
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
CNPJ: 11.415.068/0001-58 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
 

 
End.: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 02 

Centro – Dom Eliseu - PA 
CEP: 68.633-000 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2021-00035 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00911006/21/ 
 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM DOM ELISEU, com sede na Rua Ceara, nº 42, Centro, CEP: 68.633-
000, Dom Eliseu/PA,, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 11.415.068/0001-58, considerando o julgamento da 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, para REGISTRO DE PREÇOS nº 9/2021-00035,  
RESOLVE registrar os preços dos fornecedores indicados e qualificados nesta ATA, de acordo com a 
classificação por eles alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, 
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
A presente Ata tem por objeto a CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FUTURO E VENTUAL FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE CONFORME PROPOSTA Nº11415.068000/1200-03 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PRECIPUAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 
EM ANEXO I DO EDITAL. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA -  DOS PREÇOS E QUANTITATIVOS 
 
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que 
seguem:  
 
Empresa: ORTOMEDICA DIST.  DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 14.229.621/0001-56, estabelecida 
à Av. Nagib Mutran, nº448, Quadra  19  Lote 02 B, Bom Planalto, Marabá PA, (94) 3323-2427, representada neste ato 
pelo Sr(a). CARLOS AUGUSTO BARROS NOGUEIRA, C.P.F. nº 668.119.962-34, R.G. nº 3234058 SSP PA.                                                               
  
