Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Araguaína

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 31

O
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, Campus Araguaína, com sede na Av. Paraguai, esquina com
Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP 77.824838, Araguaína - TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/0006-00,
neste ato representado pelo Diretor-geral, Cristiano Fernandes Mateus,
residente e domiciliado em Araguaína-TO, brasileiro, casado, portador do CPF
518.948.902-72, nos termos da Portaria nº 458/2018/REI/IFTO, de
26/04/2018, publicada no DOU em 30/04/2018, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS nº 28/2020, publicada no DOU de 25/11/2020, processo
administrativo nº 23237.016330/2020-09, RESOLVE registrar os preços da
empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação
por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 o registro de preços para eventual
aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para Laboratório de
Enfermagem com a ﬁnalidade de atender demandas do Campus Araguaína
do
Instituto
Federal de Educação,
Ciência
e Tecnologia
do
Tocantins, especiﬁcado no Item 172 constante no Termo de Referência do
Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 28/2020, 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 e as demais condições ofertadas na proposta são as que
seguem:
Empresa: ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIREL
CNPJ: 24.103.721/0001-95 - Endereço: Av. São Paulo, S/N, QD-06, LT-05, Sala
02, "ao lado da galeria São Paulo," Setor Vila Brasília, cidade Aparecida de Goiânia,
estado de Goiás, CEP: 74.905-770, - Telefone: (62) 3251-6992 - Diego
Summer Santos - Email: royal.atacadista@gmail.com
Item
Especificação do
Valor
Valor
do
Unidade Quantidade
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do
TR

172

3.

Especificação do
Material
Aspirador cirúrgico,
modelo: elétrico
portátil, pressão de
vácuo: cerca de 550
mmhg, fluxo de
aspiração: de 15 a 30
lpm, tipo frasco: 1
frasco em plástico,
volume: cerca de 1,5
l, componentes:
sistema
antitransbordamento,
filtro bacteriológico

Unidade Quantidade

Unidade

2

Valor
Unitário

Valor
Total

R$1.877,00 R$3.754,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA GERENCIADORA E PARTICIPANTE

3.1. A Unidade Administrativa gerenciadora e participante é o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Araguaína.
4.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente
desta licitação.
5.

VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de
sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
5.2. Em razão da assinatura da ata ocorrer de forma eletrônica, considerarse-á para efeito de início da vigência, a data em que o último signatário do
contrato assinar.
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 fornecedor.
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o
fornecedor para negociar 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.
6.5. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
6.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
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6.6.1. 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
6.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação.
6.7. 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.
6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
6.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.8.1,
6.8.2 e 6.8.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.10.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:
6.10.1.por razão de interesse público; ou
6.10.2.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 da Unidade gerenciadora 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. As Unidades 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
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nº 8.666/93.
8.3. 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 nº 7.892, de 2014.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes.
Araguaína, 11 de dezembro de 2020.
CRISTIANO FERNANDES MATEUS
Diretor-geral
Representante da Unidade Gerenciadora
POLYANA BORGES DE BRITO
Representante Legal do Fornecedor Registrado

Documento assinado eletronicamente por DIEGO SUMMER
SANTOS, Usuário Externo, em 14/12/2020, às 12:09, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Cristiano Fernandes
Mateus, Diretor-Geral, em 18/12/2020, às 09:16, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1166330 e o código CRC 0081F335.
Av. Paraguai, esquina com Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP
77.824-838
Araguaína/TO — (63) 3411-0309
portal.ifto.edu.br — araguaina@ifto.edu.br
Referência: Processo nº
23237.016330/2020-09

Ata de Registro de Preço Compras 31 (1166330)
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Araguaína

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 32

O
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, Campus Araguaína, com sede na Av. Paraguai, esquina com
Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP 77.824838, Araguaína - TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/0006-00,
neste ato representado pelo Diretor-geral, Cristiano Fernandes Mateus,
residente e domiciliado em Araguaína-TO, brasileiro, casado, portador do CPF
518.948.902-72, nos termos da Portaria nº 458/2018/REI/IFTO, de
26/04/2018, publicada no DOU em 30/04/2018, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS nº 28/2020, publicada no DOU de 25/11/2020, processo
administrativo nº 23237.016330/2020-09, RESOLVE registrar os preços da
empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação
por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 o registro de preços para eventual
aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para Laboratório de
Enfermagem com a ﬁnalidade de atender demandas do Campus Araguaína
do
Instituto
Federal de Educação,
Ciência
e Tecnologia
do
Tocantins, especiﬁcados nos Itens 122 e 181 constante no Termo de
Referência do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 28/2020, 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 e as demais condições ofertadas na proposta são as que
seguem:
Empresa: AF EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 29.127.216/0001-02 - Endereço: Rua Itu c/ Tapajós, Qd 3, Lt 01 a
07, Ed B&B Bussines Torre Company , sala 602, Vila Brasília, Aparecida de
Goiânia – GO , CEP: 74.911-700 - Telefone: 62 3952-1122/ 3290-0992 GABRIEL PEDRO DE ALMEIDA FARIA - Email: licitacoes.af@gmail.com
Item
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Item
Especificação Unidade Quantidade
Valor
Valor
do
do Material
Unitário
Total
TR
Cama
hospitalar,
material:
tubular aço
carbono, tipo:
manivelas,
rodas: rodízios
c, freios,
capacidade de
carga: até 300
kg,
componentes:
cabeçeira e
peseira
removíveis
plástico,
122
Unidade
1
R$4.060,00 R$4.060,00
componentes
01: altura
regulável,
características
adicionais:
posições
trendelemburg,
reverso e
cadeira,
características
adicionais 01:
grades
escamoteáveis,
dimensão:
cerca de 2,00
x 0,90 m
Berço
hospitalar,
material da
estrutura: aço
carbono,
pintura
eletrostática,
base do leito:
181
1
R$1.170,00 R$1.170,00
leito cesto em Unidade
acrílico,
cremalheira,
pés: pés c,
rodízios e
travas,
componentes
2: colchão
3.

UNIDADE ADMINISTRATIVA GERENCIADORA E PARTICIPANTE

3.1. A Unidade Administrativa gerenciadora e participante é o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Araguaína.
4.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente
desta licitação.
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5.

VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de
sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
5.2. Em razão da assinatura da ata ocorrer de forma eletrônica, considerarse-á para efeito de início da vigência, a data em que o último signatário do
contrato assinar.
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 fornecedor.
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o
fornecedor para negociar 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.
6.5. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
6.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
6.6.1. 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
6.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação.
6.7. 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.
6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
6.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.8.1,
6.8.2 e 6.8.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
Ata de Registro de Preço Compras 32 (1166357)
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assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.10.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:
6.10.1.por razão de interesse público; ou
6.10.2.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 da Unidade gerenciadora 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. As Unidades 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.
8.3. 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 nº 7.892, de 2014.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes.
Araguaína, 11 de dezembro de 2020.
CRISTIANO FERNANDES MATEUS
Diretor-geral
Representante da Unidade Gerenciadora
GABRIEL PEDRO DE ALMEIDA FARIA
Representante Legal do Fornecedor Registrado

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL PEDRO DE
Ata de Registro de Preço Compras 32 (1166357)
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ALMEIDA FARIA, Usuário Externo, em 14/12/2020, às 17:32,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Cristiano Fernandes
Mateus, Diretor-Geral, em 18/12/2020, às 09:16, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1166357 e o código CRC A7E9E21C.
Av. Paraguai, esquina com Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP
77.824-838
Araguaína/TO — (63) 3411-0309
portal.ifto.edu.br — araguaina@ifto.edu.br
Referência: Processo nº
23237.016330/2020-09

Ata de Registro de Preço Compras 32 (1166357)
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Araguaína

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 33

O
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, Campus Araguaína, com sede na Av. Paraguai, esquina com
Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP 77.824838, Araguaína - TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/0006-00,
neste ato representado pelo Diretor-geral, Cristiano Fernandes Mateus,
residente e domiciliado em Araguaína-TO, brasileiro, casado, portador do CPF
518.948.902-72, nos termos da Portaria nº 458/2018/REI/IFTO, de
26/04/2018, publicada no DOU em 30/04/2018, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS nº 28/2020, publicada no DOU de 25/11/2020, processo
administrativo nº 23237.016330/2020-09, RESOLVE registrar os preços da
empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação
por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 o registro de preços para eventual
aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para Laboratório de
Enfermagem com a ﬁnalidade de atender demandas do Campus Araguaína
do
Instituto
Federal de Educação,
Ciência
e Tecnologia
do
Tocantins, especiﬁcados nos Itens 162, 163, 164 e 205 constante no Termo
de Referência do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 28/2020, 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 e as demais condições ofertadas na proposta são as que
seguem:
Empresa: Comércio Digital Diniz Eireli
CNPJ: 14.323.297/0001-30 - Endereço: Rua Barão do Rio Branco nº
380, Centro – Curvelo / MG - Cep: 35790-168- Telefone: (38) 3721 6983
/ (38) 3721 9177- Anderson Carlos Diniz Silva Email: moveis@orthovida.com.br
Item
Ata de Registro de Preço Compras 33 (1166365)
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Item
do
TR

162

163

164

205

3.

