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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

 

Secretaria Municipal de Saúde 
Avenida Dr. Freitas, nº 1298, Bairro Novo, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará 

CNPJ nº. 11.311.333/0001-58 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO SRP 021/2018 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

órgão municipal, sediada a Avenida Dr. Freitas, nº 1298, Bairro Novo, CEP 68.400-

000 – Cametá – Pará, inscrita no CGC/MF sob o nº. 11.311.333/0001-58, doravante 

denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de 

Saúde, Sr. CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA, portador do CPF nº. 

207.680.012-34, e CI nº. 1895299/2ªVIA/PC-PA e a EMPRESA PONTO DA SAÚDE 

PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA 

EIRELI, sediada à AV TAVARES BASTOS, 1508, Bairro: MARAMBAIA–66.615.005, 

Inscrita no CNPJ sob nº 17.557.433/0001-45, Inscrição Estadual nº 15.399.027-9, 

neste ato representado por THATIANE DOS SANTOS REZENDE MONTEIRO, 

portador do RG sob nº 6488123 P CIVIL/Pa, e do CPF sob nº 012.120.332-80, 

considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica 

SRP nº 021/2018, publicada no Jornal Amazônia, Diário Oficial do Estado do Pará e 

Diário Oficial da União, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e 

qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e 

na(s) quantidade(s) cotada(s), 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, e em conformidade com 

as disposições a seguir: 

 

1 DO OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROPOSTAS DE AQUISIÇÃO 

Nº 11311.333000/1170-08 (EMENDA PARLAMENTAR 26780010); 

11311.333000/1180-06 (EMENDA PARLAMENTAR 32600003) E PROPOSTAS DE 

AQUISIÇÃO Nº 11311.333000/1180-07 (EMENDA PARLAMENTAR 34910002), 

especificado no Termo de Referência, cujo objeto atende o art 3º do Decreto Federal 

nº 7.892/93. Anexo do edital do Pregão Eletrônico SRP nº. 021/2018, 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: 

 

IT PRODUTO UN MARCA QUA R$ UNT R$ GLOB 

1 
Bebedouro/purificador refrigerado - 
tipo pressão coluna simples. 

UND SUPREMA 9 R$ 600,00 R$ 5.400,00 
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2 
Geladeira/refrigerador - capacidade 
de 250 a 299l 

UND ELETROLUX 17 
R$ 

1.300,00 
R$ 

22.100,00 

3 

COMPUTADOR (DESKTOP-
BASICO)-que esteja em linha de 
produção pelo fabricante ; 
computador desktop com 
processador no 
mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou 
similar; possuir 1 (um) disco rígido de 
500 gigabyte; memória RAM de 08 
(oito) gigabytes, em 02 (dois) 
módulos idênticos de 04 (quatro) 
gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 
2.133 MHZ ou superior, operando em 
modalidade dual CHANNEL; a placa 
principal deve ter arquitetura ATX, 
MICRO ATX, BTX ou MICRO BTX, 
conforme padrões estabelecidos e 
divulgados no sítio 
www.formfactors.org, organismo que 
define os padrões existentes; possuir 
pelo menos 01 (um) slot PCI- 
XPRESS 2.0 x 16 ou superior; 
possuir sistema de detecção de 
intrusão de chassis, com acionador 
instalado no gabinete ; o adaptador 
de vídeo integrado deverá ser no 
mínimo de 01 (um) gigabyte de 
memória, possuir suporte ao 
MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou 
superior, suportar monitor 
estendido, possuir no mínimo 02 
(duas) saídas de vídeo, sendo pelo 
menos 01 (um a) 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 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 

UND HD 29 
R$ 

2.550,00 
R$ 

73.950,00 
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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 

4 

IMPRESSORA LASER (COMUM)-
que esteja em linha de produção pelo 
fabricante; impressora laser com 
padrão de cor monocromático; 
resolução mínima de 1200 x 1200 
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 de 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 

