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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO SRP 001/2020 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

órgão municipal, sediada a Rua 13 de Maio, 2980, Bairro Central, 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 

COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, sediada à travessa três de 

maio, nº 1218, Bairro: São Brás–Belém/PA, Inscrita no CNPJ sob nº 28.905.977/0001-

77, Inscrição Estadual nº 15.581.568-7, neste ato representado por PAULINA FIAMA 

DE ARAUJO COHEN, portador do RG: 5035822 PC/PA, e do CPF sob nº 

953.635.562-00, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na 

forma eletrônica SRP nº 001/2020, 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 10.520, de 17 de 

julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, 

de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução 

Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, 

de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital, e em conformidade com 

as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a REGISTRO DE 

PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO 

HOSPITALAR E FARMACOTÉCNICO, anexo do edital de Pregão SRP nº 001/2020, 

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, a quantidade, fornecedor(es) 

e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  
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IT PRODUTO UND QUT R$ UND R$ TOTAL 

1 

Abaixador de língua descartável c/ 

100 unid, em madeira, 

extremidades arredondadas 

Pct 6.360 R$ 7,12  R$ 45.283,20  

8 

Agulha descartável 20x5,5; agulha 

hipodérmica descartável 

esterilizada a gás oxido de etileno 

com cânula; capa e canhão de 

polímeros atóxicos com bisel 

siliconizado, embalagem 

individualmente em papel grau 

cirúrgico. 

Cx 

C/100 
200 R$ 19,50  R$ 3.900,00  

9A 

Agulha descartável 25x7 agulha 

hipodérmica descartável 

esterilizada a gás oxido de etileno 

com cânula; capa e canhão de 

polímeros atóxicos com bisel 

siliconizado, embalagem 

individualmente em papel grau 

cirúrgico 

Cx 

C/100 
775 R$ 19,50  R$ 15.112,50  

10 

Agulha descartável 25x8 agulha 

hipodérmica descartável 

esterilizada a gás oxido de etileno 

com cânula; capa e canhão de 

polímeros atóxicos com bisel 

siliconizado, em papel grau 

cirúrgico embalagem 

individualmente 

Cx 

C/100 
400 R$ 19,49  R$ 7.796,00  

12A 

Agulha descartável 30x8 agulha 

hipodérmica descartável 

esterilizada a gás oxido de etileno 

com cânula; capa e canhão de 

polímeros atóxicos com bisel 

siliconizado, embalagem 

individualmente em papel grau 

cirúrgico 

Cx 

C/100 
1.125 R$ 19,50  R$ 21.937,50  
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14 

Agulha descartável p/ 

raquianestesia 26G x 3 ½ c/25unid; 

esterilizada por óxido de Etileno, 

agulha com ponta tipo quinche. 

Cx 

C/25 
100 R$ 136,00  R$ 13.600,00  

18 Algodão ortopédico 10cm x 1m c/12 
Pct c/ 

12 
300 R$ 9,99  R$ 2.997,00  

19 Algodão ortopédico 20cm x 1m c/12 
Pct c/ 

12 
200 R$ 17,00  R$ 3.400,00  

20 Aparelho de barbear descartável Und 1600 R$ 2,84  R$ 4.544,00  

22 

Atadura de crepe 5cm x 4,5m Pct c/ 

12, contendo 13 fios/cm2, medindo 

4,5m esticada, confeccionada em 

tecido 100% algodão 

Pct c/ 

12 
300 R$ 6,52  R$ 1.956,00  

27 
Atadura gessada 12cm x 3m Cx 

C/20 

Cx c/ 

20 
120 R$ 68,00  R$ 8.160,00  

28 
Atadura gessada 15cm x 3m Cx 

C/20 

Cx c/ 

20 
80 R$ 95,00  R$ 7.600,00  

29 
Atadura gessada 20cm x 3m Cx 

C/20 

Cx c/ 

20 
80 R$ 142,00  R$ 11.360,00  

33 

Cânula de guedel nº01,fabricada 

em PVC atóxico, transparente e 

inodora 

Und 70 R$ 6,60  R$ 462,00  

34 

Cânula de guedel nº02, fabricada 

em PVC atóxico, transparente e 

inodora 

Und 70 R$ 6,60  R$ 462,00  

35 

Cânula de guedel nº03, fabricada 

em PVC atóxico, transparente e 

inodora 

Und 70 R$ 6,60  R$ 462,00  

36 

Cânula de guedel nº04, fabricada 

em PVC atóxico, transparente e 

inodora 

Und 70 R$ 6,60  R$ 462,00  

37 

Cânula de traqueostomia 

descartável 3,5 com cuff, 

descartável, translúcida, embalada 

individualmente em papel grau 

cirúrgico. 