Especificação
do Material
Travesseiro,
material:
espuma
poliuretano,
revestimento:
100% napa,
comprimento:
70 cm, largura:
60 cm, cor:
azul, altura: 10
cm
Almofada,
material:
espuma caixa
de ovo,
comprimento:
45 cm, largura:
40 cm, altura: 6
cm
Colchão - uso
hospitalar,
material:
espuma de
poliuretano,
comprimento:
200 cm, altura
base: 10 cm,
largura: 88 cm,
características
adicionais: tipo
caixa de ovo
Fronha,
material: 60%
algodão e 40%
poliéster, tipo:
envelope,
comprimento:
70 cm, largura:
50 cm, cor:
branca

Unidade

Quantidade

Valor
Unitário

Valor
Total

Unidade

6

R$56,00

R$336,00

Unidade

6

R$31,00

R$186,00

Unidade

6

Unidade

12

R$350,67 R$2.104,02

R$6,64

R$79,68

UNIDADE ADMINISTRATIVA GERENCIADORA E PARTICIPANTE

3.1. A Unidade Administrativa gerenciadora e participante é o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Araguaína.
4.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente
desta licitação.
5.

VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de
sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
5.2. Em razão da assinatura da ata ocorrer de forma eletrônica, considerarse-á para efeito de início da vigência, a data em que o último signatário do
contrato assinar.
Ata de Registro de Preço Compras 33 (1166365)
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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 fornecedor.
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o
fornecedor para negociar 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.
6.5. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
6.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
6.6.1. 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
6.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação.
6.7. 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.
6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
6.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.8.1,
6.8.2 e 6.8.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.10.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:
6.10.1.por razão de interesse público; ou
6.10.2.a pedido do fornecedor.
Ata de Registro de Preço Compras 33 (1166365)

SEI 23237.016330/2020-09 / pg. 3

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 da Unidade gerenciadora 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. As Unidades 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.
8.3. 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 nº 7.892, de 2014.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes.
Araguaína, 11 de dezembro de 2020.
CRISTIANO FERNANDES MATEUS
Diretor-geral
Representante da Unidade Gerenciadora
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
Representante Legal do Fornecedor Registrado

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON CARLOS
DINIZ SILVA , Usuário Externo, em 15/12/2020, às 10:47,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Cristiano Fernandes
Mateus, Diretor-Geral, em 18/12/2020, às 09:16, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1166365 e o código CRC 9B58A5FC.
Av. Paraguai, esquina com Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP
77.824-838
Araguaína/TO — (63) 3411-0309
portal.ifto.edu.br — araguaina@ifto.edu.br
Referência: Processo nº
23237.016330/2020-09

Ata de Registro de Preço Compras 33 (1166365)

SEI nº 1166365

SEI 23237.016330/2020-09 / pg. 5

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Araguaína

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 34

O
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, Campus Araguaína, com sede na Av. Paraguai, esquina com
Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP 77.824838, Araguaína - TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/0006-00,
neste ato representado pelo Diretor-geral, Cristiano Fernandes Mateus,
residente e domiciliado em Araguaína-TO, brasileiro, casado, portador do CPF
518.948.902-72, nos termos da Portaria nº 458/2018/REI/IFTO, de
26/04/2018, publicada no DOU em 30/04/2018, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS nº 28/2020, publicada no DOU de 25/11/2020, processo
administrativo nº 23237.016330/2020-09, RESOLVE registrar os preços da
empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação
por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 o registro de preços para eventual
aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para Laboratório de
Enfermagem com a ﬁnalidade de atender demandas do Campus Araguaína
do
Instituto
Federal de Educação,
Ciência
e Tecnologia
do
Tocantins, especiﬁcado no Item 168 constante no Termo de Referência do
Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 28/2020, 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 e as demais condições ofertadas na proposta são as que
seguem:
Empresa: ELLEN MOALLEM & CIA LTDA
CNPJ: 08.084.695/0001-49 - Endereço: Rua Dr. Hoffmann, nº 220, Sala
102 - Morro chic - Itajubá - Minas Gerais- Telefone: (35) 3622.4466 (35)3622-4866 - Ellen Moallem Email: habib@habib-decoracoes.com.br
Item Especificação
Valor
Valor
do
Unidade Quantidade Unitário
do Material
Total
TR
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168

3.

Macacão,
material: brim,
cor: azul,
tamanho: sob
medida,
características
adicionais:
conforme
modelo do
orgão, tipo
manga: longa

Unidade

20

R$200,00 R$4.000,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA GERENCIADORA E PARTICIPANTE

3.1. A Unidade Administrativa gerenciadora e participante é o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Araguaína.
4.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente
desta licitação.
5.

VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de
sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
5.2. Em razão da assinatura da ata ocorrer de forma eletrônica, considerarse-á para efeito de início da vigência, a data em que o último signatário do
contrato assinar.
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 fornecedor.
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o
fornecedor para negociar 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.
6.5. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
6.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
6.6.1. 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
Ata de Registro de Preço Compras 34 (1166394)
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6.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação.
6.7. 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.
6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
6.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.8.1,
6.8.2 e 6.8.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.10.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:
6.10.1.por razão de interesse público; ou
6.10.2.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 da Unidade gerenciadora 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. As Unidades 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.
8.3. 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
Ata de Registro de Preço Compras 34 (1166394)
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licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de
Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº 7.892, de 2014.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes.
Araguaína, 11 de dezembro de 2020.
CRISTIANO FERNANDES MATEUS
Diretor-geral
Representante da Unidade Gerenciadora
ELLEN MOALLEM
Representante Legal do Fornecedor Registrado

Documento assinado eletronicamente por ELLEN MOALLEM,
Usuário Externo, em 11/12/2020, às 16:06, conforme horário
oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Cristiano Fernandes
Mateus, Diretor-Geral, em 18/12/2020, às 09:16, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1166394 e o código CRC FE180720.
Av. Paraguai, esquina com Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP
77.824-838
Araguaína/TO — (63) 3411-0309
portal.ifto.edu.br — araguaina@ifto.edu.br
Referência: Processo nº
23237.016330/2020-09
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Araguaína

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 35

O
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, Campus Araguaína, com sede na Av. Paraguai, esquina com
Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP 77.824838, Araguaína - TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/0006-00,
neste ato representado pelo Diretor-geral, Cristiano Fernandes Mateus,
residente e domiciliado em Araguaína-TO, brasileiro, casado, portador do CPF
518.948.902-72, nos termos da Portaria nº 458/2018/REI/IFTO, de
26/04/2018, publicada no DOU em 30/04/2018, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS nº 28/2020, publicada no DOU de 25/11/2020, processo
administrativo nº 23237.016330/2020-09, RESOLVE registrar os preços da
empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação
por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 o registro de preços para eventual
aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para Laboratório de
Enfermagem com a ﬁnalidade de atender demandas do Campus Araguaína
do
Instituto
Federal de Educação,
Ciência
e Tecnologia
do
Tocantins, especiﬁcados nos Itens 149 e 150 constante no Termo de
Referência do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 28/2020, 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 e as demais condições ofertadas na proposta são as que
seguem:
Empresa: M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP
CNPJ: 31.499.939/0001-76 - Endereço: Marechal Mascarenhas de
Moraes nº 88, sala B CEP 16.075-370 Araçatuba - SP - Telefone: (18)
3621-2782 - KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI Email: licitacao2@kcrequipamentos.com.br
Item
Ata de Registro de Preço Compras 35 (1166404)
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Item
Especificação Unidade Quantidade
Valor
Valor
do
do Material
Unitário
Total
TR
Balança pesar
pessoas,
capacidade:
250 kg,
divisão: 100 g,
peso: 12,50
kg, dimensão
plataforma:
363 x 428 mm,
dimensão
149 indicador:
1
R$1.087,00 R$1.087,00
165 Unidade
x 170 x 58
mm,
alimentação:
110,220 v,
características
adicionais:
tapete antiderrapante em
borracha
Balança
mecânica,
material: aço
carbono,
capacidade:
300 kg, tipo:
plataforma,
divisão: 100 g,
150
uso: anatomia Unidade
5
R$1.145,00 R$5.725,00
patológica,
características
adicionais:
régua
antropométrica
com escala de
2 metros em
alu
3.

