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CEP: 78.830-000        DOM AQUINO – MT 

ESTADO DE MATO GROSSO 

GOVERNO  MUNICIPAL 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 026 /2018 
 

PREGAO: N° 022 /2018 -  PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 033 /2018. 
 
O município de Dom Aquino através da Prefeitura Municipal de Dom Aquino – MT, pessoa jurídica, de 
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.347.119/0001-23, com sede à Avenida Cuiabá, 143, 
Centro, Dom Aquino - MT, representada pelo Prefeito Municipal, Senhor VALDÉCIO LUIZ DA COSTA, 
nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, dos Decretos n's 8.538, de 6 de outubro de 2015, e 7.892, de 23 de janeiro de 
2013, Decreto Municipal n°. 072/2013 e subsidiariamente, a Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão para Registro de Preços n° 0022/2018, consoante consta do Processo n° 
033/2018, RESOLVE registrar preços da empresa CIRURGICA GONÇALVES LTDA ME CNPJ: 
15.371.628/0001-70 com sede na Avenida General Mello – 1527 bairro Pico do Amor  Cuiabá-MT Cep 
78.065-290, visando o possível fornecimento do objeto licitado, conforme especificações e 
condições constantes no Edital e seu Anexos, no Termo de Referência e na Proposta de Preços, 
independentemente de transcrição, constituindose esta Ata em documento vinculativo e 
obrigacional às partes, à luz da legislação que rege a matéria. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO  
1.1 - A presente Ata tem por objeto registro de preços para futura e eventual aquisição de 
Equipamentos e materiais permanente para o Centro de Reabilitação Ariston Delmondes, para 
atender às necessidades da Secretaria de Saúde, conforme condições e especificações, constante no 
edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS  
2.1 - Os preços unitários que vigorarão nesta Ata de Registro de Preços, são os constantes abaixo: 
 

ITEM COD. 
TCE/MT DESCRIÇÃO DO PRODUTO UN

D 
QUAN

T 

MARCA/ FAB 
/INDUS. V.. UNIT. V..TOTAL 

2 47279-4 

Espaldar em Madeira (barra-escada 
de Ling); Especificações mínimas: - 
confeccionado em madeira, 2,50 
metros, com distância entre vãos de 
20 cm, com degraus cilíndrico, com 
dois banzos; 

UN 1 ARKTUS 
PA00206A 950,00  950,00  

3 388170 

Aparelho de Bonnet; Especificações 
mínimas: - duplo com anilhas; 
Estrutura em aço; Pintura 
eletrostática; Pesos ajustáveis de 
modo mecânico (total de 10 kg); Com 
4 puxadores (2 na altura do tórax e 2 
junto ao solo); Montado em estrutura 
metálica para fixação na parede 
através de buchas e parafusos. 
Largura: 70 cm, Altura: 158 cm, 
Profundidade: 15 cm, Peso: 37 Kg 
(Aproximadamente) 

UN 1 CARCI 1080 3.650,00 3.650,00 

4 250301-8 

Cadeira de rodas para obeso; 
Especificações mínimas: - para 
usuários com peso mínimo de 130 kg 
até 160 kg, com estrutura 
completamente em 100% aço 
carbono com pintura em epóxi-pó, 
apoio de braços em poliuretano 

UN 1 ORTOMETAL 
118 1.900,00 1.900,00 
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removível com protetor de roupas, 
dobrável em X duplo, assento 
removível com espuma de densidade 
05cm, barra extra de sustentação, 
encosto estofado em poliéster, apoio 
para os pés em plástico com altura 
regulável, apoio de braços em 
poliuretano, removível, freios 
bilaterais, com protetor de roupas, 
faixa de apoio para as pernas, suporta 
usuários com até 160 Kg, rodas 
traseiras de 24", com eixos 
reforçados, com rolamentos e pneus 
infláveis ou maciços, rodas dianteiras 
de 6" com pneus maciços e 
rolamentos no eixo vertical e 
horizontal, freios bilaterais. 

5 140448-2 

Rampa com degraus; Especificações 
mínimas: para paciente adulto e 
infantil, adaptação para a direita, 
esquerda e longitudinal, corrimão, 
construída em madeira envernizada, 
borracha sintética, canto com dois 
lados, três degraus de um lado e 
rampa do outro. 1,32 x 0,48 x 0,55 x 
1,17 m (C X C X L X H), piso em 
degraus, rampa e plataforma 
revestida em material sintético 
antiderrapante. 