Und 50 R$ 45,70  R$ 2.285,00  
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38 

Cânula de traqueostomia 

descartável 4,0 com cuff, 

descartável, translúcida, embalada 

individualmente em papel grau 

cirúrgico. 

Und 50 R$ 45,70  R$ 2.285,00  

39 

Cânula de traqueostomia 

descartável 4,5 com cuff, 

descartável,  translúcida, embalada 

individualmente em papel grau 

cirúrgico. 

Und 50 R$ 85,75  R$ 4.287,50  

41 

Cânula de traqueostomia 

descartável 5,5 com cuff, 

descartável, translúcida, embalada 

individualmente em papel grau 

cirúrgico. 

Und 50 R$ 45,70  R$ 2.285,00  

43 

Cânula de traqueostomia 

descartável 7,0 com cuff, 

descartável, translúcida, embalada 

individualmente em papel grau 

cirúrgico. 

Und 50 R$ 46,00  R$ 2.300,00  

44 

Cânula de traqueostomia 

descartável 7,5 com cuff, 

descartável, translúcida, embalada 

individualmente em papel grau 

cirúrgico. 

Und 50 R$ 46,00  R$ 2.300,00  

45 

Cânula de traqueostomia 

descartável 8,0 com cuff, 

descartável, translúcida, embalada  

individualmente  em  papel  grau 

cirúrgico. 

Und 50 R$ 46,00  R$ 2.300,00  

51 

Cateter intravenoso periférico 24G 

x 20mm(+/-2mm), tipo jelco, teflon, 

estéril, descartável, flexível, 

embalado individualmente em 

papel grau cirúrgico. 

Und 20.000 R$ 2,10  R$ 42.000,00  

52 
Cateter p/ oxigênio tipo óculos 

adulto 
Und 4.000 R$ 2,82  R$ 11.280,00  
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61 

Coletor universal de amostras 

biológicas, capacidade de 80ml, 

material em polipropileno 

translucido, com tampa roscável, 

estéril, embalado individualmente 

estéril a óxido de etileno. 

Und 9.000 R$ 1,00  R$ 9.000,00  

62 

Coletor de urina infantil unissex, 

bolsa plástica em polietileno de 

baixa densidade, atóxico e adesivo 

dupla face de borracha 

hipoalérgica. Não estéril 

capacidade 100ml. 

Und 1.000 R$ 1,08  R$ 1.080,00  

63 

Compressa campo operatório, 

confeccionada em fios 100% 

algodão, composta de 4 camadas 

de gaze hidrófila, 13 fios, medindo 

aproximadamente 50x45 cm, fio 

radiopaco, fechado nas 

extremidades de forma a evitar o 

deslizamento das camadas  e  

desfilamento das laterais, com 

dispositivo para fixação em formato 

de alça . Não estéril. Descartável. 

Embalagem com 50 unidades. 

pct c/ 

50 
400 R$ 79,72  R$ 31.888,00  

65A 

Compressa gaze 7,5 x 7,5, estéril, 

fios 100% algodão, 8 camadas, 5 

dobras, treze fios. Embalagem em 

papel grau cirúrgico contendo 5 

unidades, o produto deve trazer 

impresso no rótulo os seguintes 

dados: data de fabricação, 

validade, lote e reg. Na ANVISA. 

Pct c/ 

10 
4.500 R$ 1,80  R$ 8.100,00  

72 

Equipo fotossensível para bomba 

de infusão de medicamentos e 

fluídos, compatível com a bomba 

de infusão volumétrica 

Und 7.600 R$ 10,47  R$ 79.572,00  
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75 
Esfigmomanometro adulto com 

estetoscópio (Aparelho de PA)  
Und 750 R$ 135,83  R$ 101.872,50  

75A 
Esfigmomanometro adulto com 

estetoscópio (Aparelho de PA)  
Und 250 R$ 135,83  R$ 33.957,50  

117 

Lâmina de bisturi esterilizada nº 11, 

confeccionda em aço carbono, 

esterilizada por exposição ao raio 

gama, grande resistência à 

corrosão e perda de afiação, 

embaladas individualmente em 

material aluminizado, mantem-se 

estéreis preservando a integridade 

asséptica do produto, apresentação 

Cx C/ 100 unid, conforme registro 

da ANVISA. 

