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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 033/2019 
 
 
Aos 14 dias de Junho do ano de 2019 a Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de 
Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.718.379/0001-96, com sede à Av. Duque de Caxias, 
Bairro Centro, CEP: 68.725-000 Município de Igarapé – Açu/PA, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pela Secretaria Municipal de Saúde, 
a Sra. Francisca Karine Rodrigues da Silva Lopes de Oliveira, brasileira, casada, portadora da 
identidade RG n.º 8280007 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 650.780.553-04, nomeado pelo 
Decreto municipal nº 101/2018 – GP/PMI em 11 de Setembro de 2018, residente e 
domiciliada em Igarapé - Açu-PA, lavra a presente Ata de Registro de Preços, referente ao 
Pregão Presencial - SRP Nº 025/2019, constituindo-se esta no documento vinculativo e 
obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura  e eventual contratação, 
conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e anexos e nas propostas 
apresentadas e no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto nº 8.250, de 23 de maio 
de 2014 e Decreto Nº 9.488, de 30 de Agosto de 2018. 
 
CLÁUSULA I – DO OBJETO 
 
1.1- Contratação por meio de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, para mobiliar o Hospital Municipal, Unidades de 
Saúde, Centro Especializado em Saúde Pública e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 
 
1.2- Detalhamentos do objeto constam no Edital, seus anexos, documentos e proposta 
comercial da empresa classificada em primeiro lugar e os demais fornecedores que tiveram 
seus preços registrados para a formação de cadastro de reserva, que são parte integrante desta 
Ata, independentemente de transcrição, a fim de atender ao quantitativo total estimado para a 
contratação. 
 
1.3- Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, 
podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecidas a legislação 
pertinente, sendo assegurada ao fornecedor registrado a preferência, em igualdade de 
condições. 
 
Parágrafo primeiro - Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e 
preços do seguinte fornecedor classificado: 
 
CLÁUSULA II – DOS QUANTITATIVOS, PREÇOS E FORNECEDORES 
CLASSIFICADOS. 
 
2.1-Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e preços do 
seguinte fornecedores classificados: 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.488-2018?OpenDocument
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Empresa: NorteMed Distribuidora de Produtos Médicos LTDA - EPP 
CNPJ: 05.048.534/0001-01 
Fone/Fax: (91) 3711-4085 
End.: Rua Fernando Guilhom, N° 67, Bairro Ianetama, Castanhal / PA 
E-mail: licitacaonortemed@gmail.com / nortemed.ltda@gmail.com  
Representante Legal: Sebastião Valdinez dos Santos Silva 

Itens Especificação dos produtos Und Quant Marca Valor 
Unit 

Valor 
Total 

1 Máscara não reinalante com 
reservatório para Oxigênio infantil Und 5 UNITEC R$ 30,00 R$ 150,00 

2 Máscara não reinalante com 
reservatório para Oxigênio Und 5 UNITEC R$ 30,00 R$ 150,00 

13 Prancha em Polietileno infantil 
completo Und 5 SP 

RESGATE R$ 425,00 R$ 2.125,00 

42 Lixeira em aço inox 12 litros com 
tampa; balde removível e pedal. Und 100 BRINOX R$ 98,00 R$ 9.800,00 

43 Lixeira em aço inox 20 litros com 
tampa, balde removível e pedal. Und 100 BRINOX R$ 138,00 R$ 

13.800,00 

44 
Bola feijão tamanho: 100x45 cm 
suporta até 200kg bico de fechamento 
sistema anti-estouro. 

Und 10 CARCI R$ 54,00 R$ 540,00 

63 

Bastão em madeira para exercícios de 
alongamento, para coordenação 
motora, treino de equilíbrio e 
propriocepção, comprimento: 1,30m 
peso: 2kg  

Und 5 CARCI R$ 38,00 R$ 190,00 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 
26.755,00 

 
 
Empresa: Via Forte Distribuidora LTDA – EPP 
CNPJ: 26.879.526/0001-87 
Fone/Fax: (63) 8404-2777 
End.: Avenida Tocantins, N° 1333, Sala F, Centro Colinas / Tocantins TO 
E-mail: licitacaoviafortedistribuidora@gmail.com  
Representante Legal: Wanderlene Eliziário Teles Pinheiro de Oliveira  