UN 1 ARKTUS 
PA006641A 3.200,00 3.200,00 

6 233175-6 

Balança Antropométrica Adulto; 
Especificações mínimas: - Pesagem 
máxima: 200 Kg; Divisão de pesagem: 
100 Gramas; Balança antropométrica 
digital voltagem: 127/220 V; Peso sem 
embalagem: 15 kg; Itens inclusos: 
régua antropométrica; Garantia: Doze 
meses para defeito de fabricação. 

UN 1 WELMY 
W200/100 A 1.300,00 1.300,00 

7 174500-0 

Esfigmomanômetro obeso; 
Especificações mínimas: - Tipo 
adulto, com braçadeira de nylon, com 
fecho de metal, tecido em algodão, 
com braçadeira, com a aprovação e 
calibração do INMETRO  

UN 1 PREMIUM 150,00 150,00 

9 140647-7 

Roda de ombro; Especificações 
mínimas: - Construída em estrutura 
tubular de aço com pintura 
eletrostática. Sistema de regulagem 
de carga mecânica. Roda ajustável em 
altura e raio da manopla regulável. 
Montada sobre estrutura de madeira 
para fixação em parede. 

UN 2 FISIOBRAS 2.400,00 4.800,00 

11 110464-0 

Cadeira de rodas adulto; 
Especificações mínimas: - material de 
confecção - em metal cromado com 
pintura em epóxi, tipo dobrável, 
rodas pneumáticas infláveis com freio 
nas rodas, escamoteáveis, fixo, pés 
removível, assento e encosto em 
nylon. 

UN 1 ORTOMETAL 
133 PI 1.650,00 1.650,00 

12 114210-0 
Aparelho de luz infravermelho com 
pedestal; Especificações mínimas: - 
portátil, suporte com rodízios e 

UN 3 AG 580,00 1.740,00 
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iluminação 250w, hastes regulável, 
refletor em alumínio polido, com 
grade protetora, alimentação 
110/220w - 50/60hz. Inclui manual, 
garantias e treinamentos. 

13 404698-6 

Escada em L com rampa; 
Especificações mínimas: - Escada em 
L com 4 degraus, rampa e corrimão 
confeccionados em madeira 
envernizada (eucalipto) com piso em 
borracha antiderrapante. Com as 
seguintes dimensões aproximadas: 
236 x 163 x 135 cm (comp. x alt x 
larg) 

UN 1 ZIL MOVEIS 
2013 3.450,00 3.450,00 

14 100357-7 

Turbilhão; Especificações mínimas: - 
Confeccionado em aço inox, indicação 
membro superiores e inferiores, 
tanque capacidade de 80 L até 180 L., 
com rodízio, com registro de 
escoamento e trava em diagonal, com 
turbina, 110/220w, com aquecedor 
turbilhão e termostato 

UN 1 CARCI 20 12 13.149,00 13.149,00 

15 370119-0 

Ultrassom para fisioterapia; 
Especificações mínimas: - frequência 
1 e 3 MHZ, tela de LCD, modo de 
emissão/operação contínuo e 
pulsado. 

UN 2 IBRAMED 
SOMOPLUS 1.645,00 3.290,00 

16 421144-8 

Nebulizador portátil; Especificações 
mínimas: - Ultrassônico, c/ 01 saída 
simultânea 01 Aparelho compressor 
de ar. 01 Conjunto nebulizador em 
saco plástico contendo tubo atóxico e 
copo dosador. 02 Máscaras em PVC 
anatômicas e atóxicas. (01 Adulto e 
01 Infantil) 01 Folheto com manual 
de Instruções 01 Folheto Voltagem: 
110 e 220 Volts (60 Hz) Garantia: 12 
meses contra defeitos de fabricação 

UN 1 MEDIATE MD 
3000 300,00 300,00 

18 441859-0 

Aparelho de fisioterapia TENS e FES; 
Especificações mínimas: - 04 canais, 
intensidade em torno de 120 MA +/- 
5%, tens operação continua, fes 
operação automática, acompanha 
manual e instalação, garantia mínima 
de 01 ano, assistência técnica e 
registro no ministério da saúde. 

UN 4 IBRAMED 
NEURODIN 1.700,00 6.800,00 

22 219314-0 

Aspirador de secreção elétrico móvel; 
Especificações mínimas: - Com 
capacidade de 06 a 10 litros, suporte 
com rodízios válvula de segurança e 
frasco termoplástico/vidro 

UN 1 MEDICATE MD 
600 4.000,00 4.000,00 

23 368613-2 

Aparelho Laser com caneta 950 nm + 
caneta 650 nm; Especificações 
mínimas: - Infravermelho, Laser 
terapêutico para utilização em 
fisioterapia, possui circuito 
toposcópio para localização dos 
pontos de acupuntura e possibilidade 
de operações. 

