho para 

oxigênio p/1 cilindro grande.  

10 Unid. R$ 3.265,00 R$ 32.650,00 

0049 
Cilindro de oxigênio em alumínio medicinal 

válvula yore, volume 10,5 litros.  
10 Unid. R$ 2.885,00 R$ 28.850,00 

0050 

Cilindros de oxigênio em aço de 5 litros com 

suporte com carrinho para oxigênio p/1 cilindro 

grande.  

9 Unid. R$ 1.108,00 R$ 9.972,00 

0051 
Cilindro de oxigênio em aço 50 litros (sem carga) 

c/ suporte. 
2 Unid. R$ 3.450,00 R$6.900,00  

0054 

Compressor de ar odontológico - deslocamento 

teórico pcm 1/min 5,2 147, pressão de operação 

psi/bar mínima 80-5,5 psi/bar máxima 120-8,3 

bloco n° de estágios-1, n° de pistões-2, rpm-config 

664-v, volume do óleo-180ml, regime de trabalho 

intermitente, ruído db(a)-77, motor potência hp-1, 

consumo kw-0,75, tipo-polos ip 21-2, tensão 

monofásico 127/220v, tempos de enchimento 4 

minutos e 20 segundos, volante (mm)-290, 

polia(mm)-55, correia quantidade 1 tipo a-40, 

diâmetro de saída 5/16'', reservatório 50 litros, 

peso líquido, peso liquido (kg)-56, dimensões larg 

x alt x comp. (mm)-335x655x790. 

9 Unid. R$ 5.590,00 R$ 50.310,00 

0059 

Divã baixo tablado para fisioterapia neurológica 

para fisioterapia neurológica e reabilitação-

madeira de eucalipto, espuma e convim, dimensões 

-1,86x1,35x0,45 metros (cxlxa), peso 38kg, peso 

suportado até 200kg, facilidade de acomodação de 

paciente com dificuldade de locomoção, 

confortável e seguro, modelo fixo que passa 

segurança para o cliente, fácil higienização, 

montagem simples.  

1 Unid. R$ 1.501,10 R$ 1.501,10 

0061 

Eletrocardiógrafo  12 canais digital - impressão em 

formato a4 permite fácil visualização, função 

cópia, permite várias impressões de um único 

paciente, baixo custo de impressão, função grade 

permite o uso de papel fax, fácil operação, com 

apenas uma tecla modo de impressão e modo 

monitor, aquisição de dados do paciente em 12 

canais simultâneos, custo-benefício e 

confiabilidade num ecg de 12 canais, interpretação 

do ecg baseado no avançado código minessota, 

impressão em 1,3,6 e 12 canais formato a4, 

impressora térmica de alta resolução, economia de 

impressão, permite o uso de bobina e fax, interface 

para modem transmissão e recepção do ecg por 

fax, software, permite visualizar/arquivar/imprimir 

em papel comum/e-mail, conteúdo (01 

eletrocardiógrafo, cabo de força 3 pinos, 01 cabo 

paciente de 10 vias, 06 eletrodos precordiais, 04 

eletrodos membros, 01 bobina de papel termo 

sensível, 01 tubo gel condutor, 01 manual 

operação em português, 01 software para 

computador (cd), 01 alimentação bateria 

1 Unid. R$ 8.300,00 R$ 8.300,00 
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recarregável e rede elétrica 110 ondejas.   

0064 

Estrado plástico 50 x 50 piso industrial: em 

polipropileno, dimensões 50 x 500 x 500 mm, cor 

preta, capacidade aproximada 2.000kg/m², vazado 

com antiderrapante, com peças modulares  

6 Unid. R$ 140,00 R$ 840,00 

0065 

Foco de luz clínico, foco de luz auxiliar p/ exames 

clínicos e ginecológicos, com haste inferior 

pintada, altura variável entre 90 a 150cm, pintura 

em epóxi à 250ºc de alta resistência, base do 

pedestal com 4 rodízios, alimentação elétrica 

selecionável em 110 ou 220, lâmpada halógena 

12v x 20w com registro na Anvisa. 

12 Unid. R$ 620,00  R$ 7.440,00 

0066 

Fogão 04 bocas/forno acendimento automático 

total, mesa em aço inox sobreposta, queimadores 

estampados e espalha chama esmaltado, 

manipuladores removíveis, grade fixa no forno 

com 02 regulagens de altura, visor total na porta do 

forno, pés altos, trempe dupla, tampa de vidro, 

válvula de segurança no forno, cor branco. 

9 Unid. R$ 897,00 R$ 8.073,00 

0069 

Freezer horizontal, 04 pés com rodizio, 

congelamento rápido, dreno frontal, dupla função, 

maior resistência à corrosão e impactos. Gabinete 

interno e externo em chapa de aço pintado, função 

refrigeração, grade interna, travamento porta com 

chave, capacidade de 519 litros, nº portas 2, cor 

branco, consumo kwh 84,6 p/mês, tensão 

/voltagem 115v classificação energética inmetro a. 

(com condensadora de cobre) 

2 Unid. R$ 3.682,00 R$ 7.364,00 

0070 

Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com 

lâmpadas de LED e controle eletrônico de 

intensidade que atenda as especificações a Seguir: 

fixação ao teto através de haste central única e 

devem possuir braços articulados independentes 

para cada cúpula, que permita os movimentos de 

torção, flexão e rotação em torno da haste central; 

Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de 

Mesma (iluminação de cavidades); e demais 

descrições do item conforme termo de referencia . 

