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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO SRP 018/2019 

 

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 NTC SOLUTIONS 

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, sediada à Travessa 13 de 

maio, nº 1218 edif. Alpha center sala 302, Bairro: São Brás, Inscrita no CNPJ sob nº 

/0001-00, Inscrição Estadual nº 15.581.568-7, neste ato representado por THIAGO 

SANTOS COHEN, portador do Carteira Nacional de Habilitação sob nº 03781098487-

DETRAN - PA, e do CPF sob nº 946.100.452-49, considerando o julgamento da 

licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica SRP nº 018/2019, 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 EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE KIT’S DE MATERIAL TÉCNICO PARA TERAPIAS EM 

TRATAMENTO DE FERIMENTOS, 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. 018/2019, 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: 

 

IT PRODUTO UND MARCA QUA R$ UNT R$ GLOB 

1 

KIT para terapia por pressão negativa 

para tratamento de feridas, no 

tamanho P, constituído de espuma de 

poliuretano flexível, estéril, não 

aderente, com microporos. Dreno de 

KIT HARTMANN 250 R$ 2.110,24 R$ 527.560,00 

mailto:cpl.pmcameta@gmail.com


ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2019 
 

Comissão Permanente de Licitação 

 Avenida Gentil Bittencourt, n° 01, bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará. 
Email: cpl.pmcameta@gmail.com 

Fone: (91)-3781-3886 
2 

 

silicone estéril, flexível, macio, com 

duplo lúmen que possibilite tanto a 

passagem do exsudato quanto a 

passagem ar para calibração do 

aparelho. A unidade de tratamento 

portátil deverá permitir tratamentos 

nos modos contínuo e intermitente, 

permitindo níveis de pressão entre -

20mmHg até 250mmHg, com sistema 

de alarmes sonoros, ajuste de 

luminosidade da tela e bateria com 

autonomia de até 16 horas por carga. 

A empresa contratada deverá fornecer 

as unidades de tratamento 

compatíveis com os kits, em regime 

de comodato, com baterias e 

carregadores, em caso de defeito o 

aparelho deverá ser reposto pela 

empresa contratada sem ônus algum 

a instituição contratante. 

2 

KIT para terapia por pressão negativa 

para tratamento de feridas, no 

tamanho M, constituído de espuma de 

poliuretano flexível, estéril, não 

aderente, com microporos. Dreno de 

silicone estéril, flexível, macio, com 

duplo lúmen que possibilite tanto a 

passagem do exsudato quanto a 

passagem ar para calibração do 

aparelho. A unidade de tratamento 

portátil deverá permitir tratamentos 

nos modos contínuo e intermitente, 

permitindo níveis de pressão entre -

20mmHg até 250mmHg, com sistema 

de alarmes sonoros, ajuste de 

luminosidade da tela e bateria com 

autonomia de até 16 horas por carga. 

A empresa contratada deverá fornecer 

as unidades de tratamento 

compatíveis com os kits, em regime 

KIT HARTMANN 250 R$ 2.104,12 R$ 526.030,00 
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de comodato, com baterias e 

carregadores, em caso de defeito o 

aparelho deverá ser reposto pela 

empresa contratada sem ônus algum 

a instituição contratante. 

3 

KIT para terapia por pressão negativa 

para tratamento de feridas, no 

tamanho G, constituído de espuma de 

poliuretano flexível, estéril, não 

aderente, com microporos. Dreno de 

silicone estéril, flexível, macio, com 

duplo lúmen que possibilite tanto a 

passagem do exsudato quanto a 

passagem ar para calibração do 

aparelho. A unidade de tratamento 

portátil deverá permitir tratamentos 

nos modos contínuo e intermitente, 

permitindo níveis de pressão entre -

20mmHg até 250mmHg, com sistema 

de alarmes sonoros, ajuste de 

luminosidade da tela e bateria com 

autonomia de até 16 horas por carga. 

A empresa contratada deverá fornecer 

as unidades de tratamento 

compatíveis com os kits, em regime 

de comodato, com baterias e 

carregadores, em caso de defeito o 

aparelho deverá ser reposto pela 

empresa contratada sem ônus algum 

a instituição contratante. 

KIT HARTMANN 200 R$ 2.285,63 R$ 457.126,00 

4 

KIT para terapia por pressão negativa 

para tratamento de feridas, no 

tamanho extragrande constituído de 

espuma de poliuretano flexível, estéril, 

não aderente, com microporos. Dreno 

de silicone estéril, flexível, macio, com 

duplo lúmen que possibilite tanto a 

passagem do exsudato quanto a 

passagem ar para calibração do 

aparelho. A unidade de tratamento 

KIT HARTMANN 70 R$ 3.728,50 R$ 260.995,00 
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portátil deverá permitir tratamentos 

nos modos contínuo e intermitente, 

permitindo níveis de pressão entre -

20mmHg até 250mmHg, com sistema 

de alarmes sonoros, ajuste de 

luminosidade da tela e bateria com 

autonomia de até 16 horas por carga. 

