
Coordenadoria de Licitação - CLC/PGE
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, Macapá/AP
Telefone: (96) 3131-2839. E-mail: coordlicit@pge.gov.br
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a quantidade, o fornecedor e as demais condições

LAMINA BISTURI, material sço carbono, tamanho n 11
tipo  descartável,  estenlidade  esténl,  características
adicionais embalada individualmente
Marca: SOLIDOR
RMS: 10369460125

Especificações ^os itens

1

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto,
ofertadas na(s) proposta(s) são as que se seguem:

1.1.A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para aquisição de instrumentos, equipamentos e
suprimentos médicos cirúrgicos, visando atender as necessidades dos órgãos e entidades da
Administração Pública do Estado do Amapá, conforme condições, especificações e quantitativos constantes
no Anexo I - Termo de Referência - que integra o Edital e seus anexos, independente de transcrição.

1.2.A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a proceder às contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a compra pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. (Art.18 do
Decreto Estadual n. 3.182/2016 c/co 4 do art.15 da Lei n." 8.666/1993).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 102/2019-CLC/PGE

PROCESSO N* 00005/PGE/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N 062/2019
VALIDADE: 12 (doze) meses
HIPÓTESE PARA A ADOÇÃO DO SRP: Incisos I, II e III do Art. 3", do Decreto Estadual n. 3.182/2016;

A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, inscrita no CNPJ (MF) sob o n." 01.002.322/0001-32, com
sede na Avenida Antônio Coelho de Carvalho, n. 396, Centro, CEP: 68.900-015, na cidade de Macapâ/AP,
neste ato representado por seu Procurador-Geral NARSON DE SÁ GALENO, nomeado pelo Decreto n." 0024,
publicado no DOE de 02/01/2015, inscrito no CPF n. 658.097,774-49, portador da Carteira de Identidade n.
025.851 - AP (2' via); ou por seu Subprocurador-Gera! THIAGO LIMA ALBUQUERQUE, nomeado pelo Decreto
n. 0224, publicado no DOE de 14/01/2019, inscrito no CPF n. 879.347.953-00, portador da Carteira da OAB n.
1676-B - OAB/AP ou pelo Subprocurador-Geral Adjunto DiEGO BONILLA AGUIAR DO NASCIMENTO,
nomeado pelo Decreto n. 0363, publicado no DOE de 25/01/2019, inscrito no CPF n. 221.086.058-00, portador
da Carteira da OAB n. 1533-B - OAB/AP, considerando a homologação da licitação na modalidade de Pregão,
na forma Eletrônica n 062/2019-CLC/PGE, constantes nos autos do processo administrativo SIGA n.
00005/PGE/2019, RESOLVE: registrar os preços da empresa indicada e qualificada na Ata de Registro de
Preços n 102/2019-CLC/PGE, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas especificações e
quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às disposições do art.
37, inciso XXI da Constituição Federal; Lei n. 10.520/5002; Lei Complementar n.D 123/2006 alterada pela Lei
Complementar n." 147/2014; Lei Complementar Estadual n." 108/2018; Decreto Federal n. 8.538/2015; Decreto
Federal n. 5.450/2005; Decreto Estadual n. 2.648/2007; Decreto Estadual n. 3.182/2016; Decreto Estadual n.
3.183/2016; Decreto Estadual n. 3.184/2016; Decreto Estadual n. 3.313/2016; Lei n. 8.666/1993 e suas
alterações posteriores, bem como na legislação correlata e demais exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos, em conformidade com as disposições a seguir:
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Coordenadoria da Licitação - CLC/PGE
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, Macapá/AP

• Tolefone: (96) 3131-2839. E-mail: coòrdlicit@pge.gov.br

226.843,47

2538,94

Preço Total  J
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0,74

Preço
Umtario
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170.559

3431

Quantidade

Und

Und

Unidade

EQUIPO, tipo de equipo de infusão, material PVC cristal,
comprimento minimo 120 cm, tipo câmara flexível c/filtro ar,
tipo gotejador microgotas, tipo pinça regulador de fluxo,
t ipo conector luer cí tampa, esteril idade estènl,descartável,
Marca: LAMEDID
RMS: 10369460196