 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR 
TOTAL 
 00001  MESA GINECOLOGICA - Marca.: SALUTEM COMERCIO DE     UNIDADE               1.00           720,000           720,00 
        Ambiente de utilização:  Sala  de  Exames e Admissão de 
        Parturientes.Material de confecção:    Aço   ou   ferro 
        pintado; Gabinete com portas e gavetas: Não possui      
 00002  CARDIOTOCÓGRAFO - Marca.: COMÉRCIO DE MATERIAI      UNIDADE               1.00        10.500,000        10.500,00 
        Configurações: Portátil, com    impressora,    gestação 
        gemelar, com suporte.                                   
 00003  COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) - Marca.: INTEL CORPOR  UNIDADE               1.00         3.800,000         3.800,00 
        ATION                                              
        Ambiente de utilização:   Área   de   Prescrição.   Com 
        caracteristicas mínimas: Que   esteja   em   linha   de 
        produção pelo fabricante.    Computador   desktop   com 
        processador que possua  no mínimo 4 núcleos, 8 thereads 
        e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB 
        ou SSD 240  GB,  memória  RAM  de  8  GB,  em 2 módulos 
        idênticos de 4  Gb  cada, do tipo SDRAM ddr 4 2.133 MHz 
        ou superior, operando  em  modalidade  dual  CHANNEL. A 
        placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX 
        ou MICROBTX, conforme     padrões    estabelecidos    e 
        divulgados no sítio (www.formfactors.org) organismo que 
        define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot 
        PCI-EXPRESS 2.0 x16  ou  superior.  Possuir  sistema de 
        detecção de intrusão    de   chassis,   com   acionador 
        instalado do gabinete.  O  adaptador de vídeo integrado 
        deverá ser no  mínimo  de  1  GB  de  memória.  Possuir 
        suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar 
        monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, 
        sendo pelo menos  1  digital do tipo HDMI, display PORT 
        ou DVI. Unidade  combinada  de  gravação de disco ótico 
        CD, DVD rom.  Teclado  USB, ABNT2, 107 teclas com fio e 
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        mouse USB, 800  DPI,  2 botões, scroll com fio. Monitor 
        de LED 19  polegadas  (widescreen  16:9)  Interfaces de 
        rede 10/100/1000 e   WIFI  padrão  IEEE  802.11  b/g/n. 
        Sistema operacional Windows  10  pro  (64  bits). Fonte 
        compatível e que suporte toda a configuração exigida no 
        item. Gabinete e   periféricos   deverão  funcionar  na 
        vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados 
        (gabinete, teclado, mouse   e  monitor)  devem  possuir 
        gradações neutras das  cores  branca, preta ou cinza, e 
        manter o mesmo  padrão  de cor. Todos os componentes do 
        produto deverão ser   novos,   sem   uso,   reforma  ou 
        recondicionamento. Garantia de 12 meses.                
 00004  OXIMETRO DE PULSO. - Marca.: COMÉRCIO DE MATERIAI   UNIDADE               3.00           912,000         2.736,00 
        Ambiente de utilização:  Área  Coletiva  de  Tratamento 
        Intermediário Neonatal Convencional.   Características: 
        Portátil (de Mão) Com 1 Sensor.                         
 00007  ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO - Marca.: ACCUMED PRODUTOS  UNIDADE               4.00            70,000           280,00 
        MÉD                                               
        TIPO: Analógico, Material  de  Confecção da Braçadeira: 
        NYLON.                                                  
 00008  LARINGOSCOPIO ADULTO - Marca.: COMÉRCIO DE MATERIA  UNIDADE               1.00         1.350,000         1.350,00 
        I                                                  
        TIPO: Fibra ótica,  ILUMINAÇÃO:  Led, Nº DE LÂMINAS: 06 
        lâminas rígidas.                                        
 00009  CARRO DE EMERGÊNCIA - Marca.: METALIC MEDICAL PROD  UNIDADE               1.00         2.200,000         2.200,00 
        Suporte para cilindro:  Possui,  Régua  de tomadas: Com 
        cabo de no  mínimo  1,50m,  Suporte para desfibrilador: 
        Possui, Gavetas: No   mínimo  03,  Tábua  de  massagem: 
        Possui e Régua de gases: Não possui.                    
 00010  BALDE A PEDAL - Marca.: ORTOP INSTRUMENTAL C        UNIDADE               4.00           220,000           880,00 
        MATERIAL DE CONFECÇÃO:   Aço  Inox  e  CAPACIDADE:  Aço 
        Inox/De 30l Até 49l.                                    
 00012  MESA PARA COMPUTADOR - Marca.: PERMOBILI INDUSTRIA  UNIDADE               1.00           417,280           417,28 
        em aço com suporte para CPU e impressora sem gavetas    
 00013  IMPRESSORA LASER (COMUM) - Marca.: XEROX COMÉRCIO   UNIDADE               1.00         1.970,000         1.970,00 
        INDUS                                              
        Especificação mínima: Que  esteja  em linha de produção 
        pelo fabricante; impressora  laser  com  padrão  de cor 
        monocromático; resolução mínima   de   1200x1200   DPI; 
        velocidade de 35   páginas  por  minuto  PPM;  suportar 
        tamanho de papel  A5, A4, carta e ofício; capacidade de 
        entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas, 