A empresa contratada deverá fornecer 

as unidades de tratamento 

compatíveis com os kits, em regime 

de comodato, com baterias e 

carregadores, em caso de defeito o 

aparelho deverá ser reposto pela 

empresa contratada sem ônus algum 

a instituição contratante. 

5 

Reservatório de retenção do exsudato 

contendo sachê e filtro antiodores 

com capacidade de 300 ml. 

UND HARTMANN 1300 R$ 1.270,02 
R$ 

1.651.026,00 

6 

Reservatório de retenção do exsudato 

contendo sachê e filtro antiodores 

com a capacidade de 800 ml. 

UND HARTMANN 1000 R$ 1.433,90 
R$ 

1.433.900,00 

7 

Conector em formato Y de silicone, 

estéril, flexível e macio, para 

possibilitar a terapia por pressão 

negativa em dois locais ao mesmo 

tempo. 

UND HARTMANN 220 R$ 113,92 R$ 25.062,40 

8 

Curativo em poliacrilato 

superabsorvente incorporado em 

fibras de celulose e de pasta 

celulósica, ativado com solução de 

Ringer, com uma camada composta 

de uma malha de polipropileno com 

aplicações de tiras de silicone não 

aderente, e outra camada composta 

de uma película de polipropileno 

impermeável revestido com tecido não 

tecido em polipropileno hidrófobo que 

impede que o curativo seque 

UND HARTMANN 3000 R$ 165,95 R$ 497.850,00 
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permanentemente nos tamanho 7,5 x 

7,5cm.  

9 

Curativo em poliacrilato 

superabsorvente incorporado em 

fibras de celulose e de pasta 

celulósica, ativado com solução de 

Ringer, com uma camada composta 

de uma malha de polipropileno com 

aplicações de tiras de silicone não 

aderente, e outra camada composta 

de uma película de polipropileno 

impermeável revestido com tecido não 

tecido em polipropileno hidrófobo que 

impede que o curativo seque 

permanentemente, nos tamanho 10 x 

10cm.  

UND HARTMANN 6000 R$ 211,25 
R$ 

1.267.500,00 

10 

Interface de polietileno impregnada 

com gel de silicone, fina, maleável, 

não aderente ao leito da ferida 

durante a terapia por pressão 

negativa, com remoção atraumática e 

indolor preservando tecidos nobres, 

tamanho 10 x 20 cm. 

UND HARTMANN 500 R$ 445,90 R$ 222.950,00 

11 

Compressa de tule composta por 

filamentos de poliamida em forma de 

malha hidrófoba, revestida com íons 

de prata, impregnada por pomada 

hidrófila de triglicerídeos, com ação 

antimicrobiana e estéril, tamanho 10 x 

10cm. 

UND HARTMANN 30000 R$ 130,98 
R$ 

3.929.400,00 

12 

Compressa de tule composta por 

filamentos de poliamida em forma de 

malha hidrófoba, revestida com íons 

de prata, impregnada por pomada 

hidrófila de triglicerídeos, com ação 

antimicrobiana e estéril, tamanho 10 x 

20cm. 

UND HARTMANN 4500 R$ 206,87 R$ 930.915,00 

13 
Curativo com espuma de poliuretano 

semi-permeável com base 
UND HARTMANN 1000 R$ 100,70 R$ 100.700,00 
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estratificada de hidrogel, flexível, 

adaptável, recortável, com absorção e 

controle do excesso de umidade da 

ferida e hidratação com hidrogel 

quando necessário, com 

permeabilidade gasosa, não aderente 

a ferida, atraumática, estimula o 

ambiente úmido para formação de 

tecido de granulação e epitelização, 

no tamanho 10 x 10 cm.  

14 

Curativo com espuma de poliuretano 

semi-permeável com base 

estratificada de hidrogel, flexível, 

adaptável, recortável, com absorção e 

controle do excesso de umidade da 

ferida e hidratação com hidrogel 

quando necessário, com 

permeabilidade gasosa, não aderente 

a ferida, atraumática, estimula o 

ambiente úmido para formação de 

tecido de granulação e epitelização, 

no tamanho 12,5 x 12,5cm. 

UND HARTMANN 450 R$ 110,90 R$ 49.905,00 

15 

Curativo com espuma de poliuretano 

com base estratificada de hidrogel, 

flexível, adaptável, recortável, com 

absorção e controle do excesso de 

umidade da ferida e hidratação com 

hidrogel quando necessário, com 

permeabilidade gasosa, não aderente 

a ferida, atraumática, estimula o 

ambiente úmido para formação de 

tecido de granulação e epitelização, 

no tamanho 20 x 20cm. 