UNIDADE ADMINISTRATIVA GERENCIADORA E PARTICIPANTE

3.1. A Unidade Administrativa gerenciadora e participante é o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Araguaína.
4.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente
desta licitação.
5.

VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de
sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
5.2. Em razão da assinatura da ata ocorrer de forma eletrônica, considerarse-á para efeito de início da vigência, a data em que o último signatário do
contrato assinar.
6.

REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
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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 fornecedor.
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o
fornecedor para negociar 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.
6.5. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
6.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
6.6.1. 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
6.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação.
6.7. 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.
6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
6.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.8.1,
6.8.2 e 6.8.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.10.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:
6.10.1.por razão de interesse público; ou
6.10.2.a pedido do fornecedor.
7.

DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
Ata de Registro de Preço Compras 35 (1166404)
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penalidades estabelecidas no Edital.
7.2. É da competência da Unidade gerenciadora 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. As Unidades 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.
8.3. 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 nº 7.892, de 2014.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes.
Araguaína, 11 de dezembro de 2020.
CRISTIANO FERNANDES MATEUS
Diretor-geral
Representante da Unidade Gerenciadora
KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI
Representante Legal do Fornecedor Registrado

Documento assinado eletronicamente por KAREN CRISTIANE
RIBEIRO STANICHESKI, Usuário Externo, em 12/12/2020, às
10:22, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Cristiano Fernandes
Mateus, Diretor-Geral, em 18/12/2020, às 09:16, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
Ata de Registro de Preço Compras 35 (1166404)
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1166404 e o código CRC B4C2E7C1.
Av. Paraguai, esquina com Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP
77.824-838
Araguaína/TO — (63) 3411-0309
portal.ifto.edu.br — araguaina@ifto.edu.br
Referência: Processo nº
23237.016330/2020-09
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Araguaína

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 36

O
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, Campus Araguaína, com sede na Av. Paraguai, esquina com
Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP 77.824838, Araguaína - TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/0006-00,
neste ato representado pelo Diretor-geral, Cristiano Fernandes Mateus,
residente e domiciliado em Araguaína-TO, brasileiro, casado, portador do CPF
518.948.902-72, nos termos da Portaria nº 458/2018/REI/IFTO, de
26/04/2018, publicada no DOU em 30/04/2018, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS nº 28/2020, publicada no DOU de 25/11/2020, processo
administrativo nº 23237.016330/2020-09, RESOLVE registrar os preços da
empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação
por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 o registro de preços para eventual
aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para Laboratório de
Enfermagem com a ﬁnalidade de atender demandas do Campus Araguaína
do
Instituto
Federal de Educação,
Ciência
e Tecnologia
do
Tocantins, especiﬁcados nos Itens 2, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
77, 78, 79, 84, 119, 120, 121, 123, 129, 130, 132, 138, 139, 142, 143, 144,
145, 146, 161, 167, 171, 187, 191 e 192 constante no Termo de Referência
do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 28/2020, 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 e as demais condições ofertadas na proposta são as que
seguem:
Empresa: Gregório e Machado LTDA
CNPJ: 30.981.531/0001-73 - Endereço: Quadra 103 sul, Avenida Juscelino
Kubitschek, s/n, Lote 41ª, 15º andar, edifício JK Business Center, Sala 1507 – Plano
Diretor Sul – Palmas/TO - Telefone: (63) 3028-8001/ (63) 98516-1000 - Célida
Valmira Franco Pereira Costa - Email: licitacao@hmcirurgica.com.br
Item
Especificação do
Valor
do
Unidade Quantidade
Valor Total
Material
Unitário
TR
Ata de Registro de Preço Compras 36 (1166448)
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TR

2

9

10

13

Agulha anestésica,
aplicação: p, peridural,
material: aço inoxidável,
centimetrada, dimensão:
18 g x 2", tipo ponta:
ponta curva tuohy,
componente: c, mandril
ajustado, componente ii:
c, aletas, conector
universal: conector luer
lock, cônico e
transparente,
característica adicional:
pediátrico,neonatal, tipo
uso: descartável,
esterilidade: estéril
Coletor de urina, material :
plástico, tipo : sistema
fechado, modelo: infantil,
capacidade : cerca de 100
ml, graduação: graduada,
válvula: válvula antirefluxo, pinça: clamp
corta fluxo,
componentes: c, sistema
fixação leito, esterilidade :
estéril, descartável.
Pacote com 10 unidades.
Coletor de urina, material :
pvc, tipo : sistema
fechado, modelo: diurese
horária 500ml, capacidade
: cerca de 2000 ml,
graduação: graduada,
válvula: válvula antirefluxo, pinça: clamp
corta fluxo, filtro: filtro
hidrofóbico,bacteriológico,
características adicionais :
câmara pasteur flexível,
conector: conector
universal, componentes:
alça de sustentação,
outros componentes:
membrana
autocicatrizante,
esterilidade : estéril,
descartável, embalagem :
embalagem individual.
Luva cirúrgica, material:
látex natural, tamanho: 7,
esterilidade: estéril,
características adicionais:
comprimento mínimo de
28cm, apresentação:
lubrificada c, pó
bioabsorvível, atóxica, tipo
uso: descartável, formato:
anatômico, embalagem:
conforme norma ABNT e
com abertura asséptica.
Luva cirúrgica, material:
látex natural, tamanho: 8,
esterilidade: estéril,
características adicionais:

Unidade

10

R$2,93

R$29,30

Pacote

1

R$9,80

R$9,80

Unidade

30

R$8,50

R$255,00

PAR

200

R$3,05

R$610,00
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14

18

20

21

22

características adicionais:
sem pó, punho longo com
bainha, apresentação:
hipoalergênica,alta
resistência e sensibilidade,
tipo uso: descartável,
formato: anatômico,
aplicação: antiderrapante,
embalagem: dupla
embalagem, abertura
asséptica.
Compressa gaze,
material: tecido 100%
algodão, tipo: 11
fios,cm2, modelo: cor
branca,isenta de
impurezas, camadas: 8
camadas, largura: 7,50
cm, comprimento: 7,50
cm, dobras: 5 dobras,
características adicionais:
estéril, descartável.
Pacote com 10 unidades.
Sonda trato digestivo,
aplicação: oro ou
nasogástrica, modelo:
levine, material: silicone,
calibre: nº 6, tamanho:
longa, comprimento:
cerca 100 cm, conector:
conector padrão c,
tampa, componentes:
ponta distal fechada, c,
orifícios laterais,
esterilidade: estéril,
descartável, embalagem:
embalagem individual
Sonda trato digestivo,
aplicação: oro ou
nasogástrica, modelo:
levine, material: silicone,
calibre: nº 8, tamanho:
longa, comprimento:
cerca 100 cm, conector:
conector padrão c,
tampa, componentes:
ponta distal fechada, c,
orifícios laterais,
esterilidade: estéril,
descartável, embalagem:
embalagem individual
Sonda trato digestivo,
aplicação: oro ou
nasogástrica, modelo:
levine, material: silicone,
calibre: nº 10, tamanho:
longa, comprimento:
cerca 120 cm, conector:
conector padrão c,
tampa, componentes:
ponta distal fechada, c,
orifícios laterais,
esterilidade: estéril,
descartável, embalagem:
embalagem individual
Sonda trato digestivo,