        interface USB; permitir  compartilhamento  por  meio  e 
        rede 10/100/100 ethernet  e WIFI 802.11 b/g/n; suportar 
        frente e verso  automático;  o produto deverá ser novo, 
        sem uso, reforma  ou  recondicionamento  garantia de 12 
        meses                                                   
 00014  MESA PARA IMPRESSORA - Marca.: PERMOBILI INDUSTRIA  UNIDADE               1.00           196,630           196,63 
        Em madeira /  MDP  /  MDF,  com  revestimento  laminado 
        fenólico melamínico BP15MM,  de  alta  pressão,  Bordas 
        encabeçadas, com tampo.   C/   no  mínimo  02  gavetas. 
        Estrutura de aço de seção retangular de no mínimo 50x30 
        mm, com tratamento  antiferruginoso.  Medindo,  0,50m x 
        0,40m e alt. total de 0,70 m (medidas mínimas). cores a 
        definir.                                                
 00016  APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA)  UNIDADE               1.00         4.900,000         4.900,00 
        - Marca.: OLIDEF CZ IND COM AP                    
        Ambiente de utilização:  Área  Coletiva  de Tratamento. 
        CARACTERISTICAS; ILUMINAÇÃO: Led,  BERÇO  EM  ACRÍLICO: 
        Não possui, PAINEL  DE CONTROLE MICROPROCESSADO: Possui 
        e AJUSTE DE IRRADIANCIA: Possui.                        
 00017  INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) - Marca.: GIGAN  UNIDADE               1.00        22.000,000        22.000,00 
        TE RECEM NASCID                                    
        Equipamento construído em  material  não  ferroso  para 
        evitar oxidações e   facilitar   assepsia;   cúpula  em 
        acrílico transparente de  paredes  duplas para evitar a 
        perda de calor   por   irradiação;   Possuir  trava  de 
        seguranção e/ou mecanismo    de    amortecimento   para 
        fechamento suave da   cúpula   para  evitar  acidentes; 
        possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 05 
        portinholas ovais com  trincos  que  possam ser abertos 
        com os cotovelos   e   fechamento  sobre  guarnição  de 
        material atóxico, garantindo  o isolamento e a condição 
        de leve pressão positiva dentro da câmera; possuir pelo 
        menos uma portinhola   do   tipo   íris,  permitindo  a 
        passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, 
        facilitando as manobras  de  intubação,  sem alterar as 
        condições do ambiente,  possuir passatubos nas laterais 
        da cúpula, permitindo  o  acesso  de  cabos e circuitos 
        para o paciente;  Suporte com rodízios de pelo menos 04 
        polegadas e freios;  Leito  do  paciente  construído em 
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        material plástico, atóxico     e     radiotransparente, 
        permitindo o procedimento  de radiografia sem remover o 
        paciente, ajustes do  leito  nas  posições  mínimas  de 
        trendelenburg e próclive,    sem    abir    a   cúpula; 
        possibilidade de deslocamento  do  leito  para  fora da 
        cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava 
        de segurança; possuir  colchão  de  espuma de densidade 
        adequada ao conforto  do  paciente;  capa  de materiais 
        atóxicos e autoextinguíveis;  Não possuir cantos vivos, 
        facilitando os trabalhos   de  limpeza  e  desinfecção; 
        Painel de controle  microprocessado  de  fácil acesso e 
        remoção para manutenção  e  calibração, possuir display 
        de LCD ou LEDs que apresente informações dos parâmetros 
        monitorados; Servocontrole de  temperatura  do  ar  ATC 
        (temperatura do ar    controlada)   e   de   pelo   ITC 
        (temperatura do RN  controlada); servocontrole continuo 
        de umidade relativa  do ar; alarmes de indicação visual 
        e sonoro de  no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa 
        temperatura ar/pele; Alta    de   circulação   do   ar; 
        Hipotermia e hipertemia, desconexão do sensor á pele do 
        paciente, falta de    sensor;    falta    de   energia; 
        desligamento automático em  caso  de  alta temperatura; 
        sistema de segurança;   possuir  tecla  para  silenciar 
        alarmes momentaneamente; indicação   das   temperaturas 
        medidas e ajustadas   de   pele   e   ar,  pelo  menos. 
        Memorização dos ultimos    valores    programados    de 
        temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de 
        energia; sistema de  circulação de ar dentro da cúpula. 
        Acompanhar o equipamento  no  mínimo:  Gabinete (1 ou 2 
        gavetas); suporte de  soro;  02  prateleiras giratórias 
        para suporte de  equipamentos  que  suporte no mínimo 6 
        kg. Todos os  cabos, sensores, adaptadores e conectores 
        necessários ao seu  funcionamento. Alimentação elétrica 
        a ser definida pela entidade solicitante.               
 00019  SUPORTE DE HAMPER - Marca.: SOLUTEM COMÉRCIO DE     UNIDADE               3.00           390,000         1.170,00 
        MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço inoxidável;                  
 00020  SUPORTE DE SORO. - Marca.: SOLUTEM COMÉRCIO DE      UNIDADE               3.00           244,000           732,00 
        Ambiente de utilização:           Quarto           para 