1 Unid  R$ 56.659,00 R$ 56.659,00 

0072 

Geladeira 300 litros, frost free, dimensões l 61,6 x 

p 69, 1 x alt 153,9 cm, capacidade da geladeira 

253l, capacidade do freezer 47 litros, consumo a 

compartimento de latas, ovos compartimento extra 

frio, gavetão de frutas, cor branca, voltagem 110 v, 

peso 48 kg. (Com condensadora de cobre) 

12 Unid. R$ 2.650,00 R$ 31.800,00 

0073 

Incubadora de transporte para neonatal modelo tr 

306, controle de ar e pele do rn, umidade servo 

controlada, sistema de amortecimento da cúpula 

para fechamento, dispositivo de sinalizador a 

distância, dispositivo de contagem de tempo 

digital, integrado ao painel, umidificador externo e 

removível para fácil assepsia, alimentação por 

reversão automática de voltagem.  

1 Unid. R$ 38.010,00 R$ 38.010,00 
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0074 

Kit cânula md orofaríngea de guedel, polietileno, 

kit com 8 cânulas orofaríngea de guedel de 

dimensões diferentes, 1 cânula orofaríngea de 

guedel 110mm laranja, 1 cânula orofaríngea 

100mm vermelha, 1 cânula orofaríngea de guedel 

90mm amarela, 1 cânula orofaríngea de guedel 

80mm verde, 1 cânula orofaríngea de guedel 

70mm branca, 1 cânula orofaríngea de guedel 

60mm preta, 1 cânula orofaríngea de guedel 50mm 

azul clara, 1 cânula orofaríngea de guedel 40mm 

rosa.  

2 Unid. R$ 408,00 R$ 816,00 

0075 

Kit laringoscópio md completo, cabo standart 

médio, alimentação 02 pilhas tipo c, lâmina tipo c, 

lâmina macintosh curva 0 neonatal, lâmina 

macintosh curva 1 infantil, lâmina macintosh curva 

2 criança, lâmina macintosh curva 3 adulto médio, 

lâmina macintosh curva 4 adulto grande, lâmina 

macintosh curva 5 adulto grande. 

2 Unid. R$ 910,00 R$ 1.820,00 

0076 
Laringoscópio convencional standard 2,5v 

completo.  
10 Unid. R$ 980,00 R$ 9.800,00 

0087 

Manômetro/fluxômetro para oxigenoterapia, 

válvula reguladora para cilindro com fluxômetro 

para oxigênio, confeccionada em metal cromado, 

rosca de entrada universal, manômetro de alta 

pressão com escala de 0 a 315kg/cm2, pressão fixa 

de 3,5kg/cm2 e rosca de saída padrão.  

9 Unid. R$ 735,00 R$ 6.615,00  

0088 

Máscara de oxigênio md adulto Venturi, modelo 

adulto, c/tubo corrugado, 6 diluidores coloridos, 

sendo azul 24%, amarelo 28%, branco 31%, verde 

35%, vermelho 40%, laranja 50% e copo branco 

com entrada para ar comprimido, prolongamento 

de oxigênio, não esteril. 

5 Unid. R$ 66,00 R$ 330,00 

0089 

Máscara de oxigênio md pediátrico Venturi, 

modelo pediátrico c/tubo corrugado, 6 diluidores 

coloridos, sendo azul 24%, amarelo 28%, branco 

31%, verde 35%, vermelho 40%, laranja 50% e 

copo branco com entrada para ar comprimido, 

prolongamento de oxigênio, tubo de 02, não 

estéril.  

5 Unid. R$ 58,95 R$ 294,75 

0094 
Mesa auxiliar inox s/ rodízio 0,40 x 0,40 x 0,80 

ref: 174c 
35 Unid. R$ 345,00 R$ 12.075,00 

0096 

Protetor de tireoide equivalência em chumbo: 0,50 

pb, para proteção do paciente e do profissional, 

confeccionado em borracha plumbífera, 

acabamento em tecido especial lavável. Tamanho: 

único.  

2 Unid. R$ 340,00 R$ 680,00 

0098 

Biombo em chumbo. Construído em chapa de aço 

tratado e pintura eletrostática banca ou inox polido 

304, revestimento em chapa de madeira imunizada 

com pintura anti risco branca, rodízios giratórios 

para melhor locomoção e freios para fixar no local 

desejado. Chumbo de primeira fusão com teor de 

pureza 99,96%. Dimensões padrão conforme 

norma ABNT: 800x2100. 

1 Unid. R$ 5.308,00 R$ 5.308,00 
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0099 

Óculos em chumbo:  0,75 mm de chumbo, com 

proteção frontal, frontal com elástico, frontal e 

lateral, frontal e lateral com elástico, tamanho: 

haste retrátil para permitir o ajuste do 

comprimento ao rosto do usuário com ou sem 

elástico, acompanha estojo de proteção e pano para 

limpeza. 

2 Unid. R$ 2.700,00 R$ 5.400,00 

0101 

Protetor de gônadas, equivalência em chumbo: 

0,50 pb, para proteção do paciente e do 

profissional, confeccionado em borracha 

plumbífera, acabamento em tecido especial 

lavável, tamanho; 30x45cm,  

1 Unid. R$ 441,00 R$ 441,00 

0106 

Mesa reunião com 12 lugares, tampo 40 mm em 

100 por cento mdf, dimensões: largura: 360 cm, 

altura: 75 cm, profundidade:  120 cm, com 12 

cadeiras fixa sem braço, assento e encosto 

moldados em madeira com espuma injetada, 

revestimento em tecido crepe na cor preto, colado 

na espuma, base fixa com 4 pés em aço tubular 

cilíndrico, ponteiras plásticas. Pintura cor preta. 