PAR

100

R$3,80

R$380,00

Pacote

200

R$1,80

R$360,00

Unidade

5

R$1,80

R$9,00

Unidade

5

R$1,00

R$5,00

Unidade

5

R$1,45

R$7,25
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23

24

77

78

79

Sonda trato digestivo,
aplicação: oro ou
nasogástrica, modelo:
levine, material: silicone,
calibre: nº 12, tamanho:
longa, comprimento:
cerca 120 cm, conector:
conector padrão c,
tampa, componentes:
ponta distal fechada, c,
orifícios laterais,
esterilidade: estéril,
descartável, embalagem:
embalagem individual
Sonda trato digestivo,
aplicação: oro ou
nasogástrica, modelo:
levine, material: silicone,
calibre: nº 18, tamanho:
longa, comprimento:
cerca 120 cm, conector:
conector padrão c,
tampa, componentes:
ponta distal fechada, c,
orifícios laterais,
esterilidade: estéril,
descartável, embalagem:
embalagem individual
Curativo, tipo:
hidrocolóide, material:
poliuretano, revestimento:
revestido com alginato de
cálcio e carmelose,
dimensão: cerca de 20 x
20 cm, permeabilidade:
semipermeável,
componentes: não
aderente, esterelidade:
estéril, uso único,
embalagem: embalagem
individual
Curativo, tipo:
hidrocolóide, material:
poliuretano, revestimento:
revestido com alginato de
cálcio e carmelose,
dimensão: cerca de 15 x
15 cm, permeabilidade:
semipermeável,
componentes: não
aderente, esterelidade:
estéril, uso único,
embalagem: embalagem
individual
Curativo, tipo:
hidrocolóide, material:
poliuretano, revestimento:
revestido com alginato de
cálcio e carmelose,
dimensão: cerca de 10 x
10 cm, permeabilidade:
semipermeável,
componentes: não
aderente, esterelidade:
estéril, uso único,
embalagem: embalagem

Unidade

5

R$1,90

R$9,50

Unidade

5

R$1,16

R$5,80

Unidade

4

R$49,50

R$198,00

Unidade

4

R$47,00

R$188,00

Unidade

1

R$34,00

R$34,00
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84

119

120

121

embalagem: embalagem
individual
Gorro hospitalar, material
: não tecido 100%
polipropileno, modelo:
tiras, cor : sem cor,
gramatura : cerca de 30
g,m2, tamanho: único,
tipo uso: descartável,
caracterísitcas adicionais
1: hipoalergênica, atóxica,
inodora, unissex. Pacote
com 100 unidades.
Cama hospitalar, material:
aço inoxidável, tipo:
manivelas escamoteáveis,
acabamento das rodas:
roda de borracha, rodas:
4 rodízios de 5", freio em
4 rodízios_diagonais,
comprimento: até 2,00 m,
largura: cerca de 1,00 m,
altura: cerca de 0,80 m,
capacidade de carga: até
250 kg, características
adicionais: posiçoes de
trendelemburg, fowler e
reverso
Cama hospitalar, material:
aço carbono, tipo:
manivelas escamoteáveis,
rodas: sem rodízios, pés
fixo, comprimento: até
2,10 m, largura: cerca de
0,80 m, altura: cerca de
0,80 m, componentes:
suporte de soro,
características adicionais:
posiçoes de
trendelemburg, fowler e
reverso
Cama hospitalar, material:
aço inoxidável, tipo: parto,
eletrica, rodas: 4 rodízios
de 5", freio em 2 rodízios
diagonais, comprimento:
até 2,10 m, largura: cerca
de 1,00 m, capacidade de
carga: até 200 kg, tipos
de acionamento: controle
remoto, componentes:
suporte de soro, porta
coxa, bacia inox,
componentes 01: altura
regulável, características
adicionais: apoio para os
pés, arco de esforço,
características adicionais
01: articulada 3 pocições
Cama hospitalar, material:
aço inoxidável, tipo:
elétrica, rodas: rodízios c,
freios, capacidade de
carga: até 300 kg, tipos
de acionamento: controle
remoto, componentes:

Pacote

20

R$23,20

R$464,00

Unidade

2

R$2.400,00

R$4.800,00

Unidade

1

R$1.850,00

R$1.850,00

Unidade

1

R$7.100,00

R$7.100,00
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123

129

130

132

138

remoto, componentes:
cabeçeira e peseira
removíveis plástico,
componentes 01: altura
regulável, bateria
recarregável,
características adicionais:
trendelemburg, fowler e
reverso, características
adicionais 01: grades
escamoteáveis, dimensão:
cerca de 2,00 x 0,90 m
Modelo anatômico para
fins didáticos, material:
silicone, finalidade: manejo
intra-uterino, pré-natais,
intraparto, pós-, tipo:
cavida pélvica com
vértices e nádegas,
aplicação: simulação parto
normal e cesariana,
características adicionais:
placenta,prolapso,cordão
umbilical,manobra
ritgen, outros
componentes:
revestimento abdômen,
feto masculino e
feminino,, acessórios:
maleta transporte
Modelo anatômico para
fins didáticos, material:
silicone, finalidade:
medidas básicas de rcp,
tipo: manequim adulto,
aplicação: obstrução vias
aéreas, mandíbula móvel,
características adicionais:
válvula retenção e antirefluxo, expansão tórax,
p, acessórios: máscara
facial, mal, vestimenta
Modelo anatômico para
fins didáticos, finalidade:
reanimação neonatal,1
pulmão extra, tipo:
manequim artificial,
aplicação: maleta
plástico,2 faces
adcionais,5 vas,6 lenços,
características adicionais:
desobstrução vias
aéreas,simulação pulso
braquial, outros
componentes: vas
descartáveis,faces
removíveis e reusáveis,
acessórios: bulbo
simulação
braquial,monitor tp
skillguide
Estetoscópio, tipo:
biauricular, acessórios:
olivas anatômicas silicone,
haste: haste aço inox,
tubo: tubo "y" silicone,

Unidade

2

R$5.600,00 R$11.200,00

Unidade

3

R$3.450,00 R$10.350,00

Unidade

2

R$2.210,00

R$4.420,00

Unidade

3

R$1.100,00

R$3.300,00

Unidade

2

R$110,60

R$221,20
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139

142

143

144

145

146

tubo: tubo "y" silicone,
auscultador: auscultador
aço inox, tamanho:
neonatal
Estetoscópio, tipo:
biauricular, acessórios:
olivas anatômicas silicone,
haste: haste aço inox,
tubo: tubo "y" silicone,
auscultador: auscultador
aço inox c, anel de
borracha, tamanho:
pediátrico
Esfigmomanômetro,
ajuste: analógico,
aneróide, tipo : de braço,
faixa de operação: até
300 mmhg, material
braçadeira: braçadeira em
nylon, tipo fecho: fecho
em metal, tamanho:
adulto
Esfigmomanômetro,
ajuste: analógico,
aneróide, tipo : de braço,
faixa de operação: até
300 mmhg, material
braçadeira: braçadeira em
nylon, tipo fecho: fecho
em metal, tamanho:
adulto obeso
Esfigmomanômetro,
ajuste: analógico,
aneróide, tipo : de braço,
faixa de operação: até
300 mmhg, material
braçadeira: braçadeira em
nylon, tipo fecho: fecho
em velcro, tamanho:
infantil
Esfigmomanômetro,
ajuste: analógico,
aneróide, tipo : de braço,
faixa de operação: até
300 mmhg, material
braçadeira: braçadeira em
nylon, tipo fecho: fecho
em velcro, tamanho:
neonatal
Esfigmomanômetro,
ajuste: digital, tipo : de
pulso, faixa de operação:
até 300 mmhg, material
braçadeira: braçadeira em
nylon, tipo fecho: fecho
em velcro, tamanho:
adulto, característica
adicional: c,
frequencímetro
Simulador equipamento
saúde, tipo uso:
treinamento desfibrilador
externo automático,
componentes: memória 4
cenários pré-configurados

Unidade

5

R$93,30

R$466,50

Unidade

50

R$112,70

R$5.635,00

Unidade

5

R$87,70

R$438,50

Unidade

5

R$117,75

R$588,75

Unidade

2

R$74,65

R$149,30

Unidade

5

R$115,09

R$575,45
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161

167

171

cenários pré-configurados
+ modo manual, outros
componentes: par pás
adesivas adulto e
pediátrico, acessórios: c,
controle remoto, à
bateria, software
completo
Monitor de Glicemia On
Call® Plus II EM
CONFORMIDADE COM A
NORMA ISO 15197:2013
Resultados em 5
segundos; Intervalo de
medição entre 20 e 600
mg/dL; Volume de
amostra sanguínea
necessária: 0.5 µL
(microlitro); Memória para
300 resultados de teste
(Data e Hora); Faixa de
Hematócrito: 30 – 55%;
Conectividade e
transferência de dados via
USB; Codificado (chip
incluso nas embalagens
de tiras); Cálculo
automático das médias de
resultados (7, 14 e 30
dias); Indicado para uso
pessoal (autoteste) e
profissional.
Registro ANVISA/MS:
80560310032 Itens
inclusos: 01 Aparelho de
glicemia On Call Plus II
01 Bateria 01 Solução de
controle 01 Estojo.
Eletrocardiógrafo (tipo
cardiocare 2000) Informações do Produto:
Cardiologia eletrocardiograma - ecg
Impressão em formato A4
permite fácil visualização;
Função cópia permite
várias impressões de um
único paciente; Baixo
custo de impressão
Função grade permite o
uso de papel fax; Fácil
operação, com apenas
uma tecla (modo de
impressão e modo
monitor); Aquisição de
dados do paciente em 12
canais simultâneos;
Custo-benefício e
confiabilidade num ECG de
12 canais; Interpretação
do ECG baseado no
avançado código
Minnesota; Impressão em
1, 3, 6 e 12 canais no
formato A4; Impressora
térmica de alta resolução;
Economia de impressão,

Unidade

1

R$2.150,00

R$2.150,00

Unidade

15

R$66.50

R$997,50

Unidade

1

R$8.990,00

R$8.990,00
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187

191

192

3.

