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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031/2013 
 
 
 

Processo Licitatório nº2664/2013 
Licitação na Modalidade Pregão na forma Presencial nº 049/2013 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP 
Tipo: Menor Preço Valor por Item 
Objeto: Registro de Preço para aquisição de móveis e utensílios destinados a suprir as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde de Gurupi - TO. 
 

 

 Aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2013, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ 

nº11.336.672/0001-99, com sede na Av. Pernambuco, n.1345, centro, Gurupi-TO, CEP: 77.405-070 neste ato 

representada por seu Gestor o Sr. Diego Lorenzi Agnolin, brasileiro, solteiro, médico, portador do CPF 

nº004.369.881-60 e RG nº600.626 2ª Via SSP-TO, residente e domiciliado à Rua Adelmo Aires Negre, Qd.4, Lt.10, 

nº1359, Apto. 06, Conj. Vila Minas, CEP: 77.402-130, Fone: (63)8484-1000, Gurupi/TO. 

 

Detentoras da Ata de Registro de Preços: 

1. DÁLIA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA., com sede na Rua Alameda Alberto Nepomuceno, Quadra CH, Lote 21, 
Setor Vila Adélia, CEO: 74.323-020, Goiânia-GO,  Telefone: (62)3358-6617,   inscrita no  CNPJ  nº 05.960.774/0001-
88,  Inscrição Estadual nº 10.487.615-8, email: daliahospitalar@hotmail.com,  neste  ato  representada  pelo Sr. 
Luiz Carlos Silva Leão, brasileiro, divorciado, empresário, portador do Documento de Identidade RG nº 236.90 
SSP/GO e do CPF nº 066.950.601-00, residente e domiciliado na Rua Pitangui, Quadra C-02, Lote 41, Setor Parque 
Santa Rita, Goiânia-GO.,  CEP: 74.370-525,  Telefone:(62)3558-6617, email: daliahospitalar@hotmail.com;  
 

2.  DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA, com sede à Rua Senador Pedro Ludovico, nº1241, Setor Central, Gurupi-
TO, CEP:77.405-140, Telefone: (63)3315-4102, e-mail: multimarcaslc@yahoo.com.br, inscrita no  CNPJ  

nº05.511.763/0001-10, Inscrição Estadual nº29.380.706-0, neste  ato  representada  pelo Sr.  Carlos Antonio 
Frade, brasileiro, casado, comerciante, portador do Documento de Identidade RG nºM-8.671.156 SSP-MG e 
do CPF nº019.856.438-47, residente e domiciliado à Av. Piauí, nº2.146, Qd.34, Lt. 13, Apto. 04, Centro, 
CEP:77.410-030, Gurupi-TO, Telefone: (63)3315-4102. 

 

3. E. CARDOSO LIMA & CIA LTDA-ME, com sede à Av. Voluntários da Pátria, nº1232, centro, Paraiso do Tocantins-TO, 

CEP:77.700-000, Telefone: (63)3602-1951, Paraíso do Tocantins-TO, e-mail: cardosoelimaltda@gmail.com, inscrita 

no  CNPJ  nº11.176.940/0001-52, Inscrição Estadual nº29.418.527-5, neste  ato  representada  pelo Sr. Alano 

Martins Costa, brasileiro, casado, representante comercial, portador do CPF nº196.239.251-15 e Carteira de 

Identidade RG nº1.037.028 2ªvia SSP-TO, residente e domiciliado na Rua Bernardino Maciel, nº 492, centro, Fone: 

(63)3602-1951, Paraíso do Tocantins-TO;  

 
4. LABRE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME, inscrita no  CNPJ  nº08.785.443/0001-47, 

Inscrição Estadual nº29.400.966-3, com sede à Av. Thomaz Parente, s/nº, Parque Industrial Álvaro Milhomem, 

Paraíso do Tocantins-TO, CEP:77.600-000, Telefone: (63)3602-2005/2007, Paraíso do Tocantins-TO, e-mail: 

backupbandeira@gmail.com, neste  ato  representada  pelo Sr. Joabh Morais da Silva, brasileiro, casado, auxiliar 

administrativo, portador do Documento de Identidade RG nº791.236 SSP-TO e do CPF nº025.002.731-30, residente 

e domiciliado à Av. Voluntários da Pátria, nº1270, CEP:77.600-000, Paraíso-TO, Telefone: (63)8466-1762, e-

mail:joabhmorais@hotmail.com.br; 

 
5. LUMINATA DISTRIBUIDORA- EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 17.930.584/0001-05, com sede na  Rua Amâncio de 

Moraes, 733, centro, CEP: 77 600-000, Paraíso do Tocantins – TO , Telefone (63) 3361-2551, email: 

luminatadistribuidora@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. ALAIM LUSIA DA SILVA, brasileiro,casado, 

consultor de vendas, portador do Documento de Identidade nº 128.497 SSP/TO e CPF nº 855.137.411-72, residente 

e domiciliado à Av. Goiás nº 522, Setor Oeste - Paraíso do Tocantins – to, CEP: 77600-000, Telefone: (63) 8466 

6039, email: jrnectar@hotmail.com;  
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6. MBS-DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº05.821.117/0002-30 

e Inscrição Estadual nº29.382.682-0,  com sede na Av. JK, 110-Norte, Lote 07, Plano Diretor Norte,  na cidade de 

Palmas-TO, CEP:77.006-130, Fone:(63)3026-3804, e-mail:genilson.mbs@brturbo.com.br, neste ato representada 

pelo Sr. Paulo Edgar Tavares, brasileiro, casado, representante comercial, portador da Cedula de Identidade 

nº985.034 SSP-PI, e no CPF Nº290.791.363-87, residente e domiciliado na Qd. 506 Norte, QI 04, Alameda 05, Lote 

06, centro, Palmas-TO, CEP: 77.006-628, e-mail: paulombspalmas@homtmail.com, telefone: (63)3026-3804, (63) 

9973-9036; 

 
7. PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP, inscrita no  CNPJ  nº09.097.727/0001-03, Inscrição Estadual nº29.403.254-1, 

com sede à Qd. 104 SUL Av. LO1, nº08, centro, CEP:77020-020,  Palmas-TO, Telefone: (63)3215-2501, e-mail: 
licitação@pontualdistribuidora.com.br,  neste  ato  representada  pelo Sr. Venilton Oliveira de Lima, brasileiro, 
casado, gerente comercial, portador do Documento de Identidade RG nº356.067 SSP-TO e do CPF nº014.404.851-
51, residente e domiciliado na Qd. 31, Rua 32, Lote 25, Jardim Aureny III, CEP:77020-020, Fone: (63)8456-6718, 
Palmas-TO. 