Itens Especificação dos 
produtos Und Quant Marca Valor 

Unit 
Valor 
Total 

3 Dispositivo de Extricação de 
Kendrick (KED) Und 5 RESGATE

X R$ 210,00 R$ 1.050,00 

10 Manequim de Reanimação 
Cardiopulmonar adulto Und 5 RESGATE

X 
R$ 

1.500,00 R$ 7.500,00 

11 Manequim de Reanimação 
Cardiopulmonar infantil Und 5 RESGATE

X 
R$ 

1.500,00 R$ 7.500,00 

14 Boneco bebê tamanho real Und 5 CIVIAM R$ 
1.350,00 R$ 6.750,00 

16 

Cadeira de rodas em aço, estrutura 
dobrável, estofamento em nylon 
acolchoado, rodas traseiras de 24’’, 
rodas dianteiras de 6’’ maciças, freios 
bilaterais reguláveis, apoios de pés 

Und 10 CDS R$ 610,00 R$ 6.100,00 

mailto:licitacaonortemed@gmail.com
mailto:nortemed.ltda@gmail.com
mailto:licitacaoviafortedistribuidora@gmail.com
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articuláveis e reguláveis em altura, 
apoios de braço escamoteáveis, 
capacidade para 120 kg, largura 
mínima do assento: 50 cm. 

17 

Muleta canadense fixa, com 
indicador de posição do pino, 
desenho anatômico e ponteira de 
borracha, tamanho único (par), para 
usuários com altura entre 1,50 m a 
2,00 m, braçadeira anatômica, apoio 
de mão anatômico em polipropileno, 
níveis de regulagem de altura, através 
de pino com engate, fabricada em 
alumínio, descarga dos membros 
inferiores e bacia, utilizando apoio de 
braços e mãos. 

Par 20 DILEPER R$ 75,00 R$ 1.500,00 

18 

Muleta axilar níveis de regulagem 
inferior através de pino duplo com 
mola, ponteiras em borracha, 
fabricada em alumínio de alta 
resistência, revestimento do apoio de 
mão e axilar: borracha, ponteira: 
borracha resistência até 130 kg/par, 
tamanho médio: usuários com altura 
entre 1,57m a 1,78m. 

Par 10 DILEPER R$ 110,00 R$ 1.100,00 

19 

Muleta axilar dez níveis de 
regulagem inferior através de pino 
duplo com mola, ponteiras em 
borracha, fabricada em alumínio de 
alta resistência, revestimento do 
apoio de mão e axilar: borracha, 
ponteira: borracha resistência até 130 
kg/par, tamanho grande: usuários 
com altura entre 1,78m a 1,98m. 

Par 10 DILEPER R$ 110,00 R$ 1.100,00 

20 

Andador ortopédico com sete opções 
de regulagem de altura, capacidade 
de até 130 Kg, podendo ser dobrável 
por um só pino de ajuste, fabricada 
em alumínio. 

Und 5 DILEPER R$ 125,00 R$ 625,00 

21 

Adipômetro / plicômetro clínico, com 
corpo em alumínio, cabo e protetores 
em nylon; ponteiras fixas em nylon e 
molas de aço, régua com marcações 
em milímetros, com abertura de até 
63 mm e molas com pressão de 10 
g/mm² ± 0,2 g/mm², sensibilidade: 1 
mm, dimensões mínima: 235 mm x 
190 mm. 

Und 5 SANDY R$ 340,00 R$ 1.700,00 

23 

Tambor inox para gaze e algodão 12 
x 12 cm tambor perfurado para a 
esterilização em estufas e autoclaves 
(à vapor e óxido de etileno),  
material: aço inoxidável. 

Und 50 FAMI R$ 75,00 R$ 3.750,00 

24 
Tambor inox para gaze e algodão 14 
x 14 cm tambor perfurado para a 
esterilização em estufas e autoclaves 

Und 50 FAMI R$ 105,00 R$ 5.250,00 
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(à vapor e óxido de etileno), material: 
aço inoxidável. 

25 

Estojo inox perfurado tamanho: 18 x 
8 x 3 cm material: aço-inox, caixa 
perfurada para guardar instrumentais 
cirúrgicos e para esterilização de 
instrumentais médicos, 
odontológicos. 