        Pré-parto/Parto/Pós-parto, características TIPO:        
        Pedestal e MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço Inoxidável.       
 00021  REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO  - (AMBU) -   UNIDADE               2.00           130,000           260,00 
        Marca.: ROMED INDUSTRIA E CO                       
        RESERVATÓRIO: possui, MATERIAL  DE CONFECÇÃO: Silicone, 
        APLICAÇÃO: Infantil, VÁVULA UNIDIRECIONAL: Possui.      
 00022  DETECTOR FETAL - Marca.: COMÉRCIO DE MATERIAI       UNIDADE               2.00           320,000           640,00 
        TIPO: portátil, TECNOLOGIA: Digital e DISPLAY: possui.  
 00023  MESA DE MAYO. - Marca.: SOLUTEM COMÉRCIO DE         UNIDADE               2.00           295,920           591,84 
        MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço Inoxidável.                  
 00024  CAMA PPP - Marca.: METALÚRGICASUPRA ST             UNIDADE               1.00         3.560,000         3.560,00 
        Cama PPP manual  com  apoio de pernas removível, apoiio 
        de coxas, calcanhar   e   dispositivo  para  coleta  de 
        liquídos. Base dividida  em  no mínimo 3 seções: dorso, 
        assento, perneiras e complemento da perneira removível. 
        Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas 
        e com acabamento  pintado  em  poliuretanos ou similar. 
        Capacidade mínima de    120   kg.   Acompanha   colchão 
        compatível com as dimensões da cama.                    
 00025  BANQUETA - Marca.: METALURGICA HOSPIND             UNIDADE               4.00           350,000         1.400,00 
        MATERIAL DE CONFECÇÃO:  Aço  inoxidável,  REGULAGEM  DE 
        ALTURA: possui e ASSENTO: Giratório.                    
 00026  POLTRONA HOSPITALAR - Marca.: SANTA LUZIA MOVEISH  UNIDADE               2.00           720,000         1.440,00 
        MATERIAL DE CONFECÇÃO:  aço/ferro  pintado,  ASSENTO  E 
        ENCOSTO: Estofado Courvin,  CAPACIDADE:  Até  120  kg e 
        RECLINAÇÃO: Acionamento manual.                         
 00027  REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO - (AMBU) - Marca  UNIDADE               2.00           150,000           300,00 
        .: COMÉRCIO DEMATERIAI                            
        MATERIAL DE CONFECÇÃO:  Silicone,  VÁLVULA DE PEEP: Não 
        Possui, VÁLVULA UNIDIRECIONAL:  Possui  e RESERVATÓRIO: 
        Possui.                                                 
 00028  ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELETRICO MOVEL - Marca.: COM  UNIDADE               1.00         1.790,000         1.790,00 
        ÉRCIO DEMATERIAI                                  
        SUPORTE COM RODÍZIOS:  possui,  VÁLVULA  DE  SEGURANÇA: 
        possui, FRASCO: Termoplástico/vidro    e    FLUXO    DE 
        ASPIRAÇÃO: de 31 a 49 LPM.                              
 00029  BERÇO PARA RECEM NASCIDO - Marca.: OLIDEF CZ IND C  UNIDADE               2.00           600,000         1.200,00 
        OMAP                                              
        RODÍZIOS: possui, CUNA: Acrílico e ESTRUTURA: Aço/ferro 
        pintado.                                                
 00030  FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Marca.: MEDMEGA INDÚS  UNIDADE               1.00           261,990           261,99 
        TRIADE                                            
        ILUMINAÇÃO: Led e HASTE: Flexível.                      
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 00031  ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ESCADA DE LING) - Marca  UNIDADE               2.00           750,000         1.500,00 
        .: CARCI IND COMAPAREL                            
        MATERIAL DE CONFECÇÃO:madeira e REGULAGEM:Sim.          
 00032  BANQUETE PARA PARTO VERTICAL - Marca.: METALURGICA  UNIDADE               2.00           570,000         1.140,00 
        HOSPIND                                          
        COMPOSIÇÃO: Polietileno.                                
 00033  MESA DE CABECEIRA - Marca.: RPM DO BRASIL LTDA      UNIDADE               2.00           300,000           600,00 
        PORTAS: possui, GAVETA: possui e MATERIAL DE CONFECÇÃO: 
        MDP/MDF/aço carbono.                                    
 00034  ARMÁRIO. - Marca.: EVIDENCIA MOVEISLTD             UNIDADE               1.00           500,000           500,00 
        Ambiente de utilização:    Quarto    para   Alojamento, 
        características DIMENSÕES: Altura  de  100  a  210  Cm, 
        PRATELEIRAS: 03 ou 04, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 
        40 Kg e MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço.                     
 00035  ESCADA COM 2 DEGRAUS. - Marca.: SANITAS COMERCIOE  UNIDADE               1.00           160,000           160,00 
        S                                                 
        Ambiente de utilização:       Alojamento      Conjunto, 
        características MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço Inoxidável.  
 00036  CADEIRA. - Marca.: EURO PLASTICOSLTDA              UNIDADE               4.00           100,000           400,00 
        MATERIAL DE CONFECÇÃO:  Aço/ferro  pintado, BRAÇOS: não 
        possui, REGULAGEM DE  ALTURA: não possui, RODÍZIOS: não 
        possui e ASSENTO E ENCOSTO: Polipropileno               
 