EQUIPO, tipo de equipo de infusão, material PVC cristal,
compnmento mínimo 120 cm. Iido câmara flexível cfiltro ar,
tipo gotejador gota padrão, tipo pinça regulador de fluxo,
t ipo injetar c/injetor lateral Y, autocicatnzante, tipo conector
luerc/ tampa, estenlidade estêni, descartável
Marca: LAMEDID
RMS: 10369460196

Especificações dos Itens

2

1

fiam

CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, material PVC atóxico
flexível, uso descartável, características adicionais ponta
atraumãtica, orifícios distais Iateralizados, embalagem
esténl. embalagem individual,  espessura n" 8.
Marca MARKMED
PMS 10207820015

CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, material PVC atóxico
f lexível, uso descartável, características adicionais ponta
atraumática, orifícios distais Iateralizados,  embalagem
estéril, embalagem individual, espessura n 18.
Marca: MARKMED
RMS: 10207820015

CATETÊR ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, material PVatxco
flexível, uso descartável, características adicionais ponta
atraumãtica, orif ícios distais iateralizados,  embalagem
estéril, embalagem individual, espessura n 16.
Marca: MARKMED
RMS: 10207820015

Especific^ções dos %

5.876,90

5.421,36

4.256,69

0,34

0,24

28,19

17.285

22.589

151

Und

Und

cxc/
100 UND

LÂMINA BISTURI, material aço inoxidável, tamanho n" 11,
tipo  descartável,  esterilidade  estéril,  características
adicionais embalada individualmente.
Marca SOU DOR
RMS 10369460125

LÂMINA BISTURI, material aço carbono, tamanho n 24,
tipo  descartável,  esterilidade  estéril,  características
adicionais embalada individualmente.
Marca: SOLIDOR
RMS: 10369460125

LÂMINA BISTURI, material aço carbono, tamanho n 15c,
tipo  descartável,  esterilidade  estéril,  características
adicionais embalada individualmente.
Marca: SOLIDOR
RMS: 10369460125
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3
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Coordenadoria de Licitação - CtC/PGE
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, Macapá/AP
Telefone: (96) 3131-2839. E-mall: coordllcit@pga.gov.br

30.000,00

Preço Total

RS

0,50

Preço
Unitário

. O*

60.000

Quantidade

lnd-1-

Unidade

AGULHA COLETA SANGUE A VÁCUO - Material aço
inoxidável si l iconizado ; Dimensão: 22 G x 1, tipo ponta .
pisei curto trifacetado; tipo conexão: conector luer lock em
plástico ; tipo fixação : protetor plástico ; Uso: estéril,
descartável, embalagem individual.
Marca: NPH

spefpcaçõesdos itens

•^"  ,^.             IOTE23

7.236,97

46.478,40

2.872,05

10,960,00

Preço Total  T

40,43

50,52

2,05

1,37

Preço
Unitário
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1.401
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FIO DE SUTURA - Material: catgut simples c/ agulha; tipo
fio : 2 - 0; Comprimento: compr. mínimo 70; Características
adicionais: c/ 3 fios e 3 agulhas ; tipo agulha: 2 agulhas 1/2
circulo cilíndricas d 4 e 5 cm; forma agulha: 1 agulha 3/8
círculo cortante 3 cm ; Tipo: embalagem kit obstétrico,
descartável; esterilidade: estéril, descartável.
Marca SHALLON
RMS 10243410012

FIO DE SUTURA, material nylon monofi lamento, tipo fio 4-
0, cor preto, comprimento 45 cm, característ icas adicionais
com agulha, tipo agulha 1/2 circulo cortante, comprimento
agulha 2, esteril idade estéril .
Marca: SHALLON
RMS: 10243410009

FIO DE SUTURA, material nylon monofilamento, tipo fio 4-
0, cor preto, comprimento 45 CM, características adicionais
com agulha, tipo agulha 3/8 círculo cortante, compnmento
agulha 2, esteril idade estéril .
Marca: SHALLON
RMS; 10243410009

FIO DE SUTURA, material nylon monofilamento tipo fio 3-
0, cor preto, comprimento 45 cm, características adicionais
com agulha, tipo agulha 3^8 círculo cortante, compnmento
agulha 2, esterilidade estéril.
Marca: SHALLON
RMS: 10243410009

Especificações dos itens

4

3

2

1

tem

LOTE 19                                            j

14.784,00

9,189,22

Preço Total .i

RS    j

3,52

2,63

I^reço

Unitário
•RSü,

4.200

3.494
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un
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un