Und 50 FAMI R$ 40,00 R$ 2.000,00 

26 

Estojo inox perfurado para armazenar 
instrumentos para a esterilização, 
material: aço-inox, tamanho: 
28x14x06 cm, que possam ser 
esterilizadas em estufas ou 
autoclaves. 

Und 50 FAMI R$ 127,00 R$ 6.350,00 

30 
Bandeja inox  22 x 12 x 1.5 cm 
bandeja de inox, sem separação, 
autoclavável, com 0,05mm de 
espessura, livres de rebarba. 

Und 50 FAMI R$ 20,00 R$ 1.000,00 

31 Cabo para espelho bucal, material em 
inox, autoclavável. Und 50 ABC R$ 5,00 R$ 250,00 

36 Estojo em aço inox perfurado, para 
broca com suporte para 30 brocas. Und 50 FAMI R$ 40,00 R$ 2.000,00 

37 Estojo em inox perfurado, retangular 
dimensões: 33x16x8cm.  Und 50 FAMI R$ 189,00 R$ 9.450,00 

38 
Escova para limpeza de brocas, 
composição: cabo alumínio/cerdas de 
latão. 

Und 50 PREVEN R$ 5,00 R$ 250,00 

39 
Escavador de dentina duplo oitavado 
fabricado em aço inox, autoclavável, 
tamanho: 16 cm. 

Und 50   R$ 9,00 R$ 450,00 

40 Lixeira em aço inox 3 litros com 
tampa, balde removível e pedal. Und 50 MOR R$ 39,00 R$ 1.950,00 

45 Bola tonificadora 1 kg medida: 13cm 
peso: 01kg, material: PVC Und 10 ACTE 

SPORTS R$ 34,00 R$ 340,00 

46 

Bola suíça 45 cm para reabilitação 
neurológica, estímulo do 
desenvolvimento motor normal, em  
látex tamanho: 45cm capacidade: 
suporta até 200 kg. 

Und 5 ANTI 
BURST R$ 39,00 R$ 195,00 

47 

Bola Suíça 55 Cm para reabilitação 
neurológica, estímulo do 
desenvolvimento motor normal, em  
látex tamanho: 55cm capacidade: 
suporta até 200 kg. 

Und 5 ANTI 
BURST R$ 45,00 R$ 225,00 

48 

Bola Suíça 65 Cm para reabilitação 
neurológica, estímulo do 
desenvolvimento motor normal, em  
látex tamanho: 65cm capacidade: 
suporta até 200 kg. 

Und 5 ANTI 
BURST R$ 45,00 R$ 225,00 

49 

Bola Suíça 75 Cm para reabilitação 
neurológica, estímulo do 
desenvolvimento motor normal, em  
látex tamanho: 75cm capacidade: 
suporta até 200 kg. 

Und 5 ANTI 
BURST R$ 65,00 R$ 325,00 

50 Bola Suíça 85 para reabilitação Und 5 ANTI R$ 71,00 R$ 355,00 
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neurológica, estímulo do 
desenvolvimento motor normal, em  
látex tamanho: 85cm capacidade: 
suporta até 200 kg. 

BURST 

51 

Bola Cravo Crespa 6 cm para 
propriocepção de membros 
superiores, prevenção de ler e dort de 
membros superiores, medida: 6 cm 
contém cravos emborrachados 
espalhados na superfície; composta 
em material emborrachado. 

Und 10 ARKTUS R$ 3,50 R$ 35,00 

54 

Infravermelho de pedestal para 
fisioterapia interruptor: liga/desliga 
incorporado ao cabo de ligação, 
voltagem: bivolt, altura: regulável 
base - com rodízios. 

Und 5 
AG. 

INDUSTR
IA 

R$ 290,00 R$ 1.450,00 

56 
Eletrodo de silicone - 3x5cm, para 
aplicação de correntes terapêuticas 
medida – 3cm x 5cm. 

Und 20 CARCI R$ 14,00 R$ 280,00 

58 
Eletrodo de silicone - 7x5cm para 
aplicação de correntes terapêuticas 
medida – 3cm x 5cm. 

Und 20 CARCI R$ 39,00 R$ 780,00 

59 

Aparelho de ultrassom portátil, com 
emissão contínua de pulsação, pata 
artrite; artrose; bursite; contraturas 
musculares; contusões; distensões; 
reumatismos; traumatismos; 
lombalgias; cervicalgia; entre outros. 