12 Unid. R$ 1.800,00  R R$ 21.600,00 

0108 

Nebulizador c/ 4 saídas c7 1 plus bivolt com 

suporte, isento de óleo e baixo nível de ruído, 

suporte com rodízios, ajuste fluxo de ar 

comprimido, funcionamento por meio de 

diafragma, alça para transporte, micro filtro 

bacteriológico. 

15 Unid. R$ 1.366,00  R$ 20.490,00 

0109 Negatoscópio em aço inox de parede, 01 corpo 30 Unid. R$ 414,00  R$ 12.420,00 

0112 

Prancha longa (para ambulância), confeccionada 

em polietileno sendo leve e altamente resistente, 

dimensões 41cm x 183 cm, suporta até 180kg, 

pegadores bem amplos.  

4 Unid. R$ 435,00  R$ 1.740,00 

0113 

Peças de mão (caneta alta rotação) características: 

velocidade 400.000rpm +/- 15%, pressão trabalho 

:30 psi +/- 2, spray 1 orifício. Contra ângulo, 

características :velocidade máxima: 

permissivel:20.000 rpm, peça reta, características 

:velocidade máxima: permissivel:20.000 rpm, 

micromotor, características velocidade: regulável 

de 3.000 a 18.000 rpm em ambos os sentidos. 

Acompanha bolsa e óleo lubrificante.  

9 Unid. R$ 1.960,00 R$ 17.640,00 

0114 
Pontas ultrassom - perio sub e perio supra jet 

sonic.  
9 Unid. R$ 365,00  R$ 3.285,00 

0117 
Seladora automática / continua aplicação grau 

cirúrgico, controle de temperatura digital.  
10 Unid. R$ 4.950,00  R$ 49.500,00  

0121 
Suporte de metal para coletor de material perfuro 

cortante 13l (descarpack) 
12 Unid. R$ 66,00 R$ 792,00 

0125 

Unificador 250ml com extensão e máscara 

p/oxigênio adulto (1 tampa de nylon conforme 

especificação, 1 tubo com borbulhador para 

permitir o arraste de partículas de 1 copo 

translúcido).  

10 Unid. R$ 105,00  R$ 1.050,00 

0126 
Válvula reguladora p/cilindro de oxigênio c/ 

fluxômetro. 
5 Unid. R$ 402,00  R$ 2.010,00 
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0127 

Válvula reguladora manômetro e fluxômetro 2 

saídas (fabricadas em metal cromado, manômetro 

de alta pressão com escala de 0 a 300kgf/cm², 

entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão 

fixa de 3,5 corpo da tomada dupla de nylon e 

simples com pino de impacto, conexões padrão.  

10 Unid. R$ 493,75  R$ 4.937,50 

0143 Afastador farabeuf delicado 10cm x 6mm  10 Unid. R$ 66,65 R$ 666,50 

0144 Afastador farabeuf grande  10 Unid. R$ 54,76 R$ 547,60 

0145 Afastador farabeuf infantil 12cm x 10mm 10 Unid. R$ 37,75  R$ 377,50 

0146 Cabo de bisturi nº4 13 cm 20 Unid. R$ 23,88  R$ 477,60 

0148 Estojo de inox perfurado 32x16x08cm 8 Unid. R$ 313,00 R$ 2.504,00 

0149 Histerometro collin. 28 cm 2 Unid. R$ 118,20 R$ 236,40 

0150 Pinça backhaus p/campo operatório 11cm  20 Unid. R$ 77,00  R$ 1.540,00 

O VALOR TOTAL PARA A EMPRESA É DE R$ 1.023.155,65 (UM MILHÃO ,VINTE E TRES 

MIL,CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS,SESSENTA E CINCO CENTAVOS) 

 

 

 

TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ:30.317.183/0001-34 

ITEN Produto  Quantidade  
Valor Unit. 

Item (R$) 
Valor total (R$) 

0001 

Autoclave 21 litros horizontal( dimensões da 

câmara (dxp) 252 x 421mm, peso 28kg, potência 

1000w, frequência 50/60hz, tensão 127 ou 220v, 

temperatura de trabalho  1 kgf/cm², câmara de 

esterilização inox aisi 304, gabinete aço 1020, 

pintura externa/interna eletrostática, controlador 

smd microprocessador isolado, dispositivo de 

segurança 22, guarnição silicone, bandeja internas 

02 em alumínio perfurado, sensor termopar, ciclo 

de secagem de série acessórios: bandejas, copo 

medida, mangueira de drenagem, cabo de energia, 

manual de instrução e formulário de cadastro.)  

10 Unid. R$ 3.490,00 R$ 34.900,00 

0002 

Autoclave 40 litros modelo autoclave/super./top, 

fecho da tampa de triplo estágio porta com 

construção dupla totalmente em aço inox 

laminado, e demais descrições do item conforme 

termo de referencia. 