CX c/ 

100 
30 R$ 45,00  R$ 1.350,00  

118 

Lâmina de bisturi esterilizada nº 15, 

confeccionda em aço carbono, 

esterilizada por exposição ao raio 

gama, embaladas individualmente 

em material aluminizado, 

preservando a integridade 

asséptica do produto, apresentação 

Cx C/ 100 unid, conforme registro 

da ANVISA. 

CX c/ 

100 
350 R$ 49,49  R$ 17.321,50  

120 

Lâmina de bisturi esterilizada nº 23, 

confeccionda em aço carbono, 

esterilizada por exposição ao raio 

gama, grande resistência à 

corrosão e perda de afiação, 

embaladas individualmente em 

material aluminizado, mantem-se 

estéreis preservando a integridade 

asséptica do produto, apresentação 

Cx C/ 100 unid, conforme registro 

da ANVISA. 

CX c/ 

100 
1.300 R$ 52,60  R$ 68.380,00  

122 
Lençol de papel hospitalar 

descartável 70cmx50m (branco 

Rolo/U

nd 
3.000 R$ 14,42  R$ 43.260,00  

mailto:cpl.pmcameta@gmail.com


7 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020 

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 

132 
Malha tubular nº 06 (tamanho: 

06cm delargura e 15m de comp.) 

Rolo/U

nd 
100 R$ 12,60  R$ 1.260,00  

133 
Malha tubular nº10 (tamanho: 10cm 

de largura e 15 m de comp.) 

Rolo/U

nd 
100 R$ 12,02  R$ 1.202,00  

138 

Máscara para oxigenioterapia tipo 

Venturi com elástico para ajuste 

facial: máscara em material 

siliconizado transparente com 

elástico para ajuste facial e orifícios 

superiores, traqueia com 

conectores coloridos para 

determinação da fração de oxigênio 

regulável que permita diferentes 

concentrações de gases e 

prolongamento de oxigênio de no 

mínimo 2 metros. 

KIT 50 R$ 29,50  R$ 1.475,00  

139 Multivia c/ clamp (Tamanho adulto) Und 12.000 R$ 2,10  R$ 25.200,00  

140 Multivia c/ clamp (Tamanho infantil) Und 6.000 R$ 1,70  R$ 10.200,00  

141 
Pantufa descartável c/ elástico, na 

cor branco. (pró pé). 

pct 

c/100 
500 R$ 18,00  R$ 9.000,00  

143 Papel manilha bobina média Bobina 60 R$ 72,00  R$ 4.320,00  

144 Papel lençol 50x50 

CX 

c/10 

rolos 

800 R$ 89,93  R$ 71.944,00  

153A 

Scalp 23 G; cateter para infusão 

venosa  com agulha aguçada de 

bisel curto tri facetada c/ asas de 

plástico leve que se dobrem 

facilmente, tubo vinilico leve, 

flexível, transparente, atóxico 

apirogênica c/ conector rígido, leve 

e pequeno para conectar seringas, 

equipo ou qualquer outro 

dispositivo. Embalagem individual 

em saco plástico. 

CX c/ 

100 
1.425 R$ 114,65  R$ 163.376,25  

160 
Sistema p/ drenagem de 

mediastino 2000ml 
Und 100 R$ 43,53  R$ 4.353,00  
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161 
Sistema p/ drenagem de 

mediastino 500ml 
Und 50 R$ 45,00  R$ 2.250,00  

162 Sonda de aspiração traqueal nº 04 Und 2.500 R$ 1,50  R$ 3.750,00  

163 Sonda de aspiração traqueal nº 06 Und 2.500 R$ 1,42  R$ 3.550,00  

164 Sonda de aspiração traqueal nº 08 Und 2.500 R$ 1,25  R$ 3.125,00  

171 
Sonda nasal p/ oxigênio tipo óculo 

neonatal n°06 
Und 1.000 R$ 2,50  R$ 2.500,00  

172 
Sonda nasal p/ oxigênio tipo óculos 

infantil nº08 
Und 1.300 R$ 2,50  R$ 3.250,00  

173 Sonda nasal p/ oxigênio nº14 Und 700 R$ 2,00  R$ 1.400,00  

197 

Termômetro digital interno e 

externo com higrômetro interno 

para geladeira.Escala interna: -

10ºC à +50ºC (32ºF a 122ºF); 

