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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022 

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2022 

 
O MUNICÍPIO DE MUANÁ por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça 28 de Maio, 
nº 43, Bairro: Centro, CEP: 68.825-000 - Muaná/PA, CNPJ: 05.105.200/0001-22, 
neste ato representado pelo Prefeito, Sr. EDER AZEVEDO MAGALHÃES, portador 
do CPF nº 302.572.982-15 e RG nº 1826596 PC/PA, em Conivência a, doravante 
denominado CONTRATANTE e a empresa DISTRIBEN DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI, sediada a Avenida 
Rodolfo Chermont, passagem São José, nº 40, Bairro: Marambaia – CEP: 66.615-
170, inscrita no CNPJ nº 04.234.179/0001-00, Inscrição Estadual nº 15. 218.921-1, 
neste ato representado por ADY DOS SANTOS MONTEIRO, CPF nº 482.755.812-
49, RG nº 2344014 2ª VIA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de 
pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 03/2022, publicada no 
Jornal Amazônia e Diário Oficial da União de 24/01/2022, RESOLVE registrar os 
preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as 
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, 9.488 de 2018 e 8.538 de 6 de outubro de 2015, e em conformidade 
com as disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR/ PROPOSTA Nº 
11438.326000/1210-07/MS, especificado no Termo de Referência, Anexo do edital 
do Pregão nº. 03/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 
vencedora, independentemente de transcrição.  
 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT MARCA VALOR UNIT VALOR TOAL 

2 

APARELHO DE RAIOS X - FIXO 
DIGITAL 
Especificação Técnica: Gerador 

microprocessado de alta frequência. 
Potência de pelo menos 50 kW. Tensão 
variável que atenda minimamente a faixa 
de40 kV a 125 kVou maior. Corrente 
variável na faixa mínima de 50mA a 500 mA 
ou maior. Tempo de exposição mínimo de 
5ms oumenor, a 4s ou maior. Com mAs 
variável na faixa de 10mAs ou menor a 500 
mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 
0.6mm efoco grosso igual ou maior que 1,0 
mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 
60 Hz; Capacidade calórica mínima do 
ânodo de 150kHU. Inserção de filtros 
adicionais de CU ou AL. Estativa porta 

UND. 1 SH 630-HF R$ 430.000,00 R$ 430.000,00 
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emissor com suas devidas características; 
Coluna comdeslocamento longitudinal a 
partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre 
eixo horizontal de +/-90 graus com travas 
em 0 graus, +/-90 graus; Diafragma 
luminoso com colimação manual ou 
automática; Sistema de freios 
eletromagnéticos. Mesa Bucky com 
gradeantidifusora de pelo menos 40lp/cm, 
foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; 
Tampo flutuante com dimensões mínimas 
de 200 x65 cm, com curso total de 
deslocamento longitudinal mínimo de 72 
cm e curso total de deslocamento lateral, 
transversal, 20 cmaproximadamente; 
Sistema de freios eletromagnéticos. 
Capacidade de peso suportado pela mesa 
de no mínimo 150 kg. Buckymural 
deslocamento vertical referenciado no 
centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 
170 cm (ou maior) a partir do 
chão,aproximadamente, dotado de sistema 
de freio eletromagnético ou mecânico. 
Mural com grade antidifusora de pelo 
menos 40lp/cm,distância focal entre 100 
cm e 180 cm; com cruz de localização/ 
centralização impressa no tampo do bucky. 
Detector plano comdimensões 
aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior. 
Detector com fio ou sem fio (móvel) e 
cintilador de Iodeto de Césio, 
quepossibilite exames na mesa, no bucky 
mural ou fora da mesa, maca e cadeira de 
rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 
2048pixels. Profundidade da imagem pós-
processada de no mínimo 14 bits. Tamanho 
máximo do pixel de 175 micrômetros. 
Oequipamento deve possibilitar 
manipulação, impressão e transmissão das 
imagens digitais para um sistema PACS, 
através de umaestação de uso. Estação de 
trabalho de aquisição, revisão e 
manipulação de imagens digitais 
compatível com as especificações doraios-X 
DR, com as seguintes especificações 
mínimas: CPU de alto desempenho com 01 
monitor de alta resolução com no 
mínimo17 polegadas; Capacidade de 
armazenamento de imagens: Memória 
RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 
300 ou superior, comcapacidade de no 
mínimo 1.000 imagens; Imagens 
radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve 
possuir: processamento deimagem, 
inserção de dados via DICOM Worklist ou 
via teclado, Print, Storage, placa de rede 
tipo Ethernet; Software de aquisição 
egerenciamento das imagens digitais, 
Sistema digital de imagem. Possibilidade de 
harmonização de imagem. Alimentação 
elétrica aser definida pela entidade. 

VALOR TOTAL R$ 430.000,00 
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2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições 

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  
 

3. VALIDADE DA ATA 
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da 

assinatura, podendo ser prorrogada a interesse da Administração. 
 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO  
4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do 
objeto registrado, cabendo à Administração promover as  negociações junto 
ao(s) fornecedor (ES). 

4.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (ES) 
para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 

ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da 
penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e. 

4.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 
de negociação. 

4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
4.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
4.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
4.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou. 
4.6.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 
participante(s). 

4.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1, 4.6.2 e 
4.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da 
ata, devidamente comprovados e justificados: 
4.8.1. Por razão de interesse público; ou. 
4.8.2. A pedido do fornecedor.  
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5. CONDIÇÕES GERAIS 
5.1. As condições gerais do serviço, tais como os prazos para execução, as 

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo 
ao edital. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3. (três) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  

 
Muaná/PA, 15 de Março de 2022. 

 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Muaná 
EDER AZEVEDO MAGALHÃES 

 
 
 
 
 
 

DISTRIBEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI  

CNPJ nº 04.234.179/0001-00 
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