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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018140805 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2018-140805 

 

A Prefeitura Municipal de Prainha – Pará, sito à Rua Pa 419, Prainha/ Jutuarana, km 01 – Bairro 

Jardim Planalto - Prainha-Pará CNPJ (MF) nº 04.860.854/0001-07, CEP: 68.130-000, representada 

neste ato Sr. DAVI XAVIER DE MORAES – PREFEITO MUNICIPAL, com inscrição no CPF nº. 

439.501.752-53, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Prainha/PA e o Fundo 

Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 01.391.942/0001-00, representado por seu 

Ordenador de Despesas, o Sr. PAULO RICARDO CORRÊA DA SILVA, brasileiro, casado, 

portador do CPF sob o nº 749.958.202-72, Secretário Municipal de Saúde, residente e domiciliado na 

cidade de Prainha-Pa, lavram a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial - 

SRP Nº 9/2018-140805, constituindo-se está no documento vinculativo e obrigacional às partes, com 

característica de compromisso para futura e eventual contratação, conforme as disposições contidas no 

instrumento convocatório e anexos e nas propostas apresentadas e no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 

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

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE WILSON RIBEIRO E DAS UBS/ESF DE PRAINHA-PA.  

 

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: 
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CLÁUSULA II – DOS QUANTITATIVOS, PREÇOS E FORNECEDORES CLASSIFICADOS 

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

fornecedores classificados: 

Empresa: A DOS  SANTOS MONTAGEM E SERVICOS - ME; C.N.P.J. nº 22.666.172/0001-31, 

estabelecida à R 15, Nº 272, MARACANA, Santarém 

PA, representada neste ato pelo Sr(a). ALAIM DOS SANTOS, C.P.F. nº 076.432.328-81, 

R.G. nº 185952653 SSP SP. 
  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR 

TOTAL 

 00001  MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO                           SERVIÇO               2.00         2.950,000         5.900,00 

        Capacidade 304 litros,  fechamento vertical porta dupla 

        (barreira), com impressora  acoplada  standart  digital 

        micro processada com    livre   programação   dimensões 

        internas: 460 x 660 x 1.000mm dimensões externas: 984 x 

        2.005 x 1.380 mm peso 850 kg potência: 220 volt         

 00002  MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA                  SERVIÇO              12.00         1.450,000        17.400,00 

        Cadeira para podologia  com  motor  incluso. Movimentos 

        hidráulicos de subida e descida do acento das perneiras 

        e do encosto;  Perneiras  individuais  com regulagem de 

        altura e ajuste  de  comprimento para os pés; Luminária 

        florescente eliminando sombras    com    aspirador   de 

        resíduos; Bandeja em   inox   localizada   abaixo   das 

        perneiras para instrumentos  de  trabalho;  Motor  para 

        desgastes e polimentos  com rotação de até 30.000 RPM e 

        torque de 6Ncm;  Braço articulado facilitando a entrada 

        e saída do   paciente   na   cadeira;   Amplo   encosto 

        ergonômico proporcionando maior  conforto  ao paciente; 

        Pedal de comando mais prático facilitando o trabalho do 

        profissional.                                           

 00003  MANUTENÇÃO DE RAIO X                                SERVIÇO               2.00        13.950,000        27.900,00 

        Modelo - DF  500MA  Tensão - 220 volts Série - 987 ano: 

        2004                                                    

 00004  MANUTENÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA                      SERVIÇO               2.00        19.900,000        39.800,00 

        Monitor LED de 15/17 pol. fácil de transportar ú Painel 

        de controle ajustável em altura ú Leitor de CD/DVD-RW e 

        portas USB ú  Suporte do transdutor removível ú Bateria 

        incorporada para exames   em   tempo   real   ú  Quatro 

        conetores de transdutores ativos                        

 00005  MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO                     SERVIÇO              16.00           995,000        15.920,00 

