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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2019 

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2019 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA por intermédio da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, órgão municipal, sediada na Praça 
da Matriz, nº 01, Bairro: Centro, CEP: 68.820-000 – São Sebastião da Boa Vista/PA, 
CNPJ: 05.105.143/0001-81, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Prefeito, Sr. JOSÉ HILTON PINHEIRO DE LIMA, portador do CPF nº. 
618.783.082-20, e CI nº. 2906746 SSP/PA e a EMPRESA, P P F COMERCIO E 
SERVICO EIRELI ME, SEDE NA, AV. BARÃO DE RIO BRANCO 1827 ANDAR 01 
BAIRRO CENTRO, CASTANHAL – PA – CEP: 68.743-050, Inscrita no CNPJ sob nº 
07.606.575/0001-00, Inscrição Estadual nº 15.249.065-5, neste ato representado por 
JOSÉ LUIZ FERREIRA DE ARAÚJO, portador do RG Sob nº 3899353 E DO CPF sob Nº 
056.125.192-49, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na 
forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 003/2019, publicada no Jornal 
Amazônia, Imprensa Oficial do Estado e Diário Oficial da União de 15/02/2019, 
RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo 
com a classificação por ela alcançada e na  quantidade cotada, 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, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 9.488 
de 2018 e 8.538 de 6 de outubro de 2015, e em conformidade com as disposições a 
seguir: 
 
1. DO OBJETO 
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11506.487000/1180-01 
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DOS ITENS FRACASSADO DO PREGÃO 018/2018, 
especificado no Termo de Referência, Anexo do edital do Pregão nº. 03/2019, que 
é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas 

na(s) proposta(s) são as que seguem:  
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P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME 

ITEM DESCRIÃO UND. QUANT. MARCA VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 

Analisador automático para 
hematologia - análise de 26 
parâmetros; contagem total de 
leucócitos, contagem total de 
eritrócitos, leitura espectrofométrica de 
hemoglobina 
(cianometahemoglobina), determinação 
hematócrito, 
determinação de volume corpuscular 
médio, determinação da 
hemoglobina corpuscular média, 
determinação da concentração 
da hemoglobina corpuscular média, 
determinação do índice de 
anisocitose, contagem total de 
plaquetas, determinação do 
volume plaquetário médio, 
determinação de plaquetócrito, 
determinação da amplitude da 
distribuição de plaquetas, 
contagem de linfócitos (valor absoluto), 
contagem de linfócitos (valor relativo), 
contagem de monócitos (valor relativo), 
contagem de monócitos (valor 
absoluto), contagem de neutrófilos 
(valor absoluto); contagem de 
neutrófilos (valor relativo), contagem de 
eosinófilos (valor absoluto), contagem 
de eosinófilos (valor relativo), 
contagem de basófilos (valor 
absoluto, contagem de basófilos (valor 
relativo), contagem de 
linfócitos atípicos (valor absoluto), 
contagem de linfócitos 
atípicos (valor relativo), contagem de 
grandes células imaturas 
(valor absoluto); contagem de grandes 
células imaturas (valor 
relativo). Sistema: combinando, 
citoquímica, impedância e 
citometria de fluxo como princípios de 
medida. Dosagem de 
hemoglobina: método fotométrico. 
Capacidade mínima 60 
amostras/hora. Análise de amostras 
em tubos abertos com 
aspiração de 30μl em modo cbc ou 
53μl em modo 5 diff. Limpeza 
automática da agulha de aspiração. 
Seleção de histogramas 
para 12 ou 26 parâmetros. 
Procedimento de limpeza e 
calibração totalmente automáticas. 
Identificação de amostras: 
alfanumérica, numérica ou sequencial. 
Limites de pacientes 
programáveis. Alarmes patológicos 
série vermelha, série branca 
e plaquetas. Alarmes para falhas de 
contagem. Acompanha 
impressora. Interface rs 232 incluindo 

UND. 1  ABX   R$    90.000,00   R$     90.000,00  
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gráficos e matriz. Leitor de 
código de barras. Alimentação elétrica 
a ser definida pela 
entidade solicitante. 

2 
Esfigmomanômetro adulto - material de 
confecção tecido em algodão 
braçadeira/ fecho velcro 

UND. 1  ACCUMED   R$          150,00   R$          150,00  

3 
Detector Fetal Característica Física 
Especificação Tipo Portátil Tecnologia 
Digital 

UND. 1  MEDPEJ   R$          850,00   R$          850,00  

4 

Cama ppp - cama ppp manual com 
apoio de pernas removível, apoio de 
coxas, calcanhar e dispositivo para 
coleta de liquídos. Base dividida em no 
mínimo 4 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. 

UND. 1  INALAMED   R$       5.700,00   R$       5.700,00  

5 
Esfigmomanômetro infantil - material de 
confecção tecido em 
algodão braçadeira/ fecho velcro 

UND. 2  PREMIM   R$            95,00   R$          190,00  
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6 

Processadora de filmes radiográficos - 
tipo automático material 
de confecção estrutura/leito em chapa 
material anticorrosivo 
capacidade no mínimo 70 filmes/hora 
tanques do revelador, 
fixador e água mínimo de 02 litros 
circuito de proteção contra 
superaquecimento possui aplicação 
filmes de raio x e 
mamografia 

UND. 1  SIGEX   R$    27.800,00   R$     27.800,00  

PREÇO GLOBAL  R$ 124.690,00  

 
3. VALIDADE DA ATA 
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, 

podendo ser prorrogada a interesse da Administração. 
 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  
4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 

dos preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 
registrado, cabendo à Administração promover as  negociações junto ao(s) 
fornecedor (ES). 

4.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (ES) para 
negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 

ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e. 

4.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
4.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
4.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
4.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou. 
4.6.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 
participante(s). 

4.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.4 
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e 
a ampla defesa. 

4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
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decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 
4.8.1. Por razão de interesse público; ou. 
4.8.2. A pedido do fornecedor.  

 
5. CONDIÇÕES GERAIS 
5.1. As condições gerais do serviço, tais como os prazos para execução, as obrigações 

da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do 
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3. (três) vias de igual 
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  
 
 
 

 
 
 

São Sebastião da Boa Vista/PA, 15 de Abril de 2019 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ HILTON PINHEIRO DE LIMA 
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA 

 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIZ FERREIRA DE ARAÚJO 
P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME 

CNPJ: 07.606.575/0001-00 
 


		2019-04-15T17:57:26-0300
	P P F COM E SERV EIRELI:07606575000100


		2019-04-15T18:45:50-0300
	JOSE HILTON PINHEIRO DE LIMA:61878308220


		2019-05-20T19:10:40-0300
	GLAUCELIA DA COSTA DE LIMA:61634891287