 
8. STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/CGC/MF n° 00.995.371/0001-50, com sede em Av. 

Goianazes, Qd. 25, Lts.11 a 26, Jardim Eldorado, CPF nº74.993-100, Aparecida de Goiânia-Go, telefone: (62)3097-
8000, e-mail: stock@hospitalar.com.br,  neste ato representada pelo Sr.  RAMOS DE FARIA E SILVA FILHO, 
brasileiro, casado, representante comercial, portador do Documento de Identidade nº 4664593 SSP/GO e do CPF 
nº 003.543.061-68, residente e domiciliado na Rua N06, nº63, Setor Novo Horizonte, Gurupi-TO, telefone: (63) 
8434-0312, e-mail: ramos.faria.filho@hotmail.com; 

 
9. TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº14.061.959/0001-41 

e Inscrição Estadual nº29.433.442-4, com sede na 306 Sul, Avenida LO-05, nº15 ACSV SE 32, Lote 15, 1º andar, 
Edifício Dona China, Plano Diretor Sul, CEP: 77.021-026, Palmas-TO, telefone: (63) 3215-8242/2111-0660, e-mail: 
ins@tins.com.br, neste ato representada por seu Procurador Sr. Wenderson Lima Ferreira, brasileiro, solteiro, 
consultor de licitações, portador da cédula de identidade nº298.099 SSP-TO, e do CPF nº985.892.701-06, residente 
e domiciliado na 108 Norte, Alameda 16, Lote 23, CEP: 77.006-118, Palmas-TO, telefone: (63)8412-6845, e-mail: 
licitações@tins.com.br; 
 

As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com integral observância das normas: Lei Federal 
nº10.520/2002; Decreto nº3.555, de 08.08.2000, do Decreto nº7.892, de 23.01.2013, da Lei Complementar nº123, de 
14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº8.666, de 21.06.1993, demais normas pertinentes e respectivas 
atualizações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do Pregão Presencial nº049/2013-
SRP e seus anexos: 

 
FIRMAM A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº049/2013-SRP, 

cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de móveis e utensílios destinados a suprir as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi - TO, conforme condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS das 

respectivas propostas apresentadas, classificadas, aceitas/negociadas no certame do Pregão Presencial Nº049/2013 

realizado em 13/09/2013, conforme ata de sessão, conforme as Cláusulas e condições que seguem: 

 
DO FUNDAMENTO LEGAL 

  
A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão Presencial nº049/2013-SRP, na forma da 

Lei nº10.520/02, e, subsidiariamente, pela Lei nº8.666, de 21 de junho de 1.993, e, conforme Termo de Homologação 

de 03/10/2013, tudo constante no Processo Licitatório nº 2664/2013, do qual passa a fazer parte integrante esta Ata 

de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual. 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
  
1.1  O Objeto desta Ata de Registro de Preços é o Registro de Preço para aquisição de móveis e utensílios destinados 

a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi – TO, em conformidade com as 
especificações contidas no Processo Licitatório nº2664/2013, no Edital do Pregão Presencial nº049/2013-SRP – 
REPUBLICAÇÃO e seus Anexos. 
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1.2 A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante do Edital e 
da Ata de Registro de Preços. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1  Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com 

apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de 
identidade.  

 

2.2 O prazo para assinatura desta Ata de Registro de Preço será de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da 
convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo 
previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração. 

 
2.2.1 A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será 

excluída. 
 

2.2.2 Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o item 2.1 ou havendo recusa em fazê-lo, a 
Administração aplicará as penalidades cabíveis. 

 
2.3 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12(doze) meses a contar da data da publicação de seu extrato.  
 
2.3.1 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº49/2013-SRP, terá seu extrato publicado Diário 

Oficial do Estado do Tocantins, no Diário Oficial da União(quando necessário), e a sua íntegra, após assinada e 
homologada, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi durante sua vigência. 

 
2.3.2 O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 

prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
2.4 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que 

trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
2.5 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão superiores aos 

de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE ENTREGA, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
3.1 Os objetos da presente licitação, serão solicitados conforme a necessidade do  Órgão Solicitante, mediante a 

assinatura e publicação da Ata de Registro de Preços, através da requisição/solicitação de materiais devidamente 
assinada, com identificação do respectivo servidor público municipal competente. 

 

3.2 O mobiliário devera ser entregues em 10 (dez) dias a contar do recebimento do empenho, conforme pedido de 
compra, os quais poderão requerer a entrega parcial dos mesmos. 

 

3.2.1 Os itens licitados deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde no seguinte 
endereço: Avenida Guaporé, nº 1796, centro, telefone: (63) 3316-1776 –  aos cuidados do servidor designado pela 
Secretaria. 

 

3.3 A fornecedora responsabilizar-se-á, às suas despesas, pelo transporte dos moveis e deverá entregá-los/descarregá-
los, no local indicado pelo respectivo órgão solicitante, sem nenhum custo oneroso para Administração em relação 
à entrega dos mesmos 

 
3.4 Os produtos somente serão recebidos se contiverem o selo de vistoria do INMETRO, bem como, vierem 

acompanhados do certificado de garantia de fábrica. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
4.1 Após a indicação da empresa vencedora, e a homologação e publicação da respectiva Ata de Registro de Preços, a 

empresa estará apta ao fornecimento dos materiais licitados. E a liberação para fornecimento e emissão da nota 
fiscal, se dará por meio de pedido de compra encaminhado pelo Setor de Compras do Fundo Municipal de Saúde 
de Gurupi-TO.  

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art15§3iii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
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4.2 O pagamento será efetuado nos termos dispostos no contrato, através de Ordem Bancária para a conta corrente 
da Licitante vencedora, após a emissão da pertinente Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo 
imputável à CONTRATADA, e será efetuado em até 30 dias após o Atestado de recebimento da mercadoria. 