Und 2 IBRAME
D 

R$ 
1.530,00 R$ 3.060,00 

60 

Goniômetro 14 cm para medir 
angulação da amplitude articular, 
para mensuração da amplitude de 
movimento de grandes articulações 
como joelho, cotovelo, ombro e etc. 
material: PVC transparente de 1mm 
dimensões aproximadas: 20x4,5cm 
(pxl) tamanho: 14 cm . 

Und 10 ARKTUS R$ 15,00 R$ 150,00 

62 

Prancha de equilíbrio para 
fisioterapia e reabilitação, piso 
antiderrapante, material: madeira; 
dimensão aproximadas: 57cm x 40cm 
x 10cm (cxlxa). 

Und 5 ARKTUS R$ 105,00 R$ 525,00 

64 
Tornozeleira – caneleira fisioterapia - 
1kg medidas aproximadas: 50 cm x 
13 cm, com revestimento vinílico, 
preenchida de areia.  

Par 5 ARKTUS R$ 14,00 R$ 70,00 

67 
Tornozeleira – caneleira fisioterapia - 
5kg medidas aproximadas: 69 cm x 
16 cm, com revestimento vinílico, 
preenchida de areia. 

Par 5 ARKTUS R$ 68,00 R$ 340,00 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 
75.980,00  
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Empresa: Leistung Equipamentos LTDA 
CNPJ: 04.187.384/0001-54 
Fone/Fax: (47) 3371-2741 / (47) 3371-9267 
End.: Rua João Ropelatto, N° 202, Bairro Nereu Ramos, Jaraguá do Sul / SC 
E-mail: licita@leistungbrasil.com 
Representante Legal: Marcelo Javier Fernandez  

Itens Especificação dos produtos Und Quant Marca Valor 
Unit 

Valor 
Total 

15 

Ventilador pulmonar, equipamento 
adulto/pediátrico/neonatal 
microprocessador de suporte 
ventilatório, monitor incorporado em 
tela colorida LCD mínimo 12”1 de 
alta definição, que possa permitir 
monitorização gráfica de até 3 curvas 
e 2 loops simultaneamente, com no 
mínimo os seguintes modos de 
ventilação: VCV, PCV, PSV, CPAP, 
SIMV com PSV, MMV com PSV, 
VNI com PSV, PRVC, TCPL, CPAP 
com fluxo contínuo, com cálculos de 
mecânica respiratória, sensor de 
oxigênio incorporado e Capnografia, 
que permita a medição de tempo de 
inspiração, frequência respiratória, 
volume corrente: 5 a 2500 ml, 
volume Minuto: até 45 L/min, fluxo: 
0,5 a 15 L/min, pressão: 0,5 a 20 
cmH2O, pressão controlada: 2 a 100 
cmH2O, pressão de suporte: 0 a 100 
cmH2O, ciclagem da pressão de 
suporte ajustável, PEEP / CPAP, 
fluxo Inspiratório, fluxo contínuo em 
neonatologia, pressão limitida em 
neonatologia, pausa inspiratória 
ajustável, pausa Inspiratória manual, 
pausa expiratória manual. 

Und 2 Leistung R$ 
42.000,00 

R$ 
84.000,00 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$84.000,00 
 
 
Parágrafo primeiro - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e 
irreajustáveis, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e 
devidamente comprovadas as situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
Parágrafo segundo- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 
tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:  
 
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 
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b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
 
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 
Parágrafo segundo - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e 
o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do 
pedido de fornecimento; 
 
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 
Parágrafo terceiro - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de 
Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA III – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
3.1- A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados da data da sua 
assinatura em 14 do mês de Junho 2019 e término em 14 do mês de Junho de 2020. 
 
3.2- Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada pelo Órgão Gerenciador e pelos 
Órgãos Participantes, durante sua vigência. 
 
CLÁUSULA IV- DO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS 
 
4.1- A entrega dos equipamentos objetos deste certame será de forma parcelada, de acordo 
com o demanda e a disponibilidade financeira da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo 
máximo de 12 (doze) dias corridos após o recebimento da Ordem de compra, no 
almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Av. Balbino Teixeira, nº 4388, Pau 
Cheiroso, CEP: 68.725-000, Igarapé – Açu/PA. 
 
4.2- Os equipamentos serão recebidos provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 
e na proposta. 
 