Escala externa: -50ºC à +70ºC (-

58ºF a 158ºF), Escala de umidade: 

15% à 95% UR. Resolução: 

0,1ºC/ºF / 1% UR Presisão: ±1ºC/ºF 

/ ±5% R 

Und 750 R$ 132,00  R$ 99.000,00  

197A 

Termômetro digital interno e 

externo com higrômetro interno 

para geladeira.Escala interna: -

10ºC à +50ºC (32ºF a 122ºF); 

Escala externa: -50ºC à +70ºC (-

58ºF a 158ºF), Escala de umidade: 

15% à 95% UR. Resolução: 

0,1ºC/ºF / 1% UR Presisão: ±1ºC/ºF 

/ ±5% R 

Und 250 R$ 132,00  R$ 33.000,00  

199 

Touca descartável sanfonada; 

hipoalérgica; permeável ao ar; 

média elasticidade; tamanho único 

ajustável a qualquer tamanho de 

cabeça; unissex; cor branca. 

Pacote com 100 unid. 

Pct c/ 

100 
8.100 R$ 15,57  R$ 126.117,00  

199A 

Touca descartável sanfonada; 

hipoalérgica; permeável ao ar; 

média elasticidade; tamanho único 

ajustável a qualquer tamanho de 

Pct c/ 

100 
2.700 R$ 15,57  R$ 42.039,00  
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cabeça; unissex; cor branca. 

Pacote com 100 unid. 

200 

Tubo orotraqueal nº 2,0 sem 

manguito, esterilizada por óxido de  

etileno; Embaladas individualmente 

em papel "Grau Cirúrgico". 

Und 100 R$ 8,00  R$ 800,00  

201 

Tubo orotraqueal nº 2,5 sem 

manguito, esterilizada por óxido de  

etileno; Embaladas individualmente 

em papel "Grau Cirúrgico". 

Und 100 R$ 8,00  R$ 800,00  

202 

Tubo orotraqueal nº 3,0 sem 

manguito, esterilizada por óxido de 

etileno; Embaladas individualmente 

em papel "Grau Cirúrgico". 

Und 100 R$ 8,00  R$ 800,00  

203 

Tubo orotraqueal nº 3,5 sem 

manguito, esterilizada por óxido de 

etileno; Embaladas individualmente 

em papel "Grau Cirúrgico". 

Und 500 R$ 8,00  R$ 4.000,00  

204 

Tubo orotraqueal nº 4,0 sem 

manguito, esterilizada por óxido de 

etileno; Embaladas individualmente 

em papel "Grau Cirúrgico". 

Und 120 R$ 8,00  R$ 960,00  

205 

Tubo orotraqueal nº 4,5 sem 

manguito, esterilizada por óxido de 

etileno; Embaladas individualmente 

em papel "Grau Cirúrgico". 

Und 120 R$ 8,00  R$ 960,00  

206 

Tubo orotraqueal nº 5,0, 

esterilizada por óxido de etileno; 

Embaladas individualmente em 

papel "Grau Cirúrgico". 

Und 120 R$ 8,00  R$ 960,00  

207 

Tubo orotraqueal nº 6,0, 

esterilizada por óxido de etileno; 

Embaladas individualmente em 

papel "Grau Cirúrgico". 

Und 120 R$ 8,00  R$ 960,00  

208 

Tubo orotraqueal nº 6,5. 

esterilizada por óxido de etileno; 

Embaladas individualmente em 

papel "Grau Cirúrgico". 

Und 120 R$ 8,00  R$ 960,00  

mailto:cpl.pmcameta@gmail.com


10 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020 

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 

209 

Tubo orotraqueal nº 7,5, 

esterilizada por óxido de etileno; 

Embaladas individualmente em 

papel "Grau Cirúrgico". 