                                                                                                                                                                                    
4.3 A licitante vencedora deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica correspondente ao mobiliário fornecido, sem rasuras, 

fazendo constar na mesma, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e respectiva agência.  
 
4.4 - É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com a Receita Federal e 
com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.  

 
4.5 - O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo 

cadastro habilitado na licitação.  
 
4.6 - A Licitante vencedora obrigar-se a manter-se em compatibilidade com as condições de habilitação assumidas na 

licitação durante todo o período da execução do contrato.  
 
4.7 Os preços registrados quanto aos itens descritos no termos de referencia são os seguintes: 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA QTDE UNIDADE EMPRESA VENCEDORA CNPJ/CPF VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL  

1 Armário de aço com 02 
portas 

NOBRE MOVEIS 300 UNIDADE MBS DISTRIBUIDORA 
COMERCIAL LTDA 

05.821.117/0002-30 R$ 292,00 R$ 87.600,00 

2 Armário tipo vitrine LM MÓVEIS 100 UNIDADE E. CARDOSO LIMA & CIA 
LTDA - ME 

11.176.940/0001-52 R$ 357,00 R$ 35.700,00 

3 Cama beliche de encaixe CIPLAX 30 UNIDADE LABRE DISTRIBUIDORA DE 
MOV E ELET LTDA 

08.785.443/0001-47 R$ 364,00 R$ 10.920,00 

4 Berço hospitalar ORTOMED 2 UNIDADE DALIA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA 

05.960.774/0001-88 R$ 1.200,00 R$ 2.400,00 

5 Biombo: 3 faces  calmaq 50 UNIDADE PONTUAL DISTRIBUIDORA 
EIRELI EPP 

09.097.727/0001-03 R$ 231,00 R$ 11.550,00 

6 Cadeira de rodas ORTOMIX 30 UNIDADE STOCK COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA 

00.995.371/0001-50 R$ 818,00 R$ 24.540,00 

7 Cadeira fixa sem braço NOBRE 400 UNIDADE E. CARDOSO LIMA & CIA 
LTDA - ME 

11.176.940/0001-52 R$ 62,95 R$ 25.180,00 

8 Cadeira giratória sem braço roal 250 UNIDADE PONTUAL DISTRIBUIDORA 
EIRELI EPP 

09.097.727/0001-03 R$ 124,00 R$ 31.000,00 

9 Cama Hospitalar adulto ORTOMED 20 UNIDADE DALIA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA 

05.960.774/0001-88 R$ 1.767,00 R$ 35.340,00 

10 Conjunto cama box solteiro ULTRAFLEX 30 UNIDADE DALIA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA 

05.960.774/0001-88 R$ 484,00 R$ 14.520,00 

11 Colchão de solteiro D60 HERVAL 50 UNIDADE LUMINATA DISTRIBUIDORA - 
EIRELI- ME 

17.930.584/0001-05 R$ 281,75 R$ 14.087,50 

12 Escada de 02 degraus lm 70 UNIDADE PONTUAL DISTRIBUIDORA 
EIRELI EPP 

09.097.727/0001-03 R$ 68,00 R$ 4.760,00 

13 Estante em aço com 06 
prateleiras 

PANDIN - EP6AR 75 UNIDADE MBS DISTRIBUIDORA 
COMERCIAL LTDA 

05.821.117/0002-30 R$ 111,00 R$ 8.325,00 

14 Lixeira de pedal MOR 150 UNIDADE LABRE DISTRIBUIDORA DE 
MOV E ELET LTDA 

08.785.443/0001-47 R$ 34,80 R$ 5.220,00 

15 Longarina em polipropileno 
03 lugares sem braço 

 225 UNIDADE DISTRIBUIDORA 
MULTMARCAS LTDA. 

05.511.763/0001-10 R$ 188,00 R$ 42.300,00 

18 Mesas administrativas de 
trabalho 

GIOBEL 300 UNIDADE LABRE DISTRIBUIDORA DE 
MOV E ELET LTDA 

08.785.443/0001-47 R$ 190,00 R$ 57.000,00 

19 Mesa de Mayo LM MÓVEIS 40 UNIDADE E. CARDOSO LIMA & CIA 
LTDA - ME 

11.176.940/0001-52 R$ 200,00 R$ 8.000,00 

20 Mesa de reunião oval NOBRE 25 UNIDADE E. CARDOSO LIMA & CIA 
LTDA - ME 

11.176.940/0001-52 R$ 202,00 R$ 5.050,00 

22 Mesa em granito METALLAR 10 UNIDADE LABRE DISTRIBUIDORA DE 
MOV E ELET LTDA 

08.785.443/0001-47 R$ 474,00 R$ 4.740,00 

23 Poltrona reclinável em 
courvin 

HARLEY 27 UNIDADE E. CARDOSO LIMA & CIA 
LTDA - ME 

11.176.940/0001-52 R$ 559,00 R$ 15.093,00 

24 Porta papel toalha GOEDERT 124 UNIDADE MBS DISTRIBUIDORA 
COMERCIAL LTDA 

05.821.117/0002-30 R$ 17,60 R$ 2.182,40 

25 Porta sabão  124 UNIDADE DISTRIBUIDORA 
MULTMARCAS LTDA. 

05.511.763/0001-10 R$ 16,00 R$ 1.984,00 

26 Quadro de aviso corte arte 112 UNIDADE PONTUAL DISTRIBUIDORA 
EIRELI EPP 

09.097.727/0001-03 R$ 43,00 R$ 4.816,00 

27 Mesa de trabalho 
ergonômica diretor 

GIOBEL 1 UNIDADE LABRE DISTRIBUIDORA DE 
MOV E ELET LTDA 

08.785.443/0001-47 R$ 200,00 R$ 200,00 

28 Arquivo deslizante com 
quatro módulos 

MARCA-
TECNOLACH 

1 UNIDADE TINS SOLUÇÕES 
CORPORATIVAS LTDA 

14.061.959/0001-41 R$ 27.650,00 R$ 27.650,00 
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4.8 A empresa DÁLIA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA., CNPJ  nº 05.960.774/0001-88, registra os preços quanto aos 
itens 04, 09 e 10, perfazendo o valor total de R$ 52.260,00 (cinquenta e dois mil duzentos e sessenta reais); 