4.3- Os equipamentos serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados 
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos equipamentos e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  
 
4.4 - Caso insatisfatória as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se 
consignarão desconformidades com as especificações contidas neste Edital e seus Anexos. 
Nesta hipótese, os equipamentos serão rejeitados, devendo ser substituído no prazo máximo 
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de 02 (dois) dias, quando se realizarão novamente as verificações constantes no subitem 14.2 
deste Edital. 
 
4.5 - Caso a entrega dos equipamentos não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova 
rejeição, estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de 
penalidades. 
 
4.6- O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
4.7 Prestar garantia aos equipamentos fornecidos, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 
no mínimo 1 (um) ano, a partir da data de entrega. 
 
4.8 - Prestar assistência técnica, durante todo o período de garantia dos equipamentos, 
valendo-se de técnicos credenciados, que efetuarão os consertos ou substituições que se 
fizerem necessários. 
 
CLÁUSULA V – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
5.1 – O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de 
Preços dele decorrente é a Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé - Açu. 
 
5.2 - O órgão (Secretaria) participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria 
Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde. 
 
5.3 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua 
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que 
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência da Secretaria Municipal de 
Saúde de Igarapé -  Açu - Órgão Gerenciador. 
 
5.4 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar a Secretaria Municipal de Saúde de 
Igarapé -  Açu para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
 
5.5 - As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de 
Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos 
itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
5.6 - O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, 
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 
participantes que aderirem.  
 



 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU  

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 025/2019 

  

9 
Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

 

5.7 - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira aquisição ou 
contratação por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver 
previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.  
 
5.8 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência 
da Ata.  
 
5.9 - Caberá ao fornecedor beneficiário, observadas as condições nela estabelecidas, optar 
pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 
 
CLÁUSULA VI- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
6.1- O fornecedor terá seu preço cancelado da Ata de Registro de Preços quando: 
 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não assinar o Contrato no prazo estabelecido pela Prefeitura ou pelos órgãos participantes; 
 
c) não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
 
d) sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 
ou no artigo 7ºda Lei nº 10.520/02  e não mantiver as condições de habilitação durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços, salvo o porte da empresa. 
 
6.2 – Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”, “d” e “e” supra, a 
Prefeitura de Igarapé – Açu instaurará processo administrativo específico visando o 
cancelamento do registro, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.3- O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por razão de interesse público ou a 
pedido do fornecedor, à vista de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 
maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados. 
 
6.4 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente: 
 
a) por decurso do prazo de vigência; 
 
b) quando não restarem fornecedores registrados. 
 
CLÁUSULA VII- DAS PENALIDADES 
 
7.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas 
nos artigos. 86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 



 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU  

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 025/2019 

  

10 
Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

 

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço. 
 
b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas 
hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço. 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 
Administração Judiciária do Estado do Pará, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses 
de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço. 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou 
a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput 
desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das 
demais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços prestados fora do prazo sujeitarão a contratada ao 
pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a 
contar do vencimento daquele. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que constatado equipamento quebrado e não 
substituído no prazo de 24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre 
o valor mensal calculado “prorata-die” até a data da substituição. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza 
compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos 
causados ao Contratante. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante 
vencedora estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima: 
 
a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato. 
 
b) Pela não prestação dos serviços objeto da contratação de acordo com as especificações 
técnicas do ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 
 
c) Pelo atraso no início e conclusão dos serviços. 
 
d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 
 
CLÁUSULA VIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1- A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os equipamentos com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será 
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anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 
2014. 
 
CLÁUSULA IX – DO FORO 
 
9.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Igarapé – Açu -PA, para dirimir 
todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata de Registro de Preços, renunciando 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Igarapé - Açu /PA, 14 de Junho de 2019.  

 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
FRANCISCA KARINE RODRIGUES DA SILVA LOPES DE OLIVEIRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
SEBASTIÃO VALDINEZ DOS SANTOS SILVA 

NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP 
 
 
 
 

____________________________________________ 
WANDERLENE ELIZIÁRIO TELES PINHEIRO DE OLIVEIRA 

VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 
 
 
 
 

____________________________________________ 
MARCELO JAVIER FERNANDEZ 

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 
Testemunhas: 
1). _____________________________________________ 
RG: 
CPF: 
 
2) ______________________________________________ 
RG: 
CPF: 
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