Und 200 R$ 8,00  R$ 1.600,00  

210 

Tubo orotraqueal nº 8,0, 

esterilizada por óxido de etileno; 

Embaladas individualmente em 

papel "Grau Cirúrgico". 

Und 200 R$ 8,00  R$ 1.600,00  

211 

Tubo orotraqueal nº 8,5, 

esterilizada por óxido de etileno; 

Embaladas individualmente em 

papel "Grau Cirúrgico". 

Und 200 R$ 8,00  R$ 1.600,00  

218 

Clorexidina 0,5%, gliconato, sol. 

degermante, conforme RDC 

107/2016, acondicionado em 

almotolia contendo 100 ml da 

solução. A almotolia deve ser 

resistente, lacrada, com bico com 

abertura TWIST OFF, que 

proporciona abertura sem o uso de 

materiais cortantes, mantem um 

vasão adequada, evita jatos 

indesejados e mantém o formato do 

bico da almotolia proporcionando 

um bom fechamento, evitando 

contaminações com a abertura total 

do bico. O frasco deve trazer 

externamente os dados de 

identificação, procedência, número 

de lote, data de fabricação, data de 

validade, Registro no MS. Deve 

atender o disposto a RDC 107/2016 

frc c/ 

100 ml 
1.200 R$ 5,70  R$ 6.840,00  

219 

Digluconato de clorexidina, solução 

para uso tópico, com tensoativos a 

2%, conforme RDC 107/2016, 

acondicionado em almotolia 

contendo 100 ml da solução. A 

almotolia deve ser resistente, 

frc c/ 

100 ml 
1.200 R$ 6,45  R$ 7.740,00  
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lacrada, com bico com abertura 

TWIST OFF, que proporciona 

abertura sem o uso de materiais 

cortantes, mantem uma vasão 

adequada, evita jatos indesejados e 

mantém o formato do bico da 

almotolia proporcionando um bom 

fechamento, evitando 

contaminações com a abertura total 

do bico. O frasco deve trazer 

externamente os dados de 

identificação, procedência, número 

de lote, data de fabricação, data de 

validade, Registro no MS. Deve 

atender o disposto a RDC 107/2016 

TOTAL R$ 1.259.489,45 

 

Nota Explicativa: Observar o disposto no Decreto nº 5.450/05, art. 25, § 7º: “No 

pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços, quando a 

proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a 

contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos 

licitantes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o 

preço da proposta vencedora.” 

 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

3.1. O órgão gerenciador será o Prefeitura Municipal de Cametá/SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 

justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 

estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, fica 

condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não 

participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade 

e a economicidade para a administração pública da utilização da ata de registro de 
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preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde 

que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes.  

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a 100% (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. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, 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 eventualmente aderirem. 

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno 

porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão 

gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo 

aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador 

e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas 

e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 

efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade 

da Ata de Registro de Preços. 

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 

prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência 

da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) 26 de 

maio, não podendo ser prorrogada. 

Nota Explicativa: A Ata de Registro de Preços pode ter sua validade fixada por prazo 

inferior a 12 (doze) meses, podendo ou não ser prorrogada, a critério da 
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Administração, respeitado, contudo, o prazo total de 12 (doze) meses (art. 12 do 

Decreto nº 7.892/13). 

 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos 

não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos 

preços registrados nesta Ata. 

6.2. 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). 

6.3. 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. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

6.6. 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. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

6.7.4. 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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6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 

6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa. 

6.9. 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: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 

6.9.2. a pedido do fornecedor.  

 

7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

penalidades estabelecidas no Edital. 

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 

decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, 

inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento 

disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao 

respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do 

Decreto nº 7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 

ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de 

instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 

Referência, ANEXO AO EDITAL. 

8.2. 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, nos 

termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a 

contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 

8.3.1.  contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de 

quantitativos definidos no certame 

8.4. 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. 
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 1 (uma) via de 

igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e 

encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).  

 

 

Cametá, 26 de maio de 2020. 

 

 

CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA 

CPF nº. 207.680.012-34 

CI nº. 1895299/2ªVIA/PC-PA 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

NTC SOLUTIONS COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  

CNPJ nº 28.905.977/0001-77 

PAULINA FIAMA DE ARAUJO COHEN  

RG: 5035822 PC/PA  

CPF sob nº 953.635.562-00 
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