UND HARTMANN 300 R$ 265,75 R$ 79.725,00 

16 

Curativo hidrocolóide autoadesivo e 

absorvente, coberto por uma película 

de poliuretano semipermeável, 

carboximetilcelulose sódica com 

barreira para bactérias. Após absolver 

a secreção da ferida, o curativo se 

transforma em gel que se estende 

UND HARTMANN 1000 R$ 74,85 R$ 74.850,00 
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sobre a ferida a mantendo úmida, no 

tamanho 10 x10 cm.  

17 

Curativo hidrocolóide autoadesivo e 

absorvente, coberto por uma película 

de poliuretano semipermeável, 

carboximetilcelulose sódica com 

barreira para bactérias. Após absolver 

a secreção da ferida, o curativo se 

transforma em gel que se estende 

sobre a ferida a mantendo úmida, no 

tamanho 15 x 15 cm. 

UND HARTMANN 1000 R$ 101,10 R$ 101.100,00 

18 

Curativo hidrocolóide autoadesivo e 

absorvente, coberto por uma película 

de poliuretano semipermeável, 

carboximetilcelulose sódica com 

barreira para bactérias. Após absolver 

a secreção da ferida, o curativo se 

transforma em gel que se estende 

sobre a ferida a mantendo úmida, nos 

tamanho 20 x 20cm. 

UND HARTMANN 1000 R$ 180,78 R$ 180.780,00 

19 

Curativo hidrocolóide autoadesivo e 

absorvente, coberto por uma película 

de poliuretano semipermeável, 

carboximetilcelulose sódica com 

barreira para bactérias. Após absolver 

a secreção da ferida, o curativo se 

transforma em gel que se estende 

sobre a ferida a mantendo úmida, nos 

tamanhos 18 x 18cm em formato 

sacral. 

UND HARTMANN 1000 R$ 165,92 R$ 165.920,00 

20 

Curativo transparente autoadesivo em 

rolo com alta permeabilidade ao 

vapor, com capacidade de proteção 

contra infecções secundárias das 

lesões, podendo ser recortado no 

tamanho desejado, possui no lyner 

superior com planimetria que facilita 

medição e controle durante a 

utilização, no tamanho 10cm x 10m. 

UND HARTMANN 200 R$ 619,80 R$ 123.960,00 
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21 

Curativo de filme de poliuretano 

transparente, estéril, autoadesivo, 

hipoalergênico, com alta 

permeabilidade ao vapor e 

impermeável a água e bactérias 

podendo permanecer no local por até 

7 dias, tamanho 3.6 x 2.8 cm. 

UND HARTMANN 6000 R$ 13,10 R$ 78.600,00 

22 

Curativo estéril autoadesivo de tecido 

não tecido macio, absolvente, não 

aderente para fixação de cateteres, 

cânulas e proteção da pele 

acompanhado de uma pequena 

compressa absolvente para auxiliar e 

proteger a área de punção. É isento 

de látex, permeável ao vapor e 

repelente a água, fenestra em V, 

tamanho 6 x 8cm. 

UND HARTMANN 6000 R$ 54,18 R$ 325.080,00 

23 

Curativo de espuma de poliuretano 

coberto com uma camada permeável 

ao vapor e com uma camada externa 

à prova d’água, impermeável e 

resistente a bactérias. Absolve 

exsudatos para manter o meio úmido 

adequado para a cicatrização da 

ferida. No tamanho 10 x 10 cm. 

UND HARTMANN 4.500 R$ 110,95 R$ 499.275,00 

24 

Curativo de espuma de poliuretano 

coberto com uma camada permeável 

ao vapor e com uma camada externa 

à prova d’água, impermeável e 

resistente a bactérias. Absolve 

exsudatos para manter o meio úmido 

adequado para a cicatrização da 

ferida. No tamanho 10 x 20 cm. 

UND HARTMANN 2500 R$ 158,80 R$ 397.000,00 

25 

Curativo de espuma de poliuretano 

coberto com uma camada permeável 

ao vapor e com uma camada externa 

à prova d’água, impermeável e 

resistente a bactérias, em formato 

UND HARTMANN 2000 R$ 52,60 R$ 105.200,00 
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pré-moldado para traqueostomia, 

medindo 8 x 8cm. 

TOTAL 
R$ 

14.012.409,40 

 

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). 

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. 
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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, 12 de agosto de 2019 

 

 

 

CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA 

CPF nº. 207.680.012-34 

CI nº. 1895299/2ªVIA/PC-PA 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

THIAGO SANTOS COHEN 

CNH sob nº 03781098487-DETRAN – PA 

 CPF sob nº 946.100.452-49 

 

TESTEMUNHAS: 
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