 
4.9 A empresa á DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA, CNPJ  nº 05.511.763/0001-10, registra os preços quanto aos 

itens 15 e 25 perfazendo o valor total de R$ 44.300,00 (quarenta e quatro mil e trezentos reais); 
 
 4.10 A empresa E. CARDOSO LIMA & CIA LTDA-ME, CNPJ  nº 11.176.940/0001-52, vencedora quanto aos itens 02, 07, 

19, 20 e 23 perfazendo o valor total de R$ 89.023,00 (oitenta e nove mil e vinte e três reais);  
 
4.11 A empresa LABRE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME, CNPJ  nº 08.785.443/0001-47, 

vencedora quanto aos itens 03, 14, 18, 22 e 27 perfazendo o valor total de R$ 78.080,00 (setenta e oito mil e 
oitenta reais);  

 
4.12 A empresa LUMINATA DISTRIBUIDORA- EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 17.930.584/0001-05, vencedora quanto 

ao item 11 perfazendo o valor total de R$ 14.087,50 (quatorze mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos);  
 
4.13  A empresa MBS-DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 05.821.117/0002-30, vencedora quanto aos itens 

01, 13 e 24 perfazendo o valor total de R$ 98.107,40 (noventa e oito mil cento e sete reais e quarenta centavos);  
 
4.14  A empresa á PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP, CNPJ  nº 09.097.727/0001-03, vencedora quanto aos itens 

05, 08, 12 e 26 perfazendo o valor total de R$ 52.126,00 (cinquenta e dois mil cento e vinte e seis reais);  
 
4.15  A empresa STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CGC/MF n° 00.995.371/0001-50, vencedora quanto ao 

item 06 perfazendo o valor total de R$ 24.540,00 (vinte e quatro mil quinhentos e quarenta reais);  
 
4.16  A empresa TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ nº 14.061.959/0001-41, vencedora quanto ao item 28 

perfazendo o valor total de R$ 27.650,00 (vinte e sete mil seiscentos e cinquenta reais).   
 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
5.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei nº8.666/93 e no 

Decreto nº7.892/2013. 
 
5.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a condição de restabelecer 

o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressos do Fornecedor e 
comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 
eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto  aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

 
5.3 O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 

verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata. 
 
5.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão 

gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado. 

 
5.4.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
5.4.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará 

a classificação original. 
 
5.5 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média 

daqueles apurados pelo Departamento de compras da Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, por intermédio do órgão 
gerenciador da ata de registro de preços. 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid


ARP nº031/2013 - Pregão Presencial nº049/2013  

                               ESTADO DO TOCANTINS 
                Prefeitura Municipal de Gurupi 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
                Secretaria Municipal de Saúde 

 
  

 
6 

 

5.6 Se ocorrer do preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 
a) 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 
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 
5.7 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de 

preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
5.8 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor: 
a) Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
ou 
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 
10.520, de 2002. 
 

5.9  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: 
a) Por razão de interesse público; ou 
b) A pedido do fornecedor.  

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS 

 
6. Nos valores registrados quanto ao objeto a ser fornecido, incluem-se todos e quaisquer encargos fiscais, 

trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros e mão de obra.  
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS 
 
7. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos das previsões de 

dotações orçamentárias  da Secretaria Municipal de Saúde  de Gurupi-TO, conforme o Processo Licitatório nº 
2664/2013. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
8.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº8.666/93, são obrigações: 
8.1 Da Detentora/Fornecedora: 

a) Fornecer com pontualidade os materiais solicitados conforme requisição/solicitação emitida pelo Órgão 
Solicitante devidamente assinada por servidor competente para tal;  

b) Entregues os materiais de em embalagem original, intacta contendo todas as informações necessárias e 
obrigatórias sobre fabricação, dentro das normas pertinentes para seu fornecimento do objeto. 

c) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer anormalidade 
verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

d) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor dos materiais, objeto da presente Ata; 
e) Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação; 
f) Substituir no prazo imediato os materiais que vierem  apresentar defeito de fabricação, transporte e/ou 

avarias nos móveis, sem qualquer ônus para a Administração e apresentar garantia dos itens licitados;  
g) Comunicar à Administração modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se 

considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata; 
 

8.1.2 Todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre 
a presente Ata de Registro de Preços ou decorrentes de sua execução serão de exclusiva responsabilidade da 
Detentora/Fornecedora.  

 
 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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8.2 Do Órgão Gerenciador da Ata:  
a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja 

impedimento legal para o fato; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos do art.65 da Lei nº8.666/93; 
c) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento desta Ata; 
d) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 

débitos de sua responsabilidade; 
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
f) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de 

Preço; 
g) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata; 
h) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho para formalização contratual dos 

quantitativos solicitados à medida em for necessário; 
i) Manter atualizada a listagem de preços que contemple a relação dos itens, para os fins previstos nesta Ata; 
j) Emitir requisição dos materiais  solicitadas para entrega. 

 
 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
9.  A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito: 
 
9.1 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo administrativo com 

ampla defesa, quando: 
9.1.1 A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços; 
 
9.1.2 A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento equivalente no 

prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração; 
 
9.1.3 A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços; 
 
9.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços; 
 
9.1.5 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no mercado; 
 
9.1.6 Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;  
 
9.1.7 No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresa Fornecedora; 
 
9.1.8 Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa detentora; 
 
 
9.2.1 Pela Detentora quando: 
9.2.1.1 Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior; 
 
9.2.1.2 A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer antes do pedido de 

fornecimento pela contratante. 
 
9.3  A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de Preços enseja a rescisão do 

objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas 
em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com 
fundamento nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, contudo, sempre atendida a conveniência administrativa. 

 
9.4  Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, 

mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à DETENTORA/FORNECEDORA, por motivo de interesse público e 
demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos 
da legislação pertinente. 

 
9.4.1  Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza. 
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9.5 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência 
com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços; 

 
9.6 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação 

na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da ultima publicação. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA  –  DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 

 
10.1 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha 

participado do certame, mediante previa consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa 
beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na 
Lei nº10.520/2002, na Lei nº8.666/93, no Decreto nº7.892/2013, normas municipais pertinentes e  demais normas 
em vigor e respectivas atualizações. 