10 Unid. R$ 6.300,00 R$ 63.000,00 

0015 

Armário vitrine com 2 portas, armação em aço, 

portas e prateleiras e laterais em vidro, fundo em 

chapa metálica, pintura branca (pintura 

eletrostática a pó), dimensões; 160 cm x 60 cm x 

40 cm. Cor branco 

25 Unid. R$ 750,00 R$ 18.750,00 

0026 
Biombo em aço c/ tecido. Revestidas com tecidos 

técnicos especiais para a área hospitalar 
28 Unid. R$ 300,00 R$ 8.400,00 

0028 
Berço para recém-nascido cuna acrílica com 

colhão, pintado - estrutura tubular em aço redondo 
6 Unid. R$ 738,00 R$ 4.428,00 
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com pintura epóxi, pés com rodízios giratórios 

com 2" de diâmetro sendo 2 com freios em 

diagonal. Cesto removível em acrílico transparente 

com ajuste de inclinação manual. Dimensões: 

0,75m comprimento x 0,40m largura x 0,80m 

altura. 

0030 
Braçadeira em aço, suporte de braço estofado 

(pedestal altura regulável) 
15 Unid. R$ 140,00  R$ 2.100,00 

0031 

Cadeira de plástico com braço, descrição do 

tamanho 80x55x4 cm, polietileno na cor branca, 

alta resistência (padrão Tramontina ou similar) 

200 Unid. R$ 55,00  R$ 11.000,00 

0036 

Cadeira giratório c/ braço em tecido crepe, assento 

mede 44x42cm e tem as bordas arredondadas, 

encosto med. 43x28cm e apresentando curvatura 

lombar, estofamento em espuma injetada, base 

giratória, com mecanismo à gás, dotada de 05 

patas em aço com capa protetora de nylon e 

rodízios duplos de nylon, regulagem de altura e 

profundidade, revestimento externo em curvim na 

cor azul. 

10 Unid. R$ 400,00 R$ 4.000,00 

0037 

Cadeira longarina 3 lugares secretaria sem braço 

em polipropileno na cor azul (ferragem na cor 

preta com pintura epoxi) 

20 Unid. R$ 390,00  R$ 7.800,00 

0038 

Cadeira p/ coleta de exames, estofada, com 

braçadeira: estrutura tubolar pintada pintura 

eletrostática a pó. Assento, encosto e apoio de 

braços revestidos a napa anti-microorganismos, 

anti-salitre e ignifuga. Apoio de braços destacável, 

regulável em altura e oscilação, com possibilidade 

de utilidade de utilização do lado direito ou 

esquerdo; com haste pintada. Napa na cor preta.  

9 Unid. R$ 300,00  R$ 2.700,00 

0040 
Carro maca simples em aço inoxidável com grades 

laterais, suporte de soro com colchonete.  
3 Unid. R$ 2.050,00 R$ 6.150,00 

0041 
Carro curativo inox c/ balde e bacia. Medindo 

aproximadamente 0,75m x 0,45m x 0,80cm 
10 Unid. R$ 820,00 R$ 8.200,00 

0047 

Cama Fowler (modelo, cabeceira e peseira em tubo 

de aço redondo, 1 1/4 x 1,2mm, de espessura, 

palitos em tubos redondos de 5/8 x 1,0mm de 

espessura, estrado em chapa de aço n°20, com 

reforço de ferro chato 3/4 x 3/16, laterais com 

tubos reguláveis de 2 manivelas, pintada em epóxi, 

pés com rodízio sendo dois freios diagonais). 

10 Unid. R$ 2.145,00 R$ 21.450,00 

0053 
Colchão hospitalar de solteiro revestido em napa 

tam: padrão d33.  
20 Unid. R$ 430,00 R$ 8.600,00 

0062 

Escada com 2 degraus, armação em pintura 

eletrostática (branco azulado) com ponteiras 

pretas, madeira de compensado 15 mm com 

borracha antiderrapante, dimensões c 40 cm, l 38 

cm, a 38 cm. Em aço inoxidável. 

25 Unid. R$ 145,00 R$ 3.625,00 

0080 

Leito estofado padiola para transporte-carro 

padiola lv 09, aço carbono, espuma, densidade 26, 

corvin, cabeceira regulável, pintura eletrostática 

em pó, tratamento ant-ferrugem, leito removível, 

rodas 127mm giratória, sendo duas com freio, 

2 Unid. R$ 2.150,00 R$ 4.300,00 
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comprimento 1,90m, largura 0,55m e altura 0,80m. 

0081 

Leito hospitalar simples c/ cabeceira com proteção 

em aço inoxidável estrado em chapa de aço 

perfurado 01 manivela para elevação de pés ,01 

manivela para elevação de cabeceira, 02 grades 

laterais, 01 colchão de espuma com capa de napa, 

dimensões 1,90m x 0,90 altura mínima :0,54m   

altura máxima :0,88m.  

12 Unid. R$ 2.800,00  R$ 33.600,00 

0086 

Maca ginecológica, armação em tubo esmaltado, 

com gaveta esmaltada, leito fixo totalmente 

estofado em courvin. Acompanha par de porta-

coxa estofado e haste em aço cromado e suporte 

para balde. Dimensões: 1.80 m comprimento x 

0.53 m largura x 0.86 m altura.  

10 Unid. R$ 750,00  R$ 7.500,00 

0091 
Mesa de escritório em 100 por cento mdf c/ 2 

gavetas 1,60 x 0,60 cor branca. 
90 Unid. R$ 280,00  R$ 25.200,00 

0092 

Mesa p/ impressora em 100 por cento mdf, 

dimensões altura: 0,74 cm profundidade: 0,40 cm 

comprimento: 0,60cm, cor branca. 