Unidade

COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE - Material:
papelão; Capacidade: 13L; Acessórios: alças rígidas e
ampa; componentes adicionais; revestimento interno em

polietileno alta intensidade; tipo uso: descartável.
Marca: DESCARBOX
RMS 80937630002

COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, matenal
papelão, capacidade total 1,5 I, acessórios alças rígidas e
tampa, componentes adicionais revestimento interno em
pol ieti leno alta densidade, tipo uso descartável.
Marca: DESCARBOX
RMS: 80937630002

Especificações dos itens

2
p
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Coordenadoria de Licitação • CLC/PGE
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, Macapá/AP
Telefone: (96) 3131-2839.' E-mail: coordlicit@pge.gov.br
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CATE i ER ASPIRAÇÃO TRAQUEAl. material PVC atonco
flexível uso descartável, características adicionais ponta

Especificações dos itens

"""^^TOfAL0íf) - • "' •"""-• •

BISTURi DESCARTÁVEL, cabo de plastiLO lamina aço
inoxidável, 23 mm, estéril, sistema de segurança segundo
nr/32
Marca EMBRAMED
RMC 10252420064

&-•-
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Und -1 -

un

3

Und

l 1^

Und

BISTURI CECCARt^^EL   mate"ai cabo   piastco
material lâmina  aço inoxidável , tamanho lâmina  15,
Tipo:  manual,  estenlidade   esténl   Características
adicionais lâmina afiada, polida e com protetor.
Marca EMBRAMED
PMS ^0252420064

"     '^^ O^ .^•

TOTAI^

AGULHA Db 6^PC^-  aplicação p  medula óssea
material aço inoxidável dimensão 14 G x 10 mm tipo
ponta tnfacetada componente empunhadura ergonômica,
componente I  c'  bloqueador profundidade componente li  d
mandril, característica adicional esterno-iliaca, conector
conector luer lock, tipo uso descartável, esterilidade estéril.
Marca Medax
rms oni^Hmon8

*    TOtSL(R$)    -•"*•*-'

^GULrirt   DE 3IÒPolA aplicação p  medula óssea.
material aço inoxidável, dimensão 18 G 10 x 75 mm, tipo
ponta tnfacetada, componente empunhadura anatômica
policarbonato, componente I d bloqueador profundidade,
componente II d mandril monofacetado, característica
adicional estemo-ilíaca, mielograma, conector conector luer
lock tipo uso descartável, esterilidade estéril.
Marca Medax
RMS pni=-8inno

IV •       ,    „  ." TS

"""•'     1^-          TOTAL (lt$)
RMS: 80451960064
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Coordenadoria de Licitação - CLC/PGE
Endereço: Av. Antônio Coefho de Carvalho, 396, Centro. Macapá/AP
Telefona: (96) 3131-2939. E-mail: coordlicit@pge.gov.  ür

Especificações ti <

CATETER PERIFÉRICO - Aplicação: venoso; Modelo tipo
escalpe ; material agulha : agulha aço inox; Diâmetro 25
G; componente adicional: d asa de fixação, tubo extensor
, Conector: conector padrão d tampa ; componentes 1 d
adapatador coleta à vácuo ; componentes 2: d sistema de
segurança segundo a nr/32; tipo uso : estéril, descartável,
embalagem individual.
Marca: NPH
RMS1 ^0451960164

P co
Un umio

Jj.

1 Unidade \   Quantidade

^HM^

CATETER OXIGENOTERAPIA - Mater.al: tubo plástico
atóxico ; Tipo: flexível; Ponta: arredondada; Tipo : óculos
tipo uso : descartável; esteril idade: estéril; Características
adicionais: embalagem individual ; tipo adaptador    c/
adaptador para tubo de látex.
Marca: EMBRAMED
RMS: 10252420037

CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, material PVC
flexível, uso descartável, características adicionai
atraumática, orifícios distais lateralizados, em
estéril, embalagem individual, espessura n 14.
Marca: EMBRAMED
PMS 10252420008
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Coordenadoria de Licitação - CLC/PGE
,Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, Macapá/AP
Telefone: (96) 3131-9839. E-mall: coordlicit@pge.gov.br

20.882,22
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32.790,45
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516106,800,55
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RS          ^'    A

242.147,840,64

if '