 
10.2 Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, 

deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.  
 
10.3 Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, 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.  

 
10.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, não poderão 

exceder, por órgão, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata 
de registro de preços para o órgão gerenciador.   

 
10.5 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, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.  

 
10.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação 

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.  
 
10.7 Compete ao órgão não participante 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 às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

 
11.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a Administração poderá sujeitar a Detentora/Fornecedora às 

penalidades seguintes: 
 

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Município de Gurupi, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos (Art. 87 III, da Lei 8.666/93), em função da natureza e da gravidade da falta cometida 
ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição à pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer 
atos previstos no Art. 7º da Lei Federal nº10.520, de 17 de julho de 2002; 

 
b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, considerando, para tanto, 

reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. O ato da declaração de inidoneidade será proferido por 
Autoridade Superior na esfera municipal, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 

 
11.2  Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Detentora/Forncedora incorrerá em multa diária de 0,1% (um 

décimo por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos 
incidentes, se destacados em documento fiscal. 

 
11.3  Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não 

cumprida. 
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11.3.1 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de processo administrativo 
com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 

 
11.3.2  As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis. 
 
11.3.3  A Detentora/Fornecedora será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada, o que deverá 

ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o recolhimento da multa no prazo fixado, 
o seu valor será deduzido das faturas remanescentes. 

 
11.4 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis. 

 
11.5 Pelo descumprimento das obrigações assumidas a licitante estará sujeita às penalidades previstas na Lei 

nº8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
12.1 O órgão Gerenciador desta Ata de Registro de preços é a Secretaria Municipal de Saúde. 
 
12.2  São obrigações do Órgão Gerenciador e do Gerenciador da Ata de Registro de Preços, dentre a prática de todos 

os atos de controle e administração da ARP, conforme o Decreto nº7.892/2013, normas municipais pertinentes, as 
seguintes obrigações: 
a) Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço e as 

especificações do objeto registrado, observada a ordem de classificação indicada na licitação. 
b) Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas. 
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 

adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com 

aqueles registrados na ata. 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 
f) Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em 

fornecer o material a outro(s) órgão da Administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente 
Ata. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS QUANTIDADES ESTIMADAS PELOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES/SECRETARIAS 
 
13.1 As quantidades estimadas do objeto licitado afetas aos Órgãos Gerenciador e Participante estão elencadas a 

seguir:  
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO 
QUANT. 
TOTAL 

01 Armário de aço com 02 portas, com fechadura cilíndrica com chaves tipo yale, com tratamento anti corrosivo, 
pintura eletrostática, com 4 prateleiras, capacidade de 20kg por prateleira, com pés reguláveis com base em 
polietileno, com medidas mínimas  1600 mm de altura x 750 mm de largura x 400 mm de profundidade   

300 

02 Armário tipo vitrine, com estrutura em aço, com portas em vidro, com fechadura cilíndrica com chaves tipo 
yale, com tratamento anti corrosivo, pintura eletrostática, quatro prateleiras em vidro transparente; 
estrutura de aço no fundo, laterais e teto, pés em aço com ponteiras de borracha, dimensões mínimas: 1500 
mm de altura x 550 mm de largura x 400 de profundidade. 

100 

03 Cama beliche de encaixe, de aço, cabeceira de aço, tubulação retangular ou redonda, perfil "u" de chapa 
dobrada, pintura metálica com revestimento anti corrosão, ponteira de polipropileno, estrado de 
compensado multilaminado 

30 

04 Berço hospitalar, em estrutura de aço tubular quadrado, leito em chapa de aço perfurada, com manivelas 
cromadas e escamoteáveis, cabeceira e peseira em tubo redondo, grades laterais removíveis, com rodízios de 
3", acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso. 

02 

05 Biombo: 3 faces - Estrutura construída em tubos redondos de 3/4" de 0x1,25mm de espessura; acabamento 
com tratamento prévio anti-ferruginoso; Bandeiras laterais com movimento até 360%, por meio de anéis 
giratórios de aço; cortinado em brim tape, removível para lavagem; pés providos de 06 rodízios com aro 
polietileno dimensões aproximadas: 1,80 x 1,75 de altura. 

50 
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06 Cadeira de rodas: Dobrável em X, braços bilaterais, freios bilaterais, com pedais eleváveis e ajustáveis, pneus 
infláveis, roda dianteira de 6" montada com rolamentos, garfo tubular com eixo vertical fixado no tubo, 
estofamento em nylon, largura do assento 44 com, largura aberta 66cm, suporta até 100 kg de peso. 

30 

07 Cadeira fixa sem braço, empilhável, sem apoia braços, com assento e encostos fixos, base fixa com quatro 
pés, assento moldado anatomicamente em polipropileno virgem (PP) estruturado, solidez 8, acabamentos 
das bordas sem saliências, com furos que possibilitem melhor aeração e transpiração do usuário, com fixação 
da parte inferior da  estrutura em no mínimo 3 pontos.  Estrutura em tubos de aço carbono 1020, com 
pintura epóxi. Dimensões aproximadas: Assento 460 mm de largura x 400 mm de profundidade, Encosto: 460 
mm de largura, Altura: 800 mm 

400 

08 Cadeira giratória sem braço, sem apoia braços, base fixa com quatro pés, assento moldado anatomicamente 
em polipropileno virgem (PP) estruturado, solidez 8, acabamentos das bordas sem saliências, com furos que 
possibilitem melhor aeração e transpiração do usuário, com fixação da parte inferior da  estrutura em no 
mínimo 3 pontos.  Estrutura em tubos de aço carbono 1020, com pintura epóxi. Dimensões aproximadas: 
Assento 460 mm de largura x 400 mm de profundidade, Encosto: 460 mm de largura, Altura: 800 mm 

250 

09 Cama Hospitalar adulto tipo fawler com cabeceira, peseira tubular de 1.1/2" e travessa de 5/8". Estrado em 
aço perfilado em forma de "U" além do movimento Fawler, faz o de Trendellenburg por meio de 2 manivelas 
cromadas, lastro em chapa galvanizada, indeformável, pés de plástico, com colchão D33 com capa protetora 
em courvin ou corino liso, cor verde, com zíper sem costura de emenda 