UND BROTHER 9 
R$ 

1.600,00 
R$ 

14.400,00 

5 

NO-BREAK(PARA COMPUTADOR)-
QUE ESTEJA EM LINHA DE 
PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, 
COM POTÊNCIA NOMINAL 1,2 
KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 
600W; TENSÃO DE ENTRADA 
115/127/220 VOLTS(EM 
CORRENTE ALTERNADA) COM 
COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; 
TENSÃO DE SAÍDA 110/115/ OU 
220 VOLTS (A SER DEFINIDA 
PELO SOLICITANTE); alarmes 
audiovisual; bateria interna selada; 
autonomia a plena carga mínimo 15 
minutos considerando consumo de 
240 wats; possuir no mínimo 06 
tomadas de saída padrão brasileiro; 
o produto deverá ser novo, sem uso, 

UND APC 28 R$ 700,00 
R$ 

19.600,00 



4 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

 

Secretaria Municipal de Saúde 
Avenida Dr. Freitas, nº 1298, Bairro Novo, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará 

CNPJ nº. 11.311.333/0001-58 

reforma ou recondicionamento; 
garantia de 12 meses 

6 

PROJETOR MULTIMÍDIA 
(DATASHOW)-Deve estar em linha 
de produção pelo fabricante, deve 
possuir tecnologia LCD com matriz 
ativa TFT com 16 milhões de cores; 
Resolução mínima nativa de 
1024x768 e compatibilidade 16:9; 
Deve possuir interfaces de 
comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 
01 (uma) HDMI; Deve possuir 
entrada USB; Luminosidade mínima 
de 2500 lumens; Altofalante 
integrado no projetor com o mínimo 
de 1W de potência; Alimentação 
automática 100-120V, 220-240V; 
Controle remoto IR, cabo de 
alimentação, cabo VGA; Manual do 
usuário; Suporta apresentações a 
partir de um pendrive direto no 
projetor (sem o uso de pc); O 
equipamento deverá ser novo, sem 
uso, reforma ou recondicionamento; 
Garantia mínima de 12 meses 

UND EPSON 3 
R$ 

3.000,00 
R$ 9.000,00 

7 

TELA DE PROJEÇÃO-Deve estar em 
linha de produção pelo fabricante; 
Tela projeção com tripé retrátil 
manual; Área visual de 
aproximadamente 1,80x1,80m (+ou-
10%); Deverá possuir estojo em 
alumínio com pintura eletrostática 
resistente a riscos e corrosões; 
Possuir poste central com resistência 
e sustentação suficiente para atender 
a especificação da tela citada acima; 
Deverá possuir superfície de projeção 
do tipo matte white (branco opaco) ou 
similar, que permita ganho de brilho; 
possuir bordas pretas que permita 
enquadramento da imagem; O 
equipamento deverá ser novo, sem 
uso, reforma ou recondicionamento; 
Garantia mínima de 12 meses. 

UND EPSON 3 R$ 600,00 R$ 1.800,00 

8 
TELEFONE CELULAR RURAL DE 
MESA- frequência 850-1990 mhz ou 
maior; antena externa com cabo; com 

UND AQUARIO 8 R$ 340,00 R$ 2.720,00 
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acesso á internet, agenda telefônica e 
identificador de chamadas 

9 
TELEVISOR - tipo led; porta usb, full 
hd, com entrada hdmi, com conversor 
digital, tela de 32" até 41" 

UND LG 9 
R$ 

1.320,00 
R$ 

11.070,00 

TOTAL 
R$ 

160.040,00 

 

3 VALIDADE DA ATA 

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da 

assinatura. 

 

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). 
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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, 

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. 

 

Cametá, 04 de abril de 2019. 

 

 

CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA 

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMETÁ 

CPF nº. 207.680.012-34 

CI nº. 1895299/2ªVIA/PC-PA 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

PONTO DA SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 

CNPJ nº 17.557.433/0001-45-Inscrição Estadual nº 15.399.027-9 

THATIANE DOS SANTOS REZENDE MONTEIRO 

RG sob nº 6488123 P CIVIL/Pa-CPF sob nº 012.120.332-80 

CONTRATADA 
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