6.758

.    ^, .„ ,

8.517

168760

938376

378.356

Und

Und

Und

COLETCR MATERIAL PÉRFURQCORTANTE. material
papelão, capacidade total 7 L, acessórios alças rígidas e
tampa, componentes adicionais revestimento interno em
polietileno alta densidade, tipo uso descartável.
Marca: DESCARBOX

COlETOR MATERIAL PERFÜROCORTANTE, material
papelão, capacidade total 13 I, alças rígidas e tampa,
revestimento interno em pol ietileno alta densidade, tipo uso
descartável.
Marca DESCARBOX
PMS 80937630002

T0TÂLfR$J

CaTETEP PERIFÉRICO ap.u açdO venoso modelo tipo
escalpe  material agulha aço mox  diâmetro 25  G,
componente adicional d asa de fixação, tubo extensor,
conector padrão d tampa, componente 2 d sistema
segurança segundo NR/32, tipo uso estéril, descartável ,
embalagem individual
Marca NPH
PMS 8^451960119

1

to.

1

o

1

to

P           TOWLWT"^"""  "

Und

Und-1 -
un

CATETER PERIFÉRICO aplicação venow modelo tipo
escalpe, matenal agulha aço mox  diâmetro 23 G,
componente adicional d asa de fixação, tubo extensor,
conector padrão d tampa, componente 2 d sistema
segurança segundo NR/32, tipo uso estéril, descartável,
embalagem individual
Marca NPH
RMS 30451960110

• .   •*^^forM.^R^••

CATETER PERIFÉRICO - Aplicação, venoso ; Modelo1 tipo
escalpe , material agulha : agulha aço inox ; Diâmetro : 25
G; componente adicional: d asa de fixação, tubo extensor
; Conector conector padrão d tampa ; tipo uso : estéril,
descartável, embalagem individual.
Marca: NPH
RMS 80451960119
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Coordenadoria de Licitação - CLC/PGE
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, Macapá/AP
Telefone: (96) 3131-2839. E-mall: coordlicit@pge.gov.br

667 03, 7jf

201761,95
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100,13

-   ^ -.-

2,015
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232.070,02

-

134,359751,13
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97 929195,00

189,91

Í4.'3575L1!

1.423,77

íJ   ~,

^   J  .,

1.512,42

1,222

';u2o iiade

94,369

' '-*-    9

Quêh.iJade

64 750

-    -

Und

' •> • ?de

Rolo 100

_

EQUiPO, tipo de equipo de infusão material PVC cristal,

EMBA^GEM P ESTERILIZAÇÃO material papel grau
cirúrgico, composição d filme polímero multilammado,
gramatura / espessura cerca de 60  apresentação rolo,
componentes adicionais termos sei ante, tamanho cerca de
25 cm, componentes d indicador químico tipo uso uso
único
Marca HOSPFLEX
RMS 804^^9^3001

1

EA"

1

Bem

W '        TOTAL flU^   "^"            *•

Rolo 100

.jn.dude

Par

bmua^U

Par

EMBAL^GEM P ESTERÍLiZaÇÃO maleual papel grau
cirúrgico  composição d filme polímero muitilaminado,
gramatura / espessura cerca de 60 g An2, apresentação
rolo, componentes  adicionais termosselante  tamanho
cerca de 50 cm componentes d indicador químico, tipo

Marca HOSPFLEX
PMS 814^39011)11

^""TOTAL {R$í '*"*"

ELETRODO  tipo  pas ades^as  apl^ação  uso em
desfibnlador externo automático, característica adicional
descartável tipo uso pediatnco Observação, compatível
com equipamento zoll aed plus
Marca INDUMED
PMS in42oqon(l51

Ls^t.....  -             ...

ELETRODO  tipo pas  adesivas   aplicação uso  em
desfibnlador externo automático característica adicional
descartável, t ipo uso adulto Compatível com a marca zoll
aed plus
Marca INDUMED
RMS 1042^Q051

ts ,-^-•       ,        -   ,iS

PMS 80937630002

1

r  '

Bem

1

w

Item

1

Bem
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valho, 396, Centro, Mac
Drdlicit@pge.gov.br

Coordenado ria de Licitação - CLCÍ
Endereço: Av Antônio Coelho de C;
Telefone: (96) 3131-2839. E-mail: c

I  .V
4.,-..,.*.