15 Unid. R$ 180,00 R$ 2.700,00 

0093 Mesa mayo c/ bandeja em inox c/ rodizio. 11 Unid. R$ 340,00  R$ 3.740,00 

0095 

Monitor multiparamétrico tipo i - características 

técnicas mínimas: monitor multiparamétrico para 

monitoração de pacientes adultos, pediátricos e 

neonatais dos parâmetros de ecg, respiração, 

pressão não invasiva (pni), saturação de oxigênio 

(spo2), temperatura, pressão invasiva (pi) e débito 

cardíaco por termodiluição; deve possuir tela 

colorida de cristal líquido (lcd) de, pelo menos, 12 

(doze) polegadas, e demais descrições do item 

conforme termo de referencia. 

2 Unid. R$ 18.000,00  R$ 36.000,00 

0103 

Mesa de cabeceira com gaveta e porta, sem 

rodízios, estrutura em chapa esmaltada, com 

pintura eletrostática antimicrobiana, gavetas e 

portas com puxadores em plásticos e pés revestido 

com ponteiras plásticas. 

10 Unid. R$ 480,00 R$ 4.800,00 

0105 

Mesa reunião com 4 lugares, Mesa de Reunião 

com tampo encabeçado de 40mm com borda de 

1mm, Pé painel em MDP 25mm com borda de 

0.45mm e ponteiras octogonais reguláveis. Altura: 

75 cm Comprimento: 120 cm Profundidade: 120 

cm Altura dos Pés: 71 cm. 

2 Unid. R$ 680,00  R$ 1.360,00 

0107 

Mocho giratório estofado a gás com encosto, 

assento com espuma injetável de alta densidade, 

revestimento em corano lavável, base com 5 pés 

em nylon injetável com rodízios, ajuste de altura 

com sistema a gás, altura regulável 50 a 60cm. 

18 Unid. R$ 580,00 R$ 10.440,00 

0118 Suporte p/ soro em ferro 10 Unid. R$ 130,00 R$ 1.300,00 

0120 

Suporte hámper coletor de roupa hospitalar, 

estrutura em tubo de aço carbono redondo, três pés 

providos de rodízios giratórios de 2 (50mm), 

acompanha saco de tecido algodão cru, 

5 Unid. R$ 400,00  R$ 2.000,00 
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acabamento em pintura epóxi com tratamento 

antiferruginoso 530x850mm, capacidade 100L 

O VALOR TOTAL PARA A EMPRESA É DE R$ 338.043,00 (TREZENTOS E TRINTA E OITO 

MIL,QUARENTA E TRES  REAIS) 

 

 

 

WA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS EIRELI, 

CNPJ:33.744.416/0001-73. 

ITEN Produto  Quantidade  
Valor Unit. 

Item (R$) 
Valor total (R$) 

0009 

Ar condicionado Split 12000 btu/s, classificação 

energética: a, voltagem: 220 v, controle remoto. 

Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto 

start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, 

produto certificado pelo inmetro, controle remoto 

com display lcd, filtro de ar lavável e removível, 

chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática 

a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, 

(com condensadora de cobre). Gás ecológico. 

20 Unid. R$ 1.970,00  R$ 39.400,00  

0010 

Ar condicionado Split 18000 btu/s, classificação 

energética: b, voltagem: 220 v, controle remoto. 

Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto 

start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, 

produto certificado pelo inmetro, controle remoto 

com display lcd, filtro de ar lavável e removível, 

chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática 

a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, 

(com condensadora de cobre). Gás ecológico. 

10 Unid. R$ 2.920,00 R$ 29.200,00 

0011 

Ar condicionado Split 24000/22000 btu/s, 

classificação energética: b, voltagem: 220 v, 

controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, 

swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 

24 horas, produto certificado pelo inmetro, 

controle remoto com display lcd, filtro de ar 

lavável e removível, chapa de aço galvanizado 

com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, 

baixo consumo de energia, (com condensadora de 

cobre). Gás ecológico. 

8 Unid. R$ 3.240,00 R$ 25.920,00 

0012 

Ar condicionado Split 9000 btu/s, classificação 

energética: a, voltagem: 220 v, controle remoto. 

Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto 

start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, 

produto certificado pelo inmetro, controle remoto 

com display lcd, filtro de ar lavável e removível, 

chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática 

a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, 

(com condensadora de cobre). Gás ecológico. 

38 Unid. R$ 1.700,00 R$ 64.600,00 

0013 

Armário em aço 2 portas com 4 prateleiras, 

1980x1200x450 planos c/ divisores intercambias; 

corpo do armário c/ chapas em 24, cor cinza, 

pintura eletrostática a pó 

20 Unid. R$ 848,00  R$ 16.960,00  

0021 Arquivo em aço 4 gavetas alt. 12 Unid. R$ 728,00 R$ 8.736,00 
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1335mmxprof.600mmxlarg.470, cor cinza.  

Pintura eletrostática a pó 

0024 

Balança digital com capacidade de até 150kg, 

balança digital vidro abs, capacidade: 150 kg, 

graduação: 0,1kg, display: lcd de 4 dígitos, bateria: 

3v - li, ativação automática, unidades: kg/ lb, 

desligamento automático após 10 segundos, possui 

aviso de bateria fraca e aviso de erro.  