20 

10 
Conjunto cama box solteiro com colchão de molas ensacadas, proteção antibacteriana, ventilação singular, 
espuma de densidade D33 selada, pés em metal 

30 

11 
Colchão de solteiro D60 com espuma compactada, tecido anti-ácaro, antialérgico e espuma produzida sem 
emissão de CFC 

50 

12 
Escada de 02 degraus, estrutura em tubo redondo de aço, com revestimento de borracha e cinta inoxidável. 
Pés de plástico. Pintura sintética, opcional epóxi 

70 

13 Estante em aço com 06 prateleiras, montável e desmontável, 6 prateleiras, 40 regulagens de altura, dobras 
duplas e laterais triplas nas partes frontais e posteriores, 4 colunas de 30x30mm com furação oblonga, 
reforços na parte interna das prateleiras com medidas aproximadas 13x50x905mm. Tratamento anti 
corrosivo, pintura eletrostática, estrutura em aço nº 26 (0,45mm), com capacidade de peso por prateleira de 
20kg. 

75 

14 
Lixeira de pedal, cilíndrica corpo de metal cesto removível, e sistema embutido de acionamento, em aço, de 
tampa e pedal reforçado e alça traseira para transporte manual. 

150 

15 Longarina em polipropileno 03 lugares sem braço, sem apoia braços, com assento e encostos fixos, base fixa 
com quatro pés, assento moldado anatomicamente em polipropileno virgem (PP) estruturado, solidez 8, 
acabamentos das bordas sem saliências, com furos que possibilitem melhor aeração e transpiração do 
usuário, com fixação da parte inferior da  estrutura em no mínimo 3 pontos.  Estrutura em tubos de aço 
carbono 1020, com pintura epóxi. Dimensões aproximadas: Assento 460 mm de largura x 400 mm de 
profundidade, Encosto: 460 mm de largura, Altura: 800 mm, base confeccionada em 02 tubos de aço 
industrial, com seção retangular, chapa 18 (1,2mm), soldado em 2 estruturas vertical em chapa 16 (1,5mm) 
de espessura, soldada, em tubo de aço, em chapa 16, com ponteiras, sapatas reguláveis para correção de 
desnível do piso. 

225 

17 Maca para consultas e procedimentos: Maca para consultas e procedimentos (com travas): Com estrutura e 
grades inoxidáveis e colchonete. Estrutura construída em: tubos redondos inoxidáveis de 1 1/4" de diâmetro; 
base provida de rodas giratórias de 6" de diâmetro; com aro de borracha termoplástica sendo duas com freio 
em diagonal; Leito removível construído em: Aço inoxidável provido de para-choque de borracha; grades 
laterais em tubos redondos de aço inoxidável de 1" de diâmetro x 1,25 de espessura; Cabeceira regulável em 
altura por meio de cremalheiras;  sistema amortecedor do leito; Deve acompanhar: 01 suporte de soro com 
terminal em T para ser acoplado nas laterais da maca com acabamento cromado; 01 suporte para cilindro de 
oxigênio; 01 par de correias; 01 colchonete de espuma revestido de capa plástica com zíper; dimensões da 
maca: 0,60 m de largura; 1,70m de comprimento; 0,85m de altura. 

120 

18 Mesas administrativas de trabalho com tampo de madeira aglomerada de 25 mm, revestimento de material 
fenólico melamínico, em padrão a escolher, passa fio de 50 mm de diâmetro, estrutura vertical em chapa de 
aço e tubo estrutural  pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medidas aproximadas: 130 x 80 x 
75cm, com 02 gavetas. 

300 

19 Mesa de Mayo: em aço inox, altura regulável, bandeja superior extraível em aço inoxidável.  Altura regulável, 
tampo nas dimensões aproximadas de 45 x 35 cm, estrutura tubular, rodízios multidirecionais. Altura mínima 
de 70 cm, e máxima de 1,20m ou superior. 

40 

20 Mesa de reunião oval, com tampo de madeira aglomerada de 25 mm, revestimento de material fenólico 
melamínico, em padrão a escolher, estrutura vertical em chapa de aço e tubo estrutural pintura em preto 
fosco, pés protegidos com ponteira, medidas aproximadas: 2400 x 100 x 740 mm. 

25 

22 Mesa em granito, base estrutura em aço inoxidável, com 6 cadeiras, base em aço inox, e assento em courvin, 
acolchoado. 

10 

23 
 

Poltrona reclinável em courvin: Com descanso para os pés, assento com medidas aproximadas de: 0,58 x 0,41 
cm, encosto; 0,71 x 0,50 cm, pé; 0,38x0,41 com revestimento dos estofados em courvin (encosto, braços e 
assentos) com descanso para os pés articulados à cadeira, pés com ponteira e sistema de acionamento 
mecânico. 

27 

24 Porta papel toalha, suporte em plástico resistente, com suporte para fixação em parede, e chave tranca com 
suporte papel tipo interfolhas 

124 
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25 Porta sabão, suporte plástico, com fixação em parede, capacidade de armazenamento de meio litro de 
produto, acionamento manual. 

124 

26 Quadro de aviso, com moldura em alumínio ou madeira, superficie lisa, material acrílico ou pvc, na cor 
branca, com medidas aproximadas de 1,20m x 0,80 m.  

112 

27 Mesa de trabalho ergonômica diretor: superfície em forma de “L”,  ergonômica em madeira aglomerada de 
25 mm de espessura, revestida em laminado nas faces,cor a definir. Com borda frontal reta e posterior com 
acabamento em pvc. Passa cabos e fios conjuntados os furos entre pés, retaguarda e tampo. Parafusos não 
aparente, soldas internas e externas não aparente.  Componentes metálicos em pintura epóxi-pó, aplicada 
em deposição eletrostática, acabamento texturizado. Dimensão 1650x1650x655x740mm 