"   '   188.184,87                OU

180.184,870,171.059.911

.  ',.BRS  j

1.276,771,20                ^

1.270.771,20

R$      l

1 804 495 00

34,56

RS

36.770

1.804,485,68

2,15

Ri         M  -^

839 300

47ÍÍW       " ^

47.980,8047,04

RS

1.020

887.837.78               ^

Und

Und

Udd

Cxc/24
und

" TOTAL (RS^           (J1

SERINGm rnateridl poiipropiieno rdpaLicaae 1 ml tipo
bico central luer lock ou slip, tipo vedação embolo de
borracha  adicional graduada (escala ml), numerada,
esterilidade estenl descartável apresentação embalagem
individual.
Marca SR
RMS S0Ü2R180002

-: •f.-cciáço <-   '      -r,s

MASCARA RESPIRATOR^ material puLiml adulto tipo
uso   transparente   c/presilha  ajustaveí     aplicação
p/suplementação de 02, característ icas adicionais bolsa
plástica de não reinalação de CO2 expirado, componentes
conector e válvula.
Marca UMITEC
RMC m432300028

i     -     ^

TOTAL (RS)" ""        "  '   '

MASCARA MULTIUSO, tipo uso descartava finalidade
proteção química; poeira, nevoa, fumos metálicos  tipo
correia dupla: dois elásticos  cor azul  características
adicionais elemento filtrante pff1/semifacial.
Marca KALIPSO
PMS ISENTO

;V,. •_;• ;,t-:í, < n       •-

ap-    .   *,*^•>      .     '̂^pjf^L |JJ^    "**•

FIO DE SUTURA, material nylon monotilamento, tipo tio 3-
0, cor preta, comprimento 45 cm, características adicionais
com agulha, tipo agulha 1/2 circulo cortante, comprimento
agulha 3,5, esterilidade estéril ,
Marca: SHALON
RMS: 10243410009

comprimento mínimo 120 cm, câmara flexível c/fi ltro ar,
gote|ador gota padrão, pinça regulador de fluxo, conector
uer d tampa, esterilidade estéril, descartável.
Marca: TKL
RMS' 80288090044

>•
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1

Ite .
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1
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Coordenadoria de Licitação - CLC/PQE
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro. Macapá/AP
Telefone: (96) 3131-2839. E-tnail: coordllcit@pge.gov.Pr

Representante: Nivaldo Aranha da Silva
Endereço Eletrônico: matriz@equinociohospitalar.com.br
Telefone: (96) 3223-1040/3223-6243

]CEP: 69.900-170I UF: APCidade: Macapá

CNPJ: 07.329.169/0001-39Razão Social: EQUINÓCIO HOSPITALAR LTDA
Endereço: Av. Presidente Vargas 1947 - Centro.

' Classificada-Empr

2.2. O fornecedor classificado é o seguinte:

U-ORTOTAipQS LOTES ARR

LAMINA BISTURI, materi
tipo  descartável,  ester
adicionais embalada indivi
Marca: SOLIDOR
RMS: 10369460125

Especific

, material
s, uso
adicionai
ril, t ipo u

074

Especifi

W-1-
cx100

- Modeío uretral, M
poliuretano, Calibre: 8, Conector conector padrão ;
Comprimento: cerca de 20 ; tipo ponta . ponta distai
cilíndrica fechada , componentes: d orifícios laterais;
adicionais : lubrtficada ; esteril idade: estéril, descartável;
Embalagem, embalagem individual.

ED
0014

lnd-1-
cx100

SONDA TRATO URINÁRIO - Modelo: uietral; MateriãF
poliuretano; Calibre:  12; Conector:  conector padrão;
Comprimento; cerca de 40; tipo ponta: ponta distai
cilíndrica fechada ; componentes: c/ orifícios laterais;
adicionais: lubrificada; esterilidade: estéril, descartável,
Embalagem: embalagem individual.
Marca; EMBRAME
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Coordenadoría de Licitação • CLC/PGE
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, Macapá/AP
Telefone: (96) 3131-2B39. E-mail: coordliclt@pge.gov.br

5.1.Nos termos do art. 24 do Decreto n. 3.182/2016, durante a vigência, a Ata de Registro de Preços poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame

licitatório, mediante prévia anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.

5.2.As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.1.O órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços será a Procuradoria-Geral do Estado, que exercerá
suas atribuições por intermédio da Central de Licitações e Contratos - Coordenadoría de Sistema de Registro de
Preços.