UN 1 IBRAMED 
LASER PLUS 4.345,00 4.345,00 

28 236003-9 
Rolo para exercício; Especificações 
mínimas: - rolo em EPE, para yoga, 
pilates e reabilitação 15 x 90 cm 

UN 4 ARCTE 230,00 920,00 
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31 167780-2 
kit Bola Bobath/Suíça 45, 55 e 75 cm; 
Especificações mínimas: - material de 
1º qualidade 

UN 3 ARCTE/ARKITU
S 240,00 720,00 

35 178423-4 
Bicicleta Ergométrica; Especificações 
mínimas: - vertical CSX 136 com 
display LCD 

UN 1 DREAM MAG 
5000V 2.300,00 2.300,00 

36 183374-0 
kit de tornozeleiras em velcro; 
Especificações mínimas: - em nylon 
com peso de 500g, 2kg, e 3kg 

UN 3 ARKTUS 200 600,00 

41 114023-0 

Aquecedor para Turbilhão; 
Especificações mínimas: - base de 
polietileno, resistência blindada, 
termostato para controle de 
temperatura até 70º, lâmpada piloto 
tampo protetor da resistência. 
Dimensões 0,87 x 0,24m 

UN 2 CARCI 1500,00 3.000,00 

VALOR TOTAL POR                                                                        R$ 62.214,00 (sessenta e dois mil, duzentos e quatorze reais) 

PARÁGRAFO 1º - Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos 
e irreajustáveis.  
PARÁGRAFO 2º - Os preços referidos constituirão, a qualquer titulo, a única e completa remuneração 
pelo fornecimento dos objetos desta Ata de Registro de Preços, incluído frete, posto nos locais 
designados pela Unidade Requisitante.  
PARÁGRAFO 3º - Os preços registrados poderão ser revistos nas hipóteses previstas nos arts. 17 e 18 
do Decreto n°7.892/2013. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA — DA VIGÊNCIA 
3.1 - Esta Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua 
assinatura. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA EXCLUSIVIDADE 
4.1 - A Prefeitura não se obriga a contratar exclusivamente pelo Registro de Preços, podendo cancelá-
lo, ou promover licitação específica, quando julgar conveniente, nos termos de legislação pertinente, 
sem que caiba recurso por parte da EMPRESA detentora. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 
5.1- Desde que devidamente justificada a vantagem, esta Ata de Registro de Preços, durante sua 
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do município de Dom Aquino, através da 
Prefeitura Municipal de Dom Aquino – MT (órgão gerenciador).  
5.1.1 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso 
desta ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão.  
5.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não, a órgão ou entidade que não tenha participado do 
certame licitatório, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
5.3 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados nesta ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
5.4 - Em atendimento ao disposto no § 4° do art. 22 do Decreto n° 7.892/13, o quantitativo 
decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
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5.5 - Autorizada a adesão, o órgão não participante (o "carona") deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.  
 
CLÁUSULA SEXTA- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
6.1 - O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente indicada pela empresa 
vencedora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da documentação fiscal, com a indicação do 
número da conta corrente, devidamente atestada. Os pedidos de pagamentos deverão vir 
devidamente instruídos com a documentação necessária: 
6.2 A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas 
correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de 
apresentação da nota fiscal/fatura corrigida. 
6.3 Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
6.4 É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de 
acordo com as especificações deste instrumento. 
6.5 Não haverá atualizações ou compensações financeiras a qualquer título ou hipótese. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO DE ENTREGA DO OBJETO  
7.1 - Prazo de Entrega: A entrega do objeto, deverá ser no prazo máximo de 10 (dez) dias, deverão 
ser entregues parceladamente no município de Dom Aquino-MT, sem ônus de frete extra para esta 
municipalidade de acordo com as necessidades da Secretaria solicitante. 
7.2 - Condição de entrega: A empresa vencedora obrigar-se-á a entregar o objeto estritamente de 
acordo com as disposições constantes no Anexo I, parte integrante deste edital.   
7.3 - Por ocasião da entrega dos produtos, em conjunto com os mesmos deverá ser entregue a nota 
fiscal/Fatura. 
 
CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES 
8.1 - A EMPRESA fica sujeita as seguintes penalidades: 
a) Multa pela recusa da EMPRESA em receber o pedido a título protelatório para entrega: 10% (dez 
por cento) sobre o valor da Nota de Empenho; 
b) Multa por dia de atraso na entrega: 1,0% (um inteiro por cento) por dia sobre o valor de 
quantidade que deveria ser entregue, até o máximo de 15 (quinze) dias; 
c) Multa por inexecução parcial da requisição: 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor da parcela 
inexecutada; 
d) Multa por inexecução total da requisição: 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor do pedido, 
requisição ou memorando da Unidade Requisitante. 
PARÁGRAFO 1º - A Empresa fica sujeita às sanções previstas no capitulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 
e demais alterações bem como as sanções previstas do artigo 7º da lei 10520/02. 
PARÁGRAFO 2º - As sanções são independentes, a aplicação de uma não exclui a das outras. 
PARÁGRAFO 3º - O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de 
recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, 
o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA detentora da Ata tenha a receber. Não 
havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como divida ativa, sujeitando-se a EMPRESA 
detentora ao processo executivo. 
PARAGRAFO 4° - Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela 
licitante que vier a ser vencedora, serão atualizadas pelo IPC-FIPE – Índice de Preços ao Consumidor, 
divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, vigente à 
época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado “ pro rata die ” e acrescido de 
juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano. 
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CLÁUSULA NONA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando: 
a) A EMPRESA descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  
b) A EMPRESA não formalizar o Termo de Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa; 
c) A EMPRESA der causa à rescisão administrativa do Termo de Ata decorrente do Registro de Preços; 
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Termo de Ata decorrente do Registro 
de Preços; 
e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 
f) Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração.   
PARÁGRAFO 1º - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos na 
cláusula décima, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.  
PARÁGRAFO 2º - Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da EMPRESA, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Dos municípios, por 01 (uma) vez, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir desta publicação.   
PARÁGRAFO 3º - Pela EMPRESA quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços. A solicitação da EMPRESA para 
cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII da Ata, caso não 
aceitas as razões do pedido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
10.1 - Os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos pela Unidade Requisitante 
consoante o disposto no Artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS PEDIDOS 
11.1 - Os pedidos deverão ser formulados através de Autorização de Fornecimento efetuada pela 
unidade requisitante.  
PARÁGRAFO 1º - A EMPRESA fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
da Ata de Registro de Preços. 
PARÁGRAFO 2º - Na hipótese da EMPRESA detentora da ata de registro de preços se negar a receber 
o pedido, o mesmo deverá ser enviado pelo correio, registrado, considerando-se como efetivamente 
recebido, na data do registro para todos os efeitos legais.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO 
12.1 - Os técnicos da Unidade Requisitante efetuarão vistoria no ato da entrega e avaliarão as 
condições físicas dos produtos (inclusive seu preço). Caso estas condições não sejam satisfatórias, a 
remessa poderá ser devolvida ou recusada, devendo ser reposta por outra, independentemente da 
aplicação das penalidades previstas. 
12.2 - Ficará responsável pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços o servidor público 
municipal desta Prefeitura de Dom Aquino, Sr. RICARDO KOJIMA, ao qual competirá dirimir as dúvidas 
que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da 
Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS PREJUIZOS 
13.1 - Corre por conta da EMPRESA detentora da Ata qualquer prejuízo causado aos produtos em 
decorrência do transporte.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 
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14.1 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato/ata de registro 
de preços, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de 
habilitação e qualificação, exigidas nesta licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOTAÇÃO 
15.1 - As despesas decorrentes com a execução do presente TERMO DE ATA correrão à conta da(s) 
dotação(ões):  
 
05- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
05.002.10.302.0083.1094– Reforma e Equipamento do .Centro de Reabilitação Ariston Delmondes 
4.4.90.52.00.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA— DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
16.1 - A EMPRESA deve ter pleno conhecimento das disposições constantes desta Ata, bem como de 
todas as condições gerais, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento 
impeditivo a do perfeito cumprimento do Termo de Ata. As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes 
disposições: 
I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo a presente ata de Registro de Preços. 
II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão 
n°. 022/2018 e seus anexos e a proposta classificada. 
III Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n° 10.520, de 17 de julho 
de 2002, e dos Decretos n's 8.538, de 6 de outubro de 2015, e 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e, 
subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93, e suas alterações.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO  
17.1 - As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro de Dom Aquino -MT, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
17.2 - E por estarem de acordo, as partes assinam a presente, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma para um só efeito legal, ficando duas via arquivada na sede da Prefeitura Municipal, na forma 
do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93. 
 
 
Dom Aquino-MT, 12 de Dezembro de 2018 
 
 
 
VALDÉCIO LUIZ DA COSTA 
Prefeito Municipal 
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