01 

28 ARQUIVO DESLIZANTE COM QUATRO MODULOS,  
A – ESTRUTURA E BLINDAGEM DOS MODULOS 
– ESTRUTURA LATERAL Confeccionada em chapa de aço SAE 1010 #18, com diversas dobras formando 
colunas, sem quinas ou saliências, constituindo uma única peça (monobloco), evitando a transposição do 
material armazenado, com furos retangulares apenas do lado interno da parede a cada 25 mm para encaixe 
dos componentes internos, com pontos indicativos para posicionamento e nivelamento na altura desejada.  
Sistema de fixação através de suportes fixados a base, garantindo uma durabilidade e estabilidade elevada a 
todo o conjunto e componentes dos módulos.  ESTRUTURA INTERNA 
Confeccionada em chapa de aço SAE 1010 # 20, com diversas dobras formando colunas, sem quinas ou 
saliências, constituindo uma única peça (monobloco), evitando a transposição do material armazenado, com 
furos retangulares dos dois lados da parede a cada 25 mm para encaixe dos componentes internos, com 
pontos indicativos para posicionar e equiparar na altura desejada.  Sistema de fixação através de suportes 
fixados a base, garantindo uma durabilidade e estabilidade elevada a todo o conjunto e componentes dos 
módulos.  FECHAMENTO SUPERIOR Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #20, com 30 mm de altura, 
com aba frontal para permitir uma vedação satisfatória na parte superior dos módulos. 
TAMPO INFERIOR: Base interna disponível para armazenamento nos módulos, confeccionada em chapa de 
aço SAE 1010 #20, com dispositivo de travamento combinado, para evitar seu deslocamento e facilitar a sua 
remoção para eventuais reparos na base deslizante. BLINDAGEM ENTRE FACES DUPLAS: Utilizado nos 
módulos duplos para divisão das faces e evitar a transposição do material armazenado entre elas, 
confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #20 de espessura. FECHAMENTO EXTERNO Utilizado nos módulos 
simples, para fechamento externo do modulo e/ou conjunto, evitando ingresso ao material armazenado, 
confeccionado com cantos arredondados em chapa de aço SAE 1010 #20 de espessura. PAINEL FRONTAL 
Parte independente da estrutura deverá ser de fácil remoção, permitindo eventuais manutenções no sistema 
de acionamento sem a retirada do material armazenado, e modificações de cores para compor com o 
ambiente instalado. 
Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #20, com cantos arredondados com proteção da corrente de 
tração na altura do mecanismo de movimentação junto ao manipulo.   PORTA ETIQUETA Confeccionado em 
acrílico transparente, fixados nos painéis frontais para identificação do conteúdo interno, facilitando e 
agilizando as pesquisas. VEDAÇÃO através de frisos de acabamento instalados nas extremidades dos módulos, 
que restringem de modo satisfatório a infiltração de poeira e protegidos para impacto por amortecedores de 
borracha. 
 
B - CONJUNTO DE MOVIMENTAÇÃO 
- CARRO OU BASE DESLIZANTE 
Quadro em perfil “U”,com 110 mm de altura, confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #13, reforçada com 
travessas internas independentes para ancoragem e fixação da estrutura do modulo. Sistema de sustentação 
e afixação das rodas através de perfil duplo dobrado, confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #14, soldado 
ao perfil da estrutura da base, coincidindo com o centro de cada face estabelecendo uma distribuição 
equilibrada do peso. 
A base deverá suportar uma carga vertical de no mínimo 80 kN, aplicada diretamente sobre as laterais onde a 
estrutura do arquivo é amparada e fixada, comprovado através relatório técnico de qualquer laboratório 
credenciado pelo INMETRO ou pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). RODA DE TRAÇÃO Em aço SAE 
1020, com princípio antiderrapante através de recartilhagem interna no canal central com duas abas laterais 
de guia, para perfeito encaixe nos trilhos, com diâmetro de 120 mm e 28 mm de largura, permitindo um 
alinhamento perfeito e estabilidade satisfatória para evitar que o modulo saia de seu alinhamento. RODA 
LIVRE Em aço SAE 1020, diâmetro de 120 mm e largura de 28 mm, providas de um canal central com duas 
abas laterais de guia, para perfeito encaixe nos trilhos, permitindo um alinhamento perfeito e estabilidade 
satisfatória para evitar que o modulo saia de seu alinhamento. EIXO Em aço SAE 1045 maciço com 20 mm de 
espessura soldados as rodas, e mancais encaixados juntamente com os rolamentos, unidos para tração 
através de eixos tipo “cardan” no formato oitavado, com sistema de engate e travamento através de 
parafusos de aço, proporcionando balanceamento adequado e evitando trepidações. ROLAMENTO De 
esferas, rígidos e com as duas faces blindadas classe ZZ, de modo a não requerer lubrificação. MANCAL Em 
aço SAE 1020 usinados, diâmetro de 72 mm, com rosca integrada para afixação na estrutura da base 
deslizante.  TRILHOS DIRETO NO PISO Trilhos em perfil de aço, formato triangular com parede de 25 mm. 
fixados em viga metálica com mini rampas, permitindo um nivelamento perfeito e futuras ampliações. As 
junções dos trilhos são apoiadas com almas internas de aço que evitem saliências que possam provocar 
trepidações na movimentação dos módulos. SISTEMA DE REDUÇÃO E TRANSMISSÃO Proporcionando uma 
movimentação leve, fácil e suave pelo sistema de dupla redução, instalados diretamente na base, com 
correntes de padrão industrial (½” x 5/16”) e engrenagens ASA 40 de 11 para 20 dentes permitindo uma 
redução de peso na movimentação dos módulos. ACIONAMENTO (MOVIMENTAÇÃO) Ativado através, de um 
manipulo (volante) redondo recortados a laser com esferas rotativas de PVC, com estrutura em aço cromado, 
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simultaneamente a um mecanismo de movimentação com engrenagens, fixado na estrutura lateral do 
modulo deslizante, podendo ser substituído ou reparado sem a necessidade da retirada do material 
armazenado. 
O torque de acionamento no volante ou manipulo para movimentação deverá ser no mínimo 1,84 N.m com 
1800 kg de carga distribuída internamente, comprovado através de relatório técnico fornecido pelo IPT ou 
por qualquer laboratório credenciado pelo INMETRO. SISTEMA ANTI TOMBAMENTO Por uso inadequado em 
todo modulo terminal deslizante deverá, ser instalado diretamente na base (carro), garras duplas dispostas 
paralelamente aos trilhos com engates em toda a sua extensão, confeccionadas em chapa de aço #11, para 
evitar o tombamento acidental.  Comprovação de segurança e estabilidade, através de teste em um módulo 
com no mínimo 1500 kg de carga, uniformemente distribuído em toda a altura da face, em uma distancia 
percorrida de 1000 mm a uma velocidade media mínima de 10 m/min, confirmando através de relatório 
técnico fornecido pelo IPT ou qualquer laboratório credenciado pelo INMETRO.  
 