                                                                                           VALOR TOTAL R$ 69.595,74 
  
  
Empresa: GIGANTE RECEM  NASCIDO  LTDA.;  C.N.P.J.  nº 62.413.869/0001-15, estabelecida à Rua Martins Pena, nº93, 
Campos Eliseos,Ribeirão Preto SP,  representada  neste  ato  pelo  Sr(a).  ERICA  VERNILE  PEREIRA  VEZONO,  C.P.F.  
nº 138.771.588-70, R.G. nº18.294.531-5 SSP SP.                                                                                                             
  
 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR 
TOTAL 
 00005  BERÇO AQUECIDO. - Marca.: NEOSOLUTION               UNIDADE               2.00        12.980,000        25.960,00 
        Equipamento com sistema   de   aquecimento   de   calor 
        irradiante por elemento  aquecedor  localizado na parte 
        superior do berço.  Possuir  giro  bilateral  no  plano 
        horizontal para posicionamento  do aparelho de raios X; 
        possuir bandeja para  alojamento do filme radiográfico. 
        Leito do recém-nascido  construído em material plástico 
        radiotransparente com laterais      rebatíveis     e/ou 
        removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes 
        manuais do leito    nas    inclinações    mínimas    de 
        trendelenburg e próclise;    colchão   de   espuma   de 
        densidade adequada ao  leito  de  paciente  em material 
        atóxico, com revestimento  removível e antialérgico nas 
        dimensões do berço.  Estrutura  em aço pintado em tinta 
        epóxi ou similar,  mobilidade  através  de rodízios com 
        freios e para-choque.   Diplay   a   LED  ou  LCD  para 
        indicação de temperatura  e  potência desejada; memória 
        para retenção dos   valores   programados.  Sistema  de 
        controle microprocessado, com  modo  de  operação servo 
        controlado através de  sensor  ligado  ao  RN e manual; 
        relógio apagar incorporado;     alarmes    audiovisuais 
        intermitentes para visualização  de no mínimo: falta de 
        energia; falha na  resistência de aquecimento; falta de 
        sensor ou desalojamento  do  sensor no paciente. Deverá 
        acompanhar o equipamento no mínimo; Bandeja sob o leito 
        para armazenamento de  materiais  diversos e haste para 
        suporte de soro.  Alimentação  elétrica  a ser definida 
        pela entidade solicitante.                              
 
                                                                                           VALOR TOTAL R$ 25.960,00 
  
  
Empresa: PARAMED DISTRIBUIDORA  DE  MEDICAMENTOS LTDA; C.N.P.J. nº 16.647.278/0001-95, estabelecida à Passagem 
Comendador Pinho,nº90, Sacramenta, Belém  PA,  representada neste ato pelo Sr(a). FÁBIO LUIS FERREIRA NOGUEIRA, 
C.P.F. nº 477.353.842-20, R.G. nº1321415 PC PA.                                                                                                                   
  