Economia de impressão,
permite o uso de bobina
de fax; Interface para
modem (transmissão e
recepção do ECG por
fax); Software permite
visualizar /arquivar /
imprimir em papel comum
/ e-mail. Conteúdo da
Embalagem: 01
Eletrocardiógrafo; 01
Cabo de força com 3
pinos; 01 Cabo paciente
de 10 vias; 06 eletrodos
precordiais ; 04 eletrodos
de membros; 01 Tubo de
gel condutor; 01 Manual
de operação em
Português; 01 Software
para computador (CD); 01
Alimentação, bateria
recarregável e rede
elétrica automática 110V e
220V; 01 Rolos de papel;
Laringoscópio, tipo
lâmpada: halógena,
componentes: c, 10
lâminas, componentes
adicionais: c,cabo,
material 2: em aço
inoxidável, tamanho cabo:
infantil, embalagem : c,
estojo
Máscara gasoterapia,
modelo: venturi, material:
plástico, adicional: c, tubo
corrugado, tamanho:
infantil, tipo fixação: c,
clipe nasal e fixador
cefálico ajustável, tipo
extensão: extensor cerca
de 2,0 m, tipo conector:
conector padrão,
adicionais: jogo c, 6
diluidores p, fluxo o2
Máscara gasoterapia,
modelo: venturi, material:
plástico, adicional: c, tubo
corrugado, tamanho:
adulto, tipo fixação: c,
clipe nasal e fixador
cefálico ajustável, tipo
extensão: extensor cerca
de 2,0 m, tipo conector:
conector padrão,
adicionais: jogo c, 6
diluidores p, fluxo o2

Unidade

1

R$990,00

R$990,00

Unidade

2

R$45,00

R$90,00

Unidade

2

R$62,00

R$124,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA GERENCIADORA E PARTICIPANTE

3.1. A Unidade Administrativa gerenciadora e participante é o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Araguaína.
4.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente
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desta licitação.
5.

VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de
sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
5.2. Em razão da assinatura da ata ocorrer de forma eletrônica, considerarse-á para efeito de início da vigência, a data em que o último signatário do
contrato assinar.
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 fornecedor.
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o
fornecedor para negociar 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.
6.5. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
6.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
6.6.1. 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
6.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação.
6.7. 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.
6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
6.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.8.1,
6.8.2 e 6.8.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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6.10.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:
6.10.1.por razão de interesse público; ou
6.10.2.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 da Unidade gerenciadora 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. As Unidades 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.
8.3. 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 nº 7.892, de 2014.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes.
Araguaína, 11 de dezembro de 2020.
CRISTIANO FERNANDES MATEUS
Diretor-geral
Representante da Unidade Gerenciadora
CÉLIDA VALMIRA FRANCO PEREIRA COSTA
Representante Legal do Fornecedor Registrado

Documento assinado eletronicamente por RAFAELA SANTOS
GREGORIO, Usuário Externo, em 14/12/2020, às 15:39,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Ata de Registro de Preço Compras 36 (1166448)

SEI 23237.016330/2020-09 / pg. 11

Documento assinado eletronicamente por Cristiano Fernandes
Mateus, Diretor-Geral, em 18/12/2020, às 09:16, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1166448 e o código CRC 4BDE8E89.
Av. Paraguai, esquina com Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP
77.824-838
Araguaína/TO — (63) 3411-0309
portal.ifto.edu.br — araguaina@ifto.edu.br
Referência: Processo nº
23237.016330/2020-09
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Araguaína

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 37

O
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, Campus Araguaína, com sede na Av. Paraguai, esquina com
Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP 77.824838, Araguaína - TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/0006-00,
neste ato representado pelo Diretor-geral, Cristiano Fernandes Mateus,
residente e domiciliado em Araguaína-TO, brasileiro, casado, portador do CPF
518.948.902-72, nos termos da Portaria nº 458/2018/REI/IFTO, de
26/04/2018, publicada no DOU em 30/04/2018, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS nº 28/2020, publicada no DOU de 25/11/2020, processo
administrativo nº 23237.016330/2020-09, RESOLVE registrar os preços da
empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação
por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 o registro de preços para eventual
aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para Laboratório de
Enfermagem com a ﬁnalidade de atender demandas do Campus Araguaína
do
Instituto
Federal de Educação,
Ciência
e Tecnologia
do
Tocantins, especiﬁcado no Item 223 constante no Termo de Referência do
Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 28/2020, 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 e as demais condições ofertadas na proposta são as que
seguem:
Empresa: MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS
EIRELI
CNPJ: 26.962.292/0001-37 - Endereço: AVENIDA ABEL SOARES DE
CASTRO S/N QD 80 LT 09 SALA 1, SETOR FAIÇALVILLE – GOIANIA –GO
CEP:74-350.020, - Telefone: (62) 3093-4558 - Polyana Borges de Brito Email: mpprodutoseservicos@gmail.com
Item
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Item
do
TR

Especificação
do Material

Unidade

Quantidade

223

Adipômetro
científico com
trena e disco de
IMC, operação:
analógico.
material: aço
carbono
cromado.
dimensões: 286
mm x 165 mm.
resolução: 0,1
mm. faixa de
operação: até 90
mm. pressão:
cerca de 10
g/mm2. tolerância
de ± 0,5 mm em
70 mm. garantia
de 05 anos e com
registro na
ANVISA.

Unidade

1

3.

Valor
Unitário

Valor
Total

R$900,00 R$900,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA GERENCIADORA E PARTICIPANTE

3.1. A Unidade Administrativa gerenciadora e participante é o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Araguaína.
4.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente
desta licitação.
5.

VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de
sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
5.2. Em razão da assinatura da ata ocorrer de forma eletrônica, considerarse-á para efeito de início da vigência, a data em que o último signatário do
contrato assinar.
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 fornecedor.
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o
fornecedor para negociar 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
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penalidade.
6.5. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
6.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
6.6.1. 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
6.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação.
6.7. 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.
6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
6.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.8.1,
6.8.2 e 6.8.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.10.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:
6.10.1.por razão de interesse público; ou
6.10.2.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 da Unidade gerenciadora 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. As Unidades 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
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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.
8.3. 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 nº 7.892, de 2014.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes.
Araguaína, 11 de dezembro de 2020.
CRISTIANO FERNANDES MATEUS
Diretor-geral
Representante da Unidade Gerenciadora
POLYANA BORGES DE BRITO
Representante Legal do Fornecedor Registrado

Documento assinado eletronicamente por polyana borges de
brito, Usuário Externo, em 14/12/2020, às 15:31, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Cristiano Fernandes
Mateus, Diretor-Geral, em 18/12/2020, às 09:16, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1166449 e o código CRC 8E2947C8.
Av. Paraguai, esquina com Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP
77.824-838
Araguaína/TO — (63) 3411-0309
portal.ifto.edu.br — araguaina@ifto.edu.br
Referência: Processo nº
23237.016330/2020-09
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Araguaína