        CARDIOCARE 2000                                         

 00006  MANUTENÇÃO DE MICROSCÓPIO BINOCULAR                 SERVIÇO              10.00           790,000         7.900,00 

        Marca Coleman Modelo - XSZ-N107T 006625 AC - 100-240v   

 00007  MANUTENÇÃO DE FOCO DO CENTRO CIRÚRGICO              SERVIÇO               2.00         1.190,000         2.380,00 

        Marca CMOS DRAKE                                        

 00008  MANUTENÇÃO DE LAVADOURA DE ROUPAS INDUSTRIAL        SERVIÇO               2.00         1.490,000         2.980,00 

        Metalúrgica Oliveira Modelo   -   SL   20   Série:  132 

        Capacidade: 20 kg 220 VOLTS                             

 00009  MANUTENÇÃO DE REVELADORA DE RAIO X                  SERVIÇO               2.00         2.980,000         5.960,00 

 00010  MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE HEMOGRAMA                  SERVIÇO               2.00         1.490,000         2.980,00 

        SHD20                                                   

 00011  MANUTENÇÃO DE BIO PLUS                              SERVIÇO               2.00         2.490,000         4.980,00 

        Máquina de exames bioquímicos                           

 00012  MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO                SERVIÇO               6.00           410,000         2.460,00 

        INALADOR NEB - 4004 SN 4044 - LOT. 21883A               

 00013  MANUTENÇÃO DE ESTUFA DE SECAGEM                     SERVIÇO               2.00           495,000           990,00 

        Modelo: 0317 M 42 Série 12041707                        

 00014  MANUTENÇAÕ DE INCUBADORA                            SERVIÇO               2.00         1.195,000         2.390,00 

        IT 158 TS  Frequência  5060  Hz Potência 180 W Potência 

        115 W                                                   

 00015  MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE                             SERVIÇO              10.00           795,000         7.950,00 

        75 litros Digital                                       

 00016  MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO               SERVIÇO              12.00           995,000        11.940,00 

        Dental Air DA1000   OIL-FREE   AIR  COMPRESSOR  Modelo: 

        OLF750 220 volts 60Hz Série 120310071 800W              

 00017  MANUTENÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO                     SERVIÇO              12.00           349,000         4.188,00 

        Portátil VT-100                                         

 00018  MANUTENÇÃO DE OFTALMOSCÓPIOS                        SERVIÇO              12.00           445,000         5.340,00 

        Modelo OMNI 3000                                        

 00019  MANUTENÇÃO DE DERMATOSCÓPIO                         SERVIÇO              12.00           795,000         9.540,00 

        MD 2.5V SIGMA 1000 com estojos e 2 lentes               

 00020  MANUTENÇÃO DE DESFIBRILADOR                         SERVIÇO               2.00         1.195,000         2.390,00 

        DF - 03                                                 

 

                                                                                        VALOR TOTAL R$      181.288,00 

Parágrafo primeiro - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
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exceto nas hipóteses previstas nos artigos 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e devidamente 

comprovadas as situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 

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

superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 

 

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

pelo mercado; 

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

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

 

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

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

órgão gerenciador poderá: 

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

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

prestação dos serviços; 

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

 

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 13 do mês de Novembro 2018 e término em 13 do mês de Novembro de 2019. 

 

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

Participantes, durante sua vigência. 

 

CLÁUSULA IV- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1-Manutenção Preventiva: Entende-se por Limpeza de filtros, retirada e limpeza da condensadores 

e evaporadores, lubrificação se necessário, testes operacionais tendo por objetivo evitar a ocorrência 

de defeitos em todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrões de 

operacionalidade e segurança e em perfeito estado de funcionamento. Inspeção: Verificação de 

determinados pontos das instalações seguindo programa de manutenção recomendado pelo fabricante 

dos equipamentos; 
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4.2- Manutenção Corretiva: Entende-se por troca e reposição de peças, gases ou qualquer mudança 

que tem por objetivo o restabelecimento ou readequação dos componentes dos equipamentos do 

sistema às condições ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execução de regulagens, 

ajustes mecânicos e eletrônicos, bem como substituição de peças, componentes e/ou acessórios que se 

apresentarem danificados, gastos ou defeituosos, entre outros procedimentos que se façam necessários. 