4.2.São participantes os seguintes órgãos:

4.2.1.Polícia Técnico-Cientifica - POLTEC;

4.2.2.Secretaria de Estado da Educação - SEED;

4.2.3.Secretaria de Estado da Saúde - SESA;

4.2.4.Policia Militar do Estado do Amapá - PMAP;

4.2.5.Corpo de Bombeiros Militar do Amapá - CBMAP.

3.1.O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da

data de sua publicação.

3.2.Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d^, do inciso II do art.65 da Lei n. 8.666/93 ou de
redução dos preços praticados no mercado.

3.3.A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art.65 da Lei n. 8.666/93.

Itam  j

NÃO HOUVE
INTERESSADOS

í   Empres

1 RG n./Òrgão Expedidor/UF: 212271/POLITEC/AP l CPF n.: 125.556.062-20|

2.3.Se houver empresa participante do certame licitatório que aceite fornecer o objeto registrado nesta Ata pelo
mesmo preço da 1a classificada na licitação, esta integrará o Cadastro Reserva, consoante os incisos 1 e III,
2 do art.13 do Decreto Estadual n. 3.182/2016, no Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA

(Decreto n. 3.313/2016).

2.4.Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, salvo
o disposto nos artigos 19 a 21 do Decreto Estadual n. 3.182 /2016.

2.5.Aceitaram a fornecer o objeto registrado nesta Ata pelo mesmo preço da 1a classificada na licitação, os

seguintes fornecedores:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

COORDENADORIA DE LICITAÇÃO



8.1. A Adjudicada detentora da ARP, além das disposições contidas no Termo de Ref
obriga-se a:^.

Coordenadoria de Licitação - CLC/PGE
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, Macapá/AP
Telefone: (96) 3131-2639. E-msil: coordlicit@pge.gov.br

7.1. Cabe aos órgãos e as entidades participantes, além dos incisos consignados no art. 7 do Decreto Estadual
n. 3.182/2016, o que se segue;

7.1.1.Deverão tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços - ARP, inclusive de eventuais
alterações para o correto cumprimento de suas disposições;

7.1.2.Designar o gestor do contrato, a quem compete zelar pelos atos relativos ao cumprimento das
obrigações contratualmente assumidas, inclusive pela solicitação de aplicação de eventuais penalidades
decorrentes do descumprímento de cláusulas contratuais, aos fornecedores e aos prestadores de serviço;

7.1.3.Promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de contratação,
a fim de obter a indicação dos beneficiários, os quantitativos disponíveis e os preços a serem praticados;

7.1.4.Informar ao órgão gerenciador a eventual recusa do fornecedor em atender as condições
estabelecidas no edital e firmadas na Ata de Registro de Preços - ARP, as divergências relativas à entrega,
características e origem dos bens licitados, bem como a recusa em assinar o contrato para fornecimento de bem
ou prestação de serviços e;

7.1.5.Aplicar, observada a ampla defesa e o contraditório, eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais,
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

6.1.2.Observar para que, durante a vigência da presente ARP, sejam mantidas todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;

6.1.3.Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados,
para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;

6.1.4.Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua
compatibilidade com aqueles registrados na Ata;

6.1.5.Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na ARP.

5-3. O quantitativo decorrente das aquisições ou contratações adicionais não poderá exceder, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para a Central de Licitações e
Contratos - CLC/PGE e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que
aderirem.

5.4. De acordo com o art. 24,  5o do Decreto Estadual n. 3.182/2006, após autorização do órgão gerenciador,
o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
observado o prazo de vigência da ata.

6.1. O Órgão Gerenciador, além dos incisos consignados no art.5 do Decreto Estadual n. 3182/2016, obriga-

se a:

6.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços - ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da Ata, o preço, e as especificações do objeto registrado, observada a ordem de classificação indicada
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9.7.Com fundamento no Art. 7o da Lei n 10.520/2002 e Art. 29 do Decreto Estadual n 2.648/2007, ficará
impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de fornecedores,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a CONTRATADA que:

a)Não mantiver a proposta;

b)Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços
ou Contrato no prazo estabelecido, não aceitar ou retirar a nota de empenho;

c)Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação falsa;

d)Ensejar o retardamento da execução do objeto;

e)Fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital;

f)Falhar ou fraudar na execução do contrato;

g)Comportar-se de modo inidôneo;

h) Fizer declaração falsa;

i) Cometer fraude fiscal.