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 38

O
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, Campus Araguaína, com sede na Av. Paraguai, esquina com
Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP 77.824838, Araguaína - TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/0006-00,
neste ato representado pelo Diretor-geral, Cristiano Fernandes Mateus,
residente e domiciliado em Araguaína-TO, brasileiro, casado, portador do CPF
518.948.902-72, nos termos da Portaria nº 458/2018/REI/IFTO, de
26/04/2018, publicada no DOU em 30/04/2018, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS nº 28/2020, publicada no DOU de 25/11/2020, processo
administrativo nº 23237.016330/2020-09, RESOLVE registrar os preços da
empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação
por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 o registro de preços para eventual
aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para Laboratório de
Enfermagem com a ﬁnalidade de atender demandas do Campus Araguaína
do
Instituto
Federal de Educação,
Ciência
e Tecnologia
do
Tocantins, especiﬁcado nos Itens 128 e 133 constante no Termo de
Referência do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 28/2020, 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 e as demais condições ofertadas na proposta são as que
seguem:
Empresa: N. C. CARVALHO - EIRELI – EPP.
CNPJ: 04.745.673/0001-21 - Endereço: Rua Amaro Romeu Ramalho, 56. CEP: 86.027-500 –
Helena - Londrina - Telefone: (43) 3375-8600 Fax: (43) 3375-8602- NAIARA CAMPREGUER
CARVALHO/ELTON CAMPREGUER CARVALHO- Email: comercial@braxtecnologia.com.br
Item
Valor
do
Especificação do Material
Unidade Quantidade
Unitário
TR
Modelo anatômico para fins didáticos,
material: silicone, finalidade: prática higiene
bucal e outras, tipo: manequim adulto,
aplicação: acesso
128 intravenoso,intramuscular,subcutânea,ostomi, Unidade
6
R$2.089,00
características adicionais: lavagem gástrica e
vaginal,cateterização,exame pró, acessórios:
olhos móveis, rcp
Modelo anatômico para fins didáticos,
material: silicone, tipo: braço artificial,
aplicação: injeções intramusculares, venosas e
subcutâneas, características adicionais:
133
Unidade
20
R$1.076,00
sistema vascular ramificado, pontos p,
injeções su, outros componentes: sangue
artificial, seringa, agulha, acessórios: maleta
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Bairro

Valor Total

R$12.534,00

R$21.520,00

artificial, seringa, agulha, acessórios: maleta
transporte
3.

UNIDADE ADMINISTRATIVA GERENCIADORA E PARTICIPANTE

3.1. A Unidade Administrativa gerenciadora e participante é o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Araguaína.
4.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente
desta licitação.
5.

VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de
sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
5.2. Em razão da assinatura da ata ocorrer de forma eletrônica, considerarse-á para efeito de início da vigência, a data em que o último signatário do
contrato assinar.
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 fornecedor.
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o
fornecedor para negociar 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.
6.5. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
6.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
6.6.1. 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
6.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação.
6.7. 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.
6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
6.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.8.1,
6.8.2 e 6.8.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.10.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:
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6.10.1.por razão de interesse público; ou
6.10.2.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 da Unidade gerenciadora 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. As Unidades 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.
8.3. 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 nº 7.892, de 2014.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes.
Araguaína, 11 de dezembro de 2020.
CRISTIANO FERNANDES MATEUS
Diretor-geral
Representante da Unidade Gerenciadora
ELTON CAMPREGUER CARVALHO
Representante Legal do Fornecedor Registrado

Documento assinado eletronicamente por Elton Campreguer
Carvalho, Usuário Externo, em 14/12/2020, às 14:43, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Cristiano Fernandes
Mateus, Diretor-Geral, em 18/12/2020, às 09:16, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1167594 e o código CRC 8CF01DB5.
Av. Paraguai, esquina com Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP
77.824-838
Araguaína/TO — (63) 3411-0309
portal.ifto.edu.br — araguaina@ifto.edu.br
Referência: Processo nº
23237.016330/2020-09
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Araguaína

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 39

O
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, Campus Araguaína, com sede na Av. Paraguai, esquina com
Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP 77.824838, Araguaína - TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/0006-00,
neste ato representado pelo Diretor-geral, Cristiano Fernandes Mateus,
residente e domiciliado em Araguaína-TO, brasileiro, casado, portador do CPF
518.948.902-72, nos termos da Portaria nº 458/2018/REI/IFTO, de
26/04/2018, publicada no DOU em 30/04/2018, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS nº 28/2020, publicada no DOU de 25/11/2020, processo
administrativo nº 23237.016330/2020-09, RESOLVE registrar os preços da
empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação
por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 o registro de preços para eventual
aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para Laboratório de
Enfermagem com a ﬁnalidade de atender demandas do Campus Araguaína
do
Instituto
Federal de Educação,
Ciência
e Tecnologia
do
Tocantins, especiﬁcado nos Itens 116, 117, 184, 202, 203, 204, 208 e
209 constante no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº
28/2020, 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 e as demais condições ofertadas na proposta são as que
seguem:
Empresa: Alaide Raisi Zanollo - EPP
CNPJ: 08.944.032/0001-57 - Endereço: Avenida Marqinal Direita. 51-A
Centro - CEP: 14620-000 - Orlândia/SP - Telefone: (16) 3726-4851 ou
(16) 99959-4851 - Alaide Raisi ZanolloEmail: zanolloconfeccoes@com4.com.br
Item
Ata de Registro de Preço Compras 39 (1167609)

SEI 23237.016330/2020-09 / pg. 1

Item
do
TR

116

117

184

202

Especificação
do Material
Avental hospitalar,
tipo: capote
cirúrgico, material
: algodão,
tamanho : g,
gramatura: cerca
de 150 g,cm2,
cor : com cor,
componente: tiras
para fixação,
característica
adicional: manga
longa, punho
malha
Avental hospitalar,
tipo: capote
cirúrgico, material
: algodão,
tamanho : m,
gramatura: cerca
de 150 g,cm2,
cor : com cor,
componente: tiras
para fixação,
característica
adicional: manga
longa, punho
malha
"toalha banho",
material: 90%
algodão e 10%
poliéster, cor:
branca,
comprimento:
150 cm, largura:
86 cm
Lençol cama,
material: cretone
100% algodão,
medidas mínimas
( c x l ): 2,50 x
1,40 m, cor:
branco, tipo
fixação: sem
elástico,
gramatura
mínima: 150
g,m2,
características
adicionais: uso
hospitalar com
costura dupla
Lençol cama,
material: poliéster
e algodão,
medidas mínimas
( c x l ): 1,50 x
1,20 m, cor:
branco, tipo

Unidade

Quantidade

Valor
Unitário

Valor
Total

Unidade

10

R$74,54

R$745,40

Unidade

10

R$74,00

R$740,00

Unidade

12

R$40,00

R$480,00

Unidade

12

R$35,00

R$420,00
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203

204

208

209

3.

branco, tipo
fixação: traçado
sem elástico,
impressão:
personalizada e
resistente a
lavagem
industrial,
características
adicionais: uso
hospitalar com
costura dupla
Lençol cama,
material: 100%
algodão, medidas
mínimas ( c x l ):
1,90 x 1,40 m,
cor: branco, tipo
fixação: com
elástico
Campo cirúrgico,
tipo: duplo,
aplicação: cirurgia
geral, material :
100% algodão,
gramatura:
mínima de 270
g,m2, dimensão:
cerca de 240 x
150 cm
Campo cirúrgico,
tipo: duplo,
aplicação: cirurgia
geral, material :
100% algodão,
gramatura:
mínima de 270
g,m2, dimensão:
cerca de 160 x
130 cm

Unidade

12

R$30,80

R$369,60

Unidade

12

R$27,60

R$331,20

Unidade

1

R$210,00 R$210,00

Unidade

1

R$210,00 R$210,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA GERENCIADORA E PARTICIPANTE

3.1. A Unidade Administrativa gerenciadora e participante é o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Araguaína.
4.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente
desta licitação.
5.

VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de
sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
5.2. Em razão da assinatura da ata ocorrer de forma eletrônica, considerarse-á para efeito de início da vigência, a data em que o último signatário do
contrato assinar.
6.

REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
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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 fornecedor.
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o
fornecedor para negociar 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.
6.5. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
6.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
6.6.1. 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
6.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação.
6.7. 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.
6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
6.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.8.1,
6.8.2 e 6.8.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.10.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:
6.10.1.por razão de interesse público; ou
6.10.2.a pedido do fornecedor.
7.

DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
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penalidades estabelecidas no Edital.
7.2. É da competência da Unidade gerenciadora 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. As Unidades 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.
8.3. 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 nº 7.892, de 2014.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes.
Araguaína, 11 de dezembro de 2020.
CRISTIANO FERNANDES MATEUS
Diretor-geral
Representante da Unidade Gerenciadora
ALAIDE RAISI ZANOLLO
Representante Legal do Fornecedor Registrado

Documento
assinado
eletronicamente
por ALAIDE RAISI
ZANOLLO, Usuário Externo, em 14/12/2020, às 16:24,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Cristiano Fernandes
Mateus, Diretor-Geral, em 18/12/2020, às 09:16, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1167609 e o código CRC 81375D48.
Av. Paraguai, esquina com Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP
77.824-838
Araguaína/TO — (63) 3411-0309
portal.ifto.edu.br — araguaina@ifto.edu.br
Referência: Processo nº
23237.016330/2020-09
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Araguaína

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 40

O
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, Campus Araguaína, com sede na Av. Paraguai, esquina com
Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP 77.824838, Araguaína - TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/0006-00,
neste ato representado pelo Diretor-geral, Cristiano Fernandes Mateus,
residente e domiciliado em Araguaína-TO, brasileiro, casado, portador do CPF
518.948.902-72, nos termos da Portaria nº 458/2018/REI/IFTO, de
26/04/2018, publicada no DOU em 30/04/2018, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS nº 28/2020, publicada no DOU de 25/11/2020, processo
administrativo nº 23237.016330/2020-09, RESOLVE registrar os preços da
empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação
por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 o registro de preços para eventual
aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para Laboratório de
Enfermagem com a ﬁnalidade de atender demandas do Campus Araguaína
do
Instituto
Federal de Educação,
Ciência
e Tecnologia
do
Tocantins, especiﬁcado no Item 166 constante no Termo de Referência do
Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 28/2020, 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 e as demais condições ofertadas na proposta são as que
seguem:
Empresa: THAIS DE SA TOJAL LOPES
CNPJ: 34.293.772/0001-80. - Endereço: Av. Maria Gomes de Sá 2189
casa 03, Aracapé - CEP: 60.764-582 - Fortaleza – CE - Telefone: (85)
3298-1971 (85) 98746-2776 - THAIS DE SA TOJAL LOPESEmail: thaisstlopes@yahoo.com.br
Item
Especificação
Valor
Valor
do
Unidade Quantidade
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do
TR

166

3.

Especificação
do Material

Unidade

Quantidade

termômetro
clínico, ajuste:
digital,
infravermelho,
tipo : temperatura
corporal,
componentes: c,
alarmes, medição
à distância,
embalagem: de
parede, gabinete
plástico c, visor
digital

Unidade

5

Valor
Unitário

Valor
Total

R$150,00 R$750,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA GERENCIADORA E PARTICIPANTE

3.1. A Unidade Administrativa gerenciadora e participante é o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Araguaína.
4.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente
desta licitação.
5.

VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de
sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
5.2. Em razão da assinatura da ata ocorrer de forma eletrônica, considerarse-á para efeito de início da vigência, a data em que o último signatário do
contrato assinar.
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 fornecedor.
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o
fornecedor para negociar 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.
6.5. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
6.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
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6.6.1. 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
6.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação.
6.7. 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.
6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
6.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.8.1,
6.8.2 e 6.8.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.10.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:
6.10.1.por razão de interesse público; ou
6.10.2.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 da Unidade gerenciadora 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. As Unidades 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
Ata de Registro de Preço Compras 40 (1167696)

SEI 23237.016330/2020-09 / pg. 3

nº 8.666/93.
8.3. 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 nº 7.892, de 2014.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes.
Araguaína, 11 de dezembro de 2020.
CRISTIANO FERNANDES MATEUS
Diretor-geral
Representante da Unidade Gerenciadora
THAIS DE SÁ TOJAL LOPES
Representante Legal do Fornecedor Registrado

Documento assinado eletronicamente por THAIS DE SA TOJAL
LOPES, Usuário Externo, em 14/12/2020, às 16:37, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Cristiano Fernandes
Mateus, Diretor-Geral, em 18/12/2020, às 09:16, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1167696 e o código CRC 6A150BDC.
Av. Paraguai, esquina com Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP
77.824-838
Araguaína/TO — (63) 3411-0309
portal.ifto.edu.br — araguaina@ifto.edu.br
Referência: Processo nº
23237.016330/2020-09

Ata de Registro de Preço Compras 40 (1167696)
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Araguaína

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 41

O
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, Campus Araguaína, com sede na Av. Paraguai, esquina com
Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP 77.824838, Araguaína - TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/0006-00,
neste ato representado pelo Diretor-geral, Cristiano Fernandes Mateus,
residente e domiciliado em Araguaína-TO, brasileiro, casado, portador do CPF
518.948.902-72, nos termos da Portaria nº 458/2018/REI/IFTO, de
26/04/2018, publicada no DOU em 30/04/2018, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS nº 28/2020, publicada no DOU de 25/11/2020, processo
administrativo nº 23237.016330/2020-09, RESOLVE registrar os preços da
empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação
por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 o registro de preços para eventual
aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para Laboratório de
Enfermagem com a ﬁnalidade de atender demandas do Campus Araguaína
do
Instituto
Federal de Educação,
Ciência
e Tecnologia
do
Tocantins, especiﬁcado nos Itens 118, 131 e 206 constante no Termo de
Referência do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 28/2020, 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 e as demais condições ofertadas na proposta são as que
seguem:
Empresa: SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 29.926.189/0001-20 - Endereço: Assis Brasil, 4233, Ponta de Baixo,
São José/SC CEP: 88104-205 - Telefone: (48) 3375-1151 / (48) 988708789- LUIZE CRISTINE SPERANDIO - Email: adm.sislicitacoes@gmail.com
Item Especificação
Valor
do
Unidade Quantidade
Valor Total
Ata de Registro de Preço Compras 41 (1167728)
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do
TR

118

131

206

3.

Especificação
do Material
Maca de
resgate,
material:
polietileno, tipo:
prancha,
tamanho:
adulto, largura:
cerca de 0,40
m, formato:
pega mãos,
capacidade de
carga: até 250
kg,
componentes:
cinto "tipo
aranha",
características
adicionais:
aberturas
oblongas,
características
adicionais 01:
flutuante
Modelo
anatômico para
fins didáticos,
material:
silicone,
finalidade:
ressuscitação
cardiopulmonar,
com mandíbula
móvel,, tipo:
manequim
artificial,
aplicação:
treinamento
Modelo
anatômico para
fins didáticos,
material:
silicone,
finalidade:
simulador seio
feminino, tipo:
conjunto auto
exame e
amamentação,
características
adicionais: seio
pano branco,
seio na prancha
moreno,
acessórios:
bolsa para
transporte

Unidade Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

Unidade

4

R$502,33

R$2.009,32

Unidade

10

R$979,00

R$9.790,00

Unidade

8

R$1.872,00 R$14.976,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA GERENCIADORA E PARTICIPANTE

3.1. A Unidade Administrativa gerenciadora e participante é o Instituto
Ata de Registro de Preço Compras 41 (1167728)
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Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Araguaína.
4.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente
desta licitação.
5.

VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de
sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
5.2. Em razão da assinatura da ata ocorrer de forma eletrônica, considerarse-á para efeito de início da vigência, a data em que o último signatário do
contrato assinar.
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 fornecedor.
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o
fornecedor para negociar 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.
6.5. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
6.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
6.6.1. 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
6.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação.
6.7. 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.
6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
Ata de Registro de Preço Compras 41 (1167728)
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6.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.8.1,
6.8.2 e 6.8.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.10.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:
6.10.1.por razão de interesse público; ou
6.10.2.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 da Unidade gerenciadora 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. As Unidades 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.
8.3. 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 nº 7.892, de 2014.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes.
Araguaína, 11 de dezembro de 2020.
CRISTIANO FERNANDES MATEUS
Diretor-geral
Representante da Unidade Gerenciadora
LUIZE CRISTINE SPERANDIO
Ata de Registro de Preço Compras 41 (1167728)
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Representante Legal do Fornecedor Registrado

Documento assinado eletronicamente por LUIZE CRISTINE
SPERANDIO, Usuário Externo, em 14/12/2020, às 16:19,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Cristiano Fernandes
Mateus, Diretor-Geral, em 18/12/2020, às 09:16, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1167728 e o código CRC B60BC6F2.
Av. Paraguai, esquina com Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP
77.824-838
Araguaína/TO — (63) 3411-0309
portal.ifto.edu.br — araguaina@ifto.edu.br
Referência: Processo nº
23237.016330/2020-09