Estes procedimentos deverão ser atestados por meio de laudo técnico específico, assinado pelo 

engenheiro responsável da CONTRATADA, o qual deverá conter a discriminação do defeito. 

4.3-  Os serviços de manutenções preventiva e corretiva incluem a realização de todos os  testes 

elétricos e mecânicos, revisão, calibragem, verificação das condições operacionais do equipamento, 

análises de vazamentos, condições de lubrificação de componentes internos, eficiência, consumo 

elétrico e limpeza dos equipamentos do sistema. 

4.4- A empresa deverá dispor de equipe técnica com profissionais especializados e devidamente 

habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução dos serviços. Caberá à 

empresa vencedora o fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção individual à sua equipe 

técnica. 

4.5- Após a ordem de serviço a prestadora de serviço terá no máximo de 24 (vinte e quatro) horas para 

a iniciar a execução do serviço. 

4.6- A empresa será responsável por executar e finalizar os serviços, iniciados durante o expediente 

normal, de 08hs 12hs e das 14hs ás 18hs de segunda a sexta e quando se tratar de urgência nos fins de 

semana. Os serviços deverão ser executados em todos os departamentos ligados a secretaria de saúde. 

 

4.7- Todos os serviços concluídos deverão ser testados pela empresa, sob sua responsabilidade técnica 

e financeira, na presença do executor do contrato, ficando sua aceitação final condicionada ao bom 

desempenho dos equipamentos nos referidos testes 

 

4.8- Emitir para os atendimentos de manutenção preventiva ou corretiva, um relatório detalhado, em 

impresso próprio para cada tipo de manutenção realizada, preventiva dissociada da corretiva, no qual 

constarão as ocorrências verificadas, devendo ser o mesmo assinado pelos representantes das partes, 

ficando o original aos cuidados do servidor designado para a fiscalização do contrato. 

4.9- Na hipótese de constatação, por ocasião da manutenção preventiva, da necessidade de reparar 

defeitos que não possam ser sanados no local de instalação, a empresa deslocará o equipamento até sua 

oficina, com translado sob sua responsabilidade até sua reinstalação, arcando com todos os custos. Os 

equipamentos somente poderão ser retirados do local após a assinatura do Termo de Responsabilidade, 
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emitido pelo CONTRATANTE. 

 

4.10- Diagnosticadas falhas e/ou defeitos, durante a manutenção preventiva ou corretiva, que 

imponham a necessidade de recuperação ou substituição de peças, a CONTRATADA deverá 

apresentar ao CONTRATANTE, em um prazo máximo de 24 horas a contar da manutenção preventiva 

ou corretiva, a relação detalhada das peças necessárias para o reparo do equipamento, permitir ao 

CONTRATANTE a aquisição das mesmas. 

 

4.11- Após a entrega das peças à CONTRATADA, será estabelecido pelo Fiscal do Contrato prazo 

para sua substituição, o qual não excederá a 48 (quarenta e oito) horas; 

 

4.12- Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais de consumo 

necessários à execução dos serviços, tais como: materiais de limpeza e higienização, estopa, espumas, 

esponjas, panos etc., devendo estar incluídas no valor orçado. 

 

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 Prefeitura Municipal de Prainha-Pa; 

 

5.2 - Os órgãos (Secretarias) participantes 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 Prefeitura Municipal de Prainha-Pa - 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 Prainha-Pa 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 
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participantes. 

 

5.6 - 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 órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes 

que aderirem. 

 

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 

Prainha-Pa 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 
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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: 

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. 
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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 bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta 

Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

 

CLÁUSULA IX – DO FORO 

 

9.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Prainha-Pa, para dirimir todas e quaisquer 

controvérsias oriundas desta Ata de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

Prainha-Pa 13 de Novembro de 2018. 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 CNPJ(MF)  01.391.942/0001-00 

    CONTRATANTE 

 

 

 

    A DOS  SANTOS MONTAGEM E SERVICOS - ME 

    CNPJ : 22.666.172/0001-31 

    CONTRATADO(A) 

 

Testemunhas: 

1).  RG: _________CPF:_____________ 

 

2)    RG:__________CPF:_____________ 
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