 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR 
TOTAL 
 00006  ESTETOSCOPIO INFANTIL - Marca.: NINGBO JIANGBEITE  UNIDADE               4.00           120,000           480,00 
        NS                                                 
        Ambiente de utilização: Posto de Enfermagem e Serviços. 
        Características: Auscultador em   Aço  Inoxidável  tipo 
        Duplo.                                                  
 00011  BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - INFANTIL - Marca.: BALMAK  UNIDADE               2.00           873,140         1.746,28 
        INDUSTRIA EC                                     
        MODO DE OPERAÇÃO:   Digital,   CAPACIDADE:   Até  16KG, 
        DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X290(MM) e TARA: Possui. 
 00015  ESTETOSCOPIO ADULTO - Marca.: NINGBO JIANGBEITENS  UNIDADE               5.00           119,990           599,95 
        TIPO: Duplo AUSCULTADOR: Aço Inoxidável.                
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 00018  CARRO MACA SIMPLES. - Marca.: NEW MOVEISHOSPITALA  UNIDADE               2.00         1.895,000         3.790,00 
        Ambiente de utilização:   :   Área   de   Recepção   de 
        Parturientes, características GRADES  LATERAIS: possui, 
        SUPORTE DE SORO:  possui, COLCHONETE: possui e MATERIAL 
        DE CONFECÇÃO: Aço inox/alumínio.                        
 
                                                                                           VALOR TOTAL R$  6.616,23 
  

 
Parágrafo primeiro: 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, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, 
a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor 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, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento 
de quaisquer de suas cláusulas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
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. 
 
Parágrafo primeiro: 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 Órgão Gerenciador, 
para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem 
de classificação. 
 
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que 
este fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 
Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes. 
 
Parágrafo terceiro: As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de 
Preços. 
 
Parágrafo quarto: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão 
Gerenciador e Órgão Participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
Parágrafo quinto: Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o 
contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 
às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  
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CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida 
na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis da expedição da mesma. 
 
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do 
Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), 
discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais 
por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela 
empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e 
encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação. 
 
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária 
ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após 
a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 
 
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao 
FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, 
cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 
 
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 
 
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela 
contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM=I x N x VP 
 
Onde: 
 
EM= Encargos Moratórios 
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 
TX = percentual da Taxa anual = 6% 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
 
I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 
          365                365 
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A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem. 
 
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que 
a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
 
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 9/2021-00035, a 
Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes 
sanções: 
 
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante 
legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente 
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 
 
II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações 
estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 
 
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou 
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, 
sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou 
total do contrato. 
 
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto 
pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser 
aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
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Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da 
entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, 
sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 
8.666/1993. 
 
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados 
no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados. 
 
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de 
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
 
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
 
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, 
visando igual oportunidade de negociação. 
 
Parágrafo Quinto: 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: 
 
I - 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; 
 
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
 
Parágrafo Sexto: 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.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
 
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações 
técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante 
designado pela contratante. 
 
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser 
entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; 
 
Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 
 
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com 
as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas. 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
CNPJ: 11.415.068/0001-58 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
 

 
End.: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 02 

Centro – Dom Eliseu - PA 
CEP: 68.633-000 

 

 
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente 
aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) 
dias úteis após o recebimento provisório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - 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: 
 
· 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. 
 
· Por iniciativa do Ministério da Justiça, 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. 
 
· 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE 
COMPRA 
 
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela 
contratante. 
 
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, 
será igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
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O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos 
superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de 
acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
 
Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na 
razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 
 
Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da 
Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 
 
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de 
Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços. 
 
Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) 
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo 
das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato: 
 
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva 
entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 
 
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente 
designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº  9/2021-00035 e a proposta da 
empresa classificada em 1º lugar. 
 
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições 
constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002  e demais normas aplicáveis. 
 
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 
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Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Dom Eliseu, com exclusão de qualquer 
outro. 
 
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 
 
 

Dom Eliseu, 27 de dezembro de 2021 
 
 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C.N.P.J.  nº  11.415.068/0001-58 

CONTRATANTE 
 
 
 

ORTOMEDICA DIST. DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA 
C.N.P.J. nº 14.229.621/0001-56 

CONTRATADO 
         
        
                                                                  
                                                                                 

GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. 
C.N.P.J. nº 62.413.869/0001-15 

CONTRATADO 
 
 
                                                                                 
                                                                                 

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
C.N.P.J. nº 16.647.278/0001-95 

CONTRATADO 
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