Ata de Registro de Preço Compras 41 (1167728)
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Araguaína

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 42

O
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, Campus Araguaína, com sede na Av. Paraguai, esquina com
Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP 77.824838, Araguaína - TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/0006-00,
neste ato representado pelo Diretor-geral, Cristiano Fernandes Mateus,
residente e domiciliado em Araguaína-TO, brasileiro, casado, portador do CPF
518.948.902-72, nos termos da Portaria nº 458/2018/REI/IFTO, de
26/04/2018, publicada no DOU em 30/04/2018, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS nº 28/2020, publicada no DOU de 25/11/2020, processo
administrativo nº 23237.016330/2020-09, RESOLVE registrar os preços da
empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação
por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 o registro de preços para eventual
aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para Laboratório de
Enfermagem com a ﬁnalidade de atender demandas do Campus Araguaína
do
Instituto
Federal de Educação,
Ciência
e Tecnologia
do
Tocantins, especiﬁcado nos Itens 140, 141 e 195 constante no Termo de
Referência do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 28/2020, 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 e as demais condições ofertadas na proposta são as que
seguem:
Empresa: Ômega Comercio e Serviços Eireli
CNPJ: 27.427.212/0001-06 - Endereço: Av Itapetinga - Potengi - Natal - RN 59124400 - Telefone: (84)98724-5400 - Domingos Medeiros de Azevedo
Guerra - Email: OMEGACS.RN@GMAIL.COM
Item Especificação do
do
Unidade Quantidade Valor
Valor Total
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do
TR

140

141

195

3.

Especificação do
Material
Estetoscópio, tipo:
biauricular,
acessórios: olivas
anatômicas pvc,
haste: haste aço
inox, tubo: tubo "y"
pvc, auscultador:
auscultador aço
inox c, anel de
borracha, tamanho:
adulto
Esfigmomanômetro,
ajuste: analógico,
aneróide, tipo : de
braço, faixa de
operação: até 300
mmhg, material
braçadeira:
braçadeira em
nylon, tipo fecho:
fecho em velcro,
tamanho: adulto
Cuba uso
hospitalar, material:
aço inox, formato:
tipo rim,
capacidade: cerca
de 700 ml

Unidade Quantidade

Valor
Valor Total
Unitário

Unidade

135

R$84,00 R$11.340,00

Unidade

90

R$95,00

R$8.550,00

Unidade

20

R$68,00

R$1.360,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA GERENCIADORA E PARTICIPANTE

3.1. A Unidade Administrativa gerenciadora e participante é o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Araguaína.
4.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente
desta licitação.
5.

VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de
sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
5.2. Em razão da assinatura da ata ocorrer de forma eletrônica, considerarse-á para efeito de início da vigência, a data em que o último signatário do
contrato assinar.
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 fornecedor.
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
Ata de Registro de Preço Compras 42 (1167794)
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mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o
fornecedor para negociar 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.
6.5. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
6.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
6.6.1. 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
6.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação.
6.7. 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.
6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
6.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.8.1,
6.8.2 e 6.8.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.10.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:
6.10.1.por razão de interesse público; ou
6.10.2.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 da Unidade gerenciadora 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).
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7.3. As Unidades 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.
8.3. 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 nº 7.892, de 2014.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes.
Araguaína, 11 de dezembro de 2020.
CRISTIANO FERNANDES MATEUS
Diretor-geral
Representante da Unidade Gerenciadora
DOMINGOS MEDEIROS DE AZEVEDO GUERRA
Representante Legal do Fornecedor Registrado

Documento assinado eletronicamente por DOMINGOS MEDEIROS
DE AZEVEDO GUERRA, Usuário Externo, em 14/12/2020, às
17:15, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Cristiano Fernandes
Mateus, Diretor-Geral, em 18/12/2020, às 09:16, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1167794 e o código CRC 447B2D4B.
Av. Paraguai, esquina com Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP
77.824-838
Araguaína/TO — (63) 3411-0309
portal.ifto.edu.br — araguaina@ifto.edu.br
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Referência: Processo nº
23237.016330/2020-09
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Araguaína

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 43

O
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocantins, Campus Araguaína, com sede na Av. Paraguai, esquina com
Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP 77.824838, Araguaína - TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/0006-00,
neste ato representado pelo Diretor-geral, Cristiano Fernandes Mateus,
residente e domiciliado em Araguaína-TO, brasileiro, casado, portador do CPF
518.948.902-72, nos termos da Portaria nº 458/2018/REI/IFTO, de
26/04/2018, publicada no DOU em 30/04/2018, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO
DE PREÇOS nº 28/2020, publicada no DOU de 25/11/2020, processo
administrativo nº 23237.016330/2020-09, RESOLVE registrar os preços da
empresa indicada e qualiﬁcada nesta ATA, de acordo com a classiﬁcação
por ela alcançada e nas quantidades cotadas, 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 o registro de preços para eventual
aquisição de materiais e equipamentos hospitalares para Laboratório de
Enfermagem com a ﬁnalidade de atender demandas do Campus Araguaína
do
Instituto
Federal de Educação,
Ciência
e Tecnologia
do
Tocantins, especiﬁcado nos Itens 101 e 104 constante no Termo de
Referência do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 28/2020, 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 e as demais condições ofertadas na proposta são as que
seguem:
Empresa: ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ: 34.351.642/0001-57 - Endereço: AV. V6, S/N, QD 317, LT 14,
SALA 2/3, CIDADE VERA CRUZ - CEP: 74.937-600 - CIDADE: APARECIDA
DE GOIÂNIA - UF: GO- Telefone: (62) 3277-6347- : FABIO JUNIOR
SANTANA DA SILVA DE PAULA Ata de Registro de Preço Compras 43 (1167835)
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SANTANA DA SILVA DE PAULA Email: licitacao@alphamedhospitalar.com.br
Item
Especificação
Valor
Valor
do
Unidade Quantidade Unitário
do Material
Total
TR
Ceftriaxona
sódica,
concentração: 1
frasco/
101
g, forma
100
R$68,29 R$6.829,00
ampola
farmaceutica: pó
p, solução
injetável
Dipirona sódica,
dosagem: 500
104
mg,ml,
Ampola
200
R$24,00 R$4.800,00
apresentação:
solução injetável
3.

UNIDADE ADMINISTRATIVA GERENCIADORA E PARTICIPANTE

3.1. A Unidade Administrativa gerenciadora e participante é o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Araguaína.
4.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente
desta licitação.
5.

VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de
sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
5.2. Em razão da assinatura da ata ocorrer de forma eletrônica, considerarse-á para efeito de início da vigência, a data em que o último signatário do
contrato assinar.
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 fornecedor.
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o
fornecedor para negociar 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.
6.5. A ordem de classiﬁcação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
6.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
Ata de Registro de Preço Compras 43 (1167835)
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poderá:
6.6.1. 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
6.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade
de negociação.
6.7. 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.
6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
6.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.8.1,
6.8.2 e 6.8.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.10.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:
6.10.1.por razão de interesse público; ou
6.10.2.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 da Unidade gerenciadora 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. As Unidades 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
Ata de Registro de Preço Compras 43 (1167835)
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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.
8.3. 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 nº 7.892, de 2014.
Para ﬁrmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada
em ordem, vai assinada pelas partes.
Araguaína, 11 de dezembro de 2020.
CRISTIANO FERNANDES MATEUS
Diretor-geral
Representante da Unidade Gerenciadora
FABIO JUNIOR SANTANA DA SILVA DE PAULA
Representante Legal do Fornecedor Registrado

Documento
assinado
SANTANA DA SILVA
14/12/2020, às 15:07,
fundamento no art. 6º, §
de 2015.

eletronicamente
por FABIO JUNIOR
DE PAULA , Usuário Externo, em
conforme horário oﬁcial de Brasília, com
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro

Documento assinado eletronicamente por Cristiano Fernandes
Mateus, Diretor-Geral, em 18/12/2020, às 09:16, conforme
horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1167835 e o código CRC 5B07374B.
Av. Paraguai, esquina com Avenida Amazonas, Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba — CEP
77.824-838
Araguaína/TO — (63) 3411-0309
portal.ifto.edu.br — araguaina@ifto.edu.br
Referência: Processo nº
23237.016330/2020-09
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