C – COMPONENTES EXTERNOS 
TRAVAMENTO INDIVIDUAL Nos módulos deslizantes individualmente deverá contar com trava manual 
embutida no cubo do manípulo, com o pino interno de forma que a mesma permaneça no interior do cubo 
em ambos os estágios (movimentação e travamento), sendo acionada através de esfera giratória vermelha 
com 35 mm de diâmetro.  SISTEMA MECANICO DE TRAVAMENTO DO CONJUNTO Instalado no modulo 
terminal do conjunto, através de uma única chave tipo tetra, ligada a um mecanismo de bloqueio que atua 
diretamente nos próprios trilhos evitando furar o piso existente, proporcionando maior segurança e 
fechamento total do sistema. 
 
D – COMPONENTES INTERNOS 
SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DOS COMPONENTES 
Utilizado em diferentes tipos de componentes, confeccionado em chapa de aço #18, vincadas no formato 
“U”, formando duas paredes, sendo que a anterior prevêem dois engates recortados e estampados no 
formato trapezoidal, permitindo indistintamente em ambos os lados, a instalação e regulagem do 
componente pelo próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta. Na parede posterior 
contem um recorte central retangular para encaixe de prateleiras e quatro recortes nos extremos para 
acomodação, de um par de varões para sustentação de pastas. SUPORTE PARA PASTA PENDULAR Composto 
por um par de varões duplo no formato “U”, confeccionado com chapa de aço pintada, com 
aproximadamente 14,7mm de altura, 9,5mm de largura, com uma barra chata embutida, amparados pelo 
suporte de sustentação descrito acima.Comprovar sua capacidade de carga de no mínimo 100 kg, através de 
laudo de capacidade de carga,  emitido pelo IPT ou qualquer outra entidade reconhecida pelo INMETRO. 
PRATELEIRAS LISA Com o emprego do suporte de sustentação descrito acima, este componente deverá ser 
confeccionado em chapa de aço, com 20 mm de altura, dobramento duplo nas duas bordas maiores, viga 
central (reforço) longitudinal soldado na parte inferior, formando uma superfície totalmente lisa, evitando 
criar pontos de atrito ou acumulo de detritos. Deverá ainda permitir sua instalação ou mudança pelo próprio 
usuário, sem a necessidade de uso de qualquer tipo de ferramenta e consentir a instalação de diversos tipos 
de acessórios. Ratificar a sua resistência através de laudo de capacidade de carga de até 180 kg com deflexão 
máxima de 5,0 mm, emitido pelo IPT ou qualquer outra entidade reconhecida pelo INMETRO. 
Confeccionadas em chapa de aço com dobramento triplo nas duas bordas maiores com altura de 20 m/m,  e 
viga central estampada por repucho no sentido longitudinal, sem soldas ou saliências que possam criar  
pontos de ferrugem ou atrito e permita a aplicação de diversos tipos de acessórios, furação seqüencial de 100 
em 100 m/m (quatro por seqüência), para colocação de placa divisória. Suporte de sustentação em toda 
extensão lateral , com capacidade de carga de até 150 kg. comprovada através de laudo oficial (IPT). 
- PLACA DIVISORIA: 
Placa divisória confeccionada em chapa de aço #20, com dois engates na parte superior e mais dois engates 
desencontrados na parte inferior para encaixe na prateleira própria, criando diversos escaninhos.   
 
E – PINTURA E PROCESSO DE TRATAMENTO 
TIPO DE TRATAMENTO  
Todos as peças confeccionadas em aço devem sofrer tratamento antiferruginoso através de processo 
continuo de decapagem e fosfatização por imersão através de 08 banhos, que garanta a ausência de agentes 
corrosivos sobre a superfície da peça, evitando o aparecimento de pontos de oxidação e induzidas a secagem, 
comprovadas através de laudos emitidos por laboratórios credenciados. PINTURA Após tratamento, as peças 
serão pintadas através do processo eletrostático, com tinta na cor bege a base de resina epóxi-pó, garantindo 
resistência a riscos, produtos de limpeza e um alto nível de higienização. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
14.1 Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei nº10.520, 

de 17.07.2002, no Decreto nº7.892, de 25.01.2013, na Lei Complementar nº123, de 14.12.2006, normas municipais 

pertinentes e, subsidiariamente, da Lei nº8.666, de 21.06.1993, respectivas atualizações e demais normas 

pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo no Edital do Pregão Presencial nº049/2013-SRP - REPUBLICAÇÃO 

e Processo Licitatório nº 2664/2013. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  – DO FORO  

 
15.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca 

de Gurupi/TO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
15.2 Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, 

para que produza os efeitos legais. 
 
 
 

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês de outubro de 2013 
 
 
 

 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Diego Lorenzi Agnolin 

Órgão Gerenciador 

 
 

PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP 
Venilton Oliveira de Lima 

DETENTORA/FORNECEDORA 
 
 
 

DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA 
Carlos Antonio Frade 

 DETENTORA/FORNECEDORA  

 
 
 

DÁLIA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 
 Luiz Carlos Silva Leão 

DETENTORA/FORNECEDORA  
 
 
 

E. CARDOSO LIMA & CIA LTDA-ME 
Alano Martins Costa 

DETENTORA/FORNECEDORA  

 
 
 

LABRE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 
 ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME 

 Joabh Morais da Silva 
DETENTORA/FORNECEDORA 

 
 
 

LUMINATA DISTRIBUIDORA- EIRELI-ME  
ALAIM LUSIA DA SILVA 

DETENTORA/FORNECEDORA 

 
 
 

MBS-DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 
 Paulo Edgar Tavares 

DETENTORA/FORNECEDORA  
 
 
 

STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
 RAMOS DE FARIA E SILVA FILHO 

DETENTORA/FORNECEDORA 

 
 
 

TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 
 Wenderson Lima Ferreira 

DETENTORA/FORNECEDORA 
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