80 Unid. R$ 78,00 R$ 6.240,00 

0029 

Bebedouro de coluna refrigerado, termostato 

frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15ºc, 

torneiras com fluxo continuo e controlado, bandeja 

de água removível, alças laterais, reservatório água 

gelada 1,8lts, suporte p/ garrafão 20 litros, 110 

volts, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branco. (Com 

condensadora de cobre). Gás ecológico. 

15 Unid. R$ 709,00 R$ 10.635,00 

0035 

Cadeira estofada s/ braço com encosto médio, c/ 

armação em ferro (preto), sendo o material do 

acento e encosto em tecido da cor azul. 

73 Unid. R$ 215,00 R$ 15.695,00 

0039 Caixa térmica 26 litros na cor azul 27 Unid. R$ 96,00 R$ 2.592,00 

0063 

Estante de aço com 6 prateleiras, medindo 1980 

mm x 920 mm x 300 mm, capacidade de até 20 kg 

por plano, planos de armazenagem regulável, cor 

cinza. 

20 Unid. R$ 295,00 R$ 5.900,00 

0142 

Bebedouro industrial todo em aço inox, capacidade 

50 litros em media (cap de atender 200 pessoas por 

hora), com filtro externo de facil instalação, com 

aparador de agua frontal em chapa inox com 

dreno. Padrão duas torneiras tipo rosca cromada, 

para fornecer agua gelada, sistema de refrigeração 

embutido. Com gas ecologico. Com filtro.  Com 

condesadora de cobre. Tensaõ 110 ou 220v. 

Completo para o uso. 

5 Unid R$ 1.999,00  R$ 9.995,00 

O VALOR TOTAL PARA A EMPRESA É DE R$ 235.873,00 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO 

MIL,OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS) 

 

 

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO É DE R$ 2.205.956,40 (DOIS MILHÕES, 

DUZENTOS E CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS) 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura. 

2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos 

citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando 

julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR REGISTRADO, sendo, entretanto, 

assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

3 - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o FORNECEDOR REGISTRADO assume o compromisso de atender, durante 

o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas no Edital, termo 

de referência, propostas apresentadas e nesta ata, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento 

de quaisquer de suas cláusulas. 

4 - Ficam registrados os preços definidos na tabela abaixo, e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, 

encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes a execução.   
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5 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador 

convocará a (s) licitante (s) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.   

6 -  A (s) licitante (s) vencedora (s) que não aceitar (em) reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será (ão) liberada 

(as) do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  

7 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a 

realização de licitação específica ou a contratação direta para a prestação de fornecimento pretendidos nas hipóteses previstas na Lei 

Federal nº 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E ALTERAÇÃO 

1 - O objeto da presente ata será executado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que será fixo e irreajustável, 

podendo, contudo, ser revisto, observadas as prescrições contidas nos arts. 17 a 19 do Decreto nº 7.892/2013. 

2 - Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais como tributos e encargos 

sociais, transportes entre outros. 

3 - O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas 

na alínea “d”, do inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as 

condições originalmente pactuadas.   

5 -  A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato 

imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus encargos.  

5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer 

de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada 

pela parte interessada.  

5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à 

parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da 

variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste 

registro de preços, posto que a sua vigência não supere o prazo de um ano.  

5.3 - Não será concedida a revisão quando:  

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;   

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização 

da vigência da Ata;  

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;  

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a 

previsibilidade da ocorrência do evento.  

6 - A contratada têm direito ao equilíbrio econômico financeiro dos preços ajustados, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer 

tempo, desde que ocorra variação de preços determinado pelo órgão regulador, que seja imprevisível ou previsível, porém com 

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

 a) A contratada, quando for o caso, deverá formular a Administração requerimento para revisão contrato, comprovando a 

ocorrência de aumento de preços. 

 b) A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de 

matérias- primas, de transporte de mercadoria, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do 

contrato; 

 c) Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data da formulação da 

proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorridos repercute no valor 

total pactuado. 

 d) A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão do contrato. 

7 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

8 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente 

comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento; 

b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação; 

9 -  A ordem de classificação da licitante classificada e habilitada no certame, que aceitar reduzir seus preços aos valores do 1º 

colocado, observará a classificação original, conforme consta no Decreto Federal nº 7.892/2013, transcrito a seguir: 
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                                              DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013 
  ... 

Art. 10. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

Parágrafo único. A apresentação de novas propostas na forma do caput não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

Art. 11. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições: 

I - serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva; (Redação dada pelo Decreto nº 

8.250, de 2.014) 

II - será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 

sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993 

; (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

III - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de 

registro de preços; e (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

IV - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações. (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

§ 1º O registro a que se refere o inciso II do caput tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da 

ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21. (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

§ 2º Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do caput, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 

competitiva. (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

§ 3º A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o inciso II do caput será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 

13 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21. (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

§ 4º O anexo que trata o inciso II do caput consiste na ata de realização da sessão pública do pregão ou da concorrência, que conterá a informação dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame. (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

 

10 -  Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas 

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

11 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à disciplina do Decreto n°. 

7.892, de 2013. 
Decreto 7.892/2013 e alterações posteriores. 

... 

CAPÍTULO VIII 

DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

Art. 17. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 

registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

Art. 18. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para 

negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

Art. 19. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

I - 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; e 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

12 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º 

do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados. 