9.8.Para os fins da alínea "h", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos Arts. 90,92,93,94,95 e 97
da Lei n 8.666/1993.

9.9.Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA ficará
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou
inexecução total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes
penalidades:

a)Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a CONTRATANTE;

b)Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência
de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oficialmente;

c)Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de
inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções
legalmente previstes;

d)Em caso de inexecução parcial, a multe compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

Cóordenadoria de Licitação - CLC/PGE
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro, Macapá/AP
Telefone: (96) 3131-2839. E-mail: coordlicit@pge.gov.br

E* DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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8.1.1.Providenciar a atualização imediata dos números de telefone e fax, bem como o endereço de
e-mail sempre que houver alterações destes;

8.1.2.Indicar, no prazo máximo de 24 {vinte e quatro) horas, um novo preposto, por intermédio de
carta endereçada a esta Central de Licitações, nas ocasiões em que houver a substituição daquele
anteriormente indicado na proposta definitiva de preços (Anexo II do Edital);

8.1.3.Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação,
quanto à aceitação ou não da execução dos serviços a outro órgão da Administração Pública (não participante)
que venha a manifestar o interesse de utilizar a Ata, conforme item 5.1.



10.1.0 detentor da Ate de Registro de Preços, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro
cancelado quando:

10.1.1.Descumprir as condições deste Ate de Registro de Preços;

10.1.2.Não retirar a Nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração sem justificativa aceitável;

10.1.3.Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese deste se apresentar superior aos
praticados no mercado;

10.1.4.Sofrer sanção previste nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n. 8.666/93, ounotl7
da Lei n. 10.520/2002;

3Coordsnadoria de Licitação - CLCIPGE
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho, 396, Centro. Macapá/AP
Telefone: (96) 3131-2839. E-mall: coordlicit@pge.gov.br

e)Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em relação
ao órgão da administração ou entidade Contratante que a aplicou;

f)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CONTRATANTE petos prejuízos causados;

9.10. Também ficam sujeites ás penalidades do art 87, III e IV da Lei n. 8.666, de 1993, a CONTRATADA que;

a)tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b)tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c)demonstre não possuir Idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

9.11.As sanções previstes nas alíneas "a", "e" e T do item 9.3 deste Seção poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multe, descontendo-a dos pagamentos a serem efetuados.

9.12.A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á mediante
processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na
Lei n 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n 8.666/1993 e na
Lei n 9.784/1999, sendo competência do órgão Gerenciador o processamento das penalidades.

9.13. Em atenção ao principio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente,
deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de comprometimento
do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas;

9.14.A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como medida cautelar,
independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo á eventual multe a ser aplicada em razão de
inadímplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei n 9.784/1999.

9.15.0 valor da multe aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA ou
da garantia préstqda, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.

9.16.Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas
condições dos itens 9.08 e 9.09, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no prazo de
30 (trinta) dias, contados da notificação.

9.17.As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a rescisão
unilateral do contrato.
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Coordenadorla da Licitação - CLC/PGE
Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho. 396, Centro, Macapá/AP
Telefone: (96) 3131-2839. E-mall: coordlicit@pge.gov.br

NIVALDO ARANHA DA SILVA
Representante Legal da Empresa
EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA

CNPJ n": 07.329.169/0001-39
o Estado douto^^

, _QJl_ de
Macapá-AP,

12.1.Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n. 062/2019-CLC/PGE e as propostas, com preços,
quantidades e especificações.

12.2.As condições gerais da execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado e demais condições do ajuste, encontram-se definidos
no Termo de Referência, anexo ao Edital.

12.3.As  questões  decorrentes  da execução deste  Instrumento,  que  não  possam ser  dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Macapá, Estado
do Amapá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12.4.Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata excluir-se-á o dia do inicio e inciuir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

12.5.Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente administrativo.

12.6.Se o vencimento cair em dia que não houver expediente administrativo, os prazos de que trata o
subitem 12.4 serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

11.1.0 extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da Imprensa Oficial do Estado,
conforme o disposto no  3o do art. 13 do Decreto Estadual n. 3.182/2016.

10.1.5. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração;

10.1.6.A pedido do detentor da Ata, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a
perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

CENTRAL
DE LICíTAÇÕES
E CONTRATOS
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