 

Parágrafo Único: Independente de solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para negociar a redução dos preços, 

mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços dos 

produtos no mercado, publicando as alterações na Imprensa Oficial do Município. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1 - Caberá ao CONTRATANTE sem prejuízo das demais disposições inseridas no Edital e daquelas constantes do Termo de 

Referência:  

1.1 - Supervisionar a execução do objeto do Termo de Referência e seus anexos, exigindo presteza na execução e correção das 

falhas eventualmente detectadas;  

1.2 - Permitir o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local da execução do objeto do Termo de Referência deste certame; 

1.3 - Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do objeto; 

1.4 - Impedir que terceiros executem o objeto desta Ata de Registro de Preço;  

1.5 - Atestar as faturas correspondentes as notas fiscais emitidas, por intermédio de servidor competente;  

1.6 - Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e 

exigências previstas; 

1.7 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega de 

documentações pertinentes a este processo; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
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 1.8 - Solicitar, por intermédio de Autorização de compra expedida pelo Órgão Competente, a execução da entrega dos produtos 

objeto desta Ata de Registro de Preço; 

 1.9 - Comunicar ao Fornecedor, qualquer irregularidade na execução do objeto licitado e interromper imediatamente a entrega 

dos produtos, se for o caso. 

 1.10 - Efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO FORNECEDOR 

1 - Caberá ao FORNECEDOR, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no Edital e daquelas constantes do 

Termo de Referência e na presente Ata de Registro de Preço:  

1.1 - Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação;  

1.2 - Manter, durante o período de vigência da ata de registro de preços e/ou da contratação, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação;  

1.3 - Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e 

regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;  

1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer 

reclamações;  

1.5 - Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio do Município em decorrência de 

ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou 

do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;  

1.6 - Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá / uniformes, quando em trabalho, devendo substituir 

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;  

1.7 - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa 

sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 

judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do contrato a ser 

firmado;  

1.8 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 

trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE;  

a) Salários; 

  b) Seguros de acidentes; 

  c) Taxas, impostos e contribuições; 

  d) Indenizações; 

  e) Vale-refeição; 

  f) Vale-transporte; e 

  g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

1.9 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de 

trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com 

ela, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;  

1.10 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto, 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;  

1.11 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo licitatório;  

 1.12 - Efetuar a execução do objeto da Autorização de Compra, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, 

no prazo estabelecido na referida autorização expedida pelo do Órgão Competente, não desrespeitando dias e horários de execução; 

 1.13 - Comunicar ao Órgão Competente do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessário. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

1 - A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE; 

a) Condições de pagamento: O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da 

apresentação da Nota Fiscal em 01 (uma) via e recibo para a conferência, entregue ao fiscal do contrato para demais providências, 

contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação. As notas fiscais serão emitidas na proporção dos produtos 

efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo (a) CONTRATANTE, posteriormente 

atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da Ordem de Compra emitida; 

2 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal 
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para com a Fazenda Federal, CNDT e o FGTS; 

3 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que 

isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento. 

4 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos entregues estiverem em 

desacordo com as especificações apresentadas e aceitas, de acordo com o processo licitatório Pregão eletronico n.º 012/2021-SRP 

5 - Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que 

isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento; 

6 - A CONTRATADA deverá encaminhar ao Setor financeiro, até 05 dias úteis após o recebimento definitivo, a Nota Fiscal/Fatura, 

a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento; 

7 - A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente 

atestará a execução do objeto e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pelo FORNECEDOR, todas 

as condições pactuadas relativas ao objeto do presente Processo; 

8 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal ao 

FORNECEDOR e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para 

a CONTRATANTE; 

9 - O SETOR FINANEIRO / Prefeitura Municipal de Saõ João de Pirabas terá o direito de descontar de faturas, quaisquer débitos 

da CONTRATADA, em consequência de penalidades aplicadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

1 - Pela inexecução total ou parcial deste TERMO, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a 

Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao FORNECEDOR as seguintes sanções: 

 1.1 - Advertência; 

 1.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

 1.3 - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total CONTRATADO, quando o FORNECEDOR, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar 

de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas neste processo, recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

 1.4 - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total deste CONTRATADO, quando o FORNECEDOR, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, 

atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas neste processo, recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

 1.5 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do(a) SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, por até 2 (dois) anos. 

2 - Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio 

da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o FORNECEDOR que: 

 2.1 - Ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo; 

 2.2 - Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

 2.3 - Comportar-se de modo inidôneo; 

 2.4 - Fizer declaração falsa; 

 2.5 - Cometer fraude fiscal; 

 2.6 - Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

 2.7 - Não celebrar o contrato injustificadamente; 

 2.8 - Deixar de entregar documentação exigida no certame; 

 2.9 - Apresentar documentação falsa. 

 

3 - Além das penalidades citadas, o FORNECEDOR ficará sujeito, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de 

Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

4 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 

CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, o FORNECEDOR ficará isento das penalidades 

mencionadas. 

5 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser 



ESTADO DO PARÁ 

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

AV. PLÁCIDO NASCIMENTO, 265- CENTRO - SÃO JOÃO DE PIRABAS - PARÁ - CEP: 68.719-000 
CNPJ Nº 22.981.153/0001-08  

 

Página 22 de 24 
 

aplicadas ao FORNECEDOR juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

Parágrafo Único: Além das penalidades citadas acima, a FORNECEDOR ficará sujeita as penalidades contidas no Edital do Pregão 

Eletrônico n.º 012/2021-SRP e Termo de Referência do referido processo. 

 

CLÁUSULA NONA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1- Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

2 -  Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de 

Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços 

a serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 

3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação 

ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as 

obrigações assumidas com o Contratante. 

4 - As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador e, no caso, após a primeira aquisição ou 

contratação por órgão integrante da ata. Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou 

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

 4.1.2 - Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por órgão ou entidade, a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos dos do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão 

gerenciador e para os órgãos participantes;  
*Decreto Federal 9488/2018 

.......................................................................................... 

Art. 22 

.......................................................................................... 

§ 3º As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo 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 para os órgãos participantes. 

§ 4º O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de 

órgãos não participantes que aderirem. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA 

1 - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão Gerenciador. As ordens 

de compras serão geradas após emissão de contrato de acordo com o órgão requisitante. 

2 -  A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão 

requisitante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 

contraditório e ampla defesa: 

1 - A pedido, quando: 

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que 

compõem o custo do material. 

2 - Por iniciativa do Órgão gerenciador da Ata, quando: 

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 

- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos 

pedidos dela decorrentes. 

3 - Automaticamente: 

- por decurso de prazo de vigência da Ata; 

- quando não restarem fornecedores registrados; 

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e 

informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO 

1 - A entrega do objeto obedecerá ao seguinte: 

1.1 – Serão requisitados de forma parcelada, eventual e futura, de acordo com a necessidade de cada órgão participante, através da 

Ordem de Compra assinadas por responsável do Setor de Compras. 

1.2 – Os produtos deverão ser entregues conforme ordem de compra, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, em horário de 8 às 12h, de 

segunda a sabado. 

a) Endereço para entrega: no município de São João de Pirabas, Pará, zona urbana e rural. 

b) Podem haver, durante o contrato, mudanças de endereço que gerem a necessidade de alteração do local do fornecimento 

registrados, porém sempre será no perímetro urbano. Os custos de tais alterações deverão correr exclusivamente ás expensas da 

Contratada. O local exato constará na Ordem de Compra emitida pela solicitante. 

c) Os produtos deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal eletrônica, que deverá conter descrição do item, quantidade, o 

número do Processo licitatório, Ordem de Compra e Empenho, dados que contem na Ordem de Compra, preços unitários e 

totais, anexando a esta uma cópia da Ordem de compra ao qual se refere.  

d) A obrigação de entrega dos produtos até o local de descarga, a conferência do material junto ao fiscal de contrato é obrigação da 

licitante vencedora do certame. 

1.3  – O material, objeto deste termo, deverá ser de boa qualidade, e atender aos dispositivos da Lei 8.078/90 (Código de defesa do 

consumidor), e as demais legislações pertinentes.  
1.4 - É obrigação da contratada, possuir condução adequada para transportar os materiais solicitados o qual deverá atender 

todas as exigências das normas vigentes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DIREÇÃO 

1 - A contratante indicará como Fiscal de contrato funcionários de acordo com o órgão solicitante, através de Portaria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 - Integram esta Ata: o Edital do Pregão Eletronico para Registro de Preços nº  012/2021-SRP, a proposta da empresa classificada 

em 1º lugar, termo de referência. 

2 - Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior do Órgão Gerenciador, com observância das disposições constantes 

das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. 

3 -  A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será 

providenciada pelo Contratante. 

4 -  As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 

julgadas no foro da cidade de SÃO JOÃO DE PIRABAS-PA, com exclusão de qualquer outro. 

   A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Órgão Gerenciador a SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE e pelo(s) representante(s) legal(is) do(s) Fornecedor(es)  Beneficiário(s).  

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 07 (sete) vias de igual teor e forma, na presença 

das testemunhas que também o subscrevem. 

 

 São João de Pirabas – PA, 29 de Setembro de 2021.  
 

 

 

     _____________________________________________ 

ÓRGÃO GERENCIADOR CNPJ: 09.635.649/0001-53 

MERIAN BENOLIEL GOMES 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

___________________________________ 

GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA  

CNPJ: 62.413.869/0001-15 
ERICA VERNILE PEREIRA VEZONO  

CPF: 138.771.588-70 

FORNECEDORA REGISTRADA 



ESTADO DO PARÁ 

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

AV. PLÁCIDO NASCIMENTO, 265- CENTRO - SÃO JOÃO DE PIRABAS - PARÁ - CEP: 68.719-000 
CNPJ Nº 22.981.153/0001-08  
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_____________________________________ 

INFORTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 

 CNPJ: 16.914.974/0001-10 

RAILSON DA SILVA MOREIRA 

CPF: 780.641.552-15 

FORNECEDORA REGISTRADA 

 

 

 

___________________________ 

KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP  

CNPJ: 21.971.041/0001-03 

KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI 

CPF: 277.277.558-50 

FORNECEDORA REGISTRADA 

 

 

 

________________________________ 

POLYMEDH.EIRELI  

CNPJ: 63.848.345/0001-10  

MARLENE MARIANO GRIPP  

CPF: 243.721.962-53 

FORNECEDORA REGISTRADA 

 

 

 

________________________________ 

TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI  

CNPJ: 30.317.183/0001-34 

THIAGO DA SILVA BEZERRA 

CPF: 962.603.942-68 

FORNECEDORA REGISTRADA 

 

 

 

________________________________ 

WA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS EIRELI 

 CNPJ: 33.744.416/0001-73. 

CREONE DE ARAUJO CHAVES GOES 

CPF: 526.127.592-04 

FORNECEDORA REGISTRADA 

 

 

 

Testemunhas: 

1.___________________________________                                

CPF:  

 

2.___________________________________ 

CPF:                                                            
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