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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022.005.001 SESAU/PMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA 
 

 
Processo nº 15029/2021/SESAU 
Pregão Eletrônico SRP nº 9/2022-005 SESAU/PMA 

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde - SESAU 
UASG: 927248 

Local de entrega: Conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência do Pregão Eletrônico 
SRP n.º 9/2022.005 SESAU/PMA. 

 

 

No dia 01 de julho de 2022, o Município de Ananindeua, por meio da Prefeitura Municipal de 

Ananindeua, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA / FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 11.948.192/0001-89, situada à Tv. Sn-21, n° 18- Cidade Nova VI 

– Bairro: Coqueiro,  Ananindeua – CEP: 67.143-810 – Ananindeua, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 

11.941.767/0001-31, representada pela Sra. DAYANE DA SILVA LIMA, Secretária Municipal de 

Saúde, e de outro lado a empresa ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, 

CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 07.346.264/0001-40, nos 

termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos 

Decretos nº 10.024/2019, nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, 

em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 9/2022-005 

SESAU/PMA, RESOLVE registrar os preços ofertados 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 n.º 229, de 14 de julho de 2021, e em conformidade com as disposições a 

seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO 

A SIMPLES REMOÇÃO E TIPO D UTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA/PA-SESAU, por meio da Secretaria Municipal de 

Saúde de Ananindeua, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do Edital do 

Pregão Eletrônico SRP nº 9/2022.005 SESAU/PMA, que é parte integrante desta Ata, assim como 

a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. Os preços registrados, as especificações dos produtos, as quantidades, fornecedor(es) e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 
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ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI 

CNPJ/MF Nº 07.346.264/0001-40 

Representante Legal: Ana Paula Rodrigues Pantoja da Cruz – CPF Nº 659.048.772-34 

Endereço: Alameda Moça Bonita, nº 97, Castanheira – Belém/PA, CEP Nº 66.645-010. 

E-mail: arraislicitação@gmail.com 

Telefone: (91) 3235-5609 

Item Descrição/ Especificações Unidade Qtd Marca 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 

Ambulância Tipo A Simples remoção 
. CONTENDO: Cintos de segurança para todos 

os passageiros, considerando sua lotação 

completa, sendo os da cabine, 

obrigatoriamente de três pontos e os do 

compartimento traseiro subabdominais, 

conforme a normatização vigente. Película de 

proteção solar (insulfilme) conforme legislação 

para os vidros laterais da cabine; Protetor de 

cárter e cambio de aço; 

ventilador/desembaraçador com ar quente na 

cabine, acendedor de 12 V, no painel para 

recarga de bateria de celular ou outro 

equipamento compatível com a voltagem, 

trava elétrica para todas as portas acionadas 

fechaduras da porta do motorista, demais 

equipamentos obrigatórios exigidos pelo 

CONTRAN, CODIGO DE TRANSITO 

BRASILEIRO e em conformidade com o 

PROCONVE. Todos estes itens vão ser 

entregues somente uma vez (no ato da entrega 

no veículo), não vai estar incluso motorista, 

nem combustível. Locação pelo período de 12 

meses 

UND 
 

04 
 

FIAT / 
FIORINO 
EVO 1.4 
8V FLEX 

8.999,99 431.999,52 

02 

Ambulância de Suporte Avançado - Tipo D  
CONTENDO: Sinalizador óptico e acústico; 
equipamento de radiocomunicação fixo e 
móvel; maca com rodas e articulada; dois 
suportes de soro; cadeira de rodas dobrável; 
instalação de rede portátil de oxigênio como 
descrito no item anterior (é obrigatório que a 
quantidade de oxigênio permita ventilação 
mecânica por no mínimo duas horas); 
respirador mecânico de transporte; oxímetro 
não invasivo portátil; monitor cardioversor com 

UND 03 

FIAT / 
FIORINO 
EVO 1.4 
8V FLEX 

34.990,00 1.259.640,00 

mailto:arraislicitação@gmail.com
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bateria e instalação elétrica disponível (em 
caso de frota deverá haver disponibilidade de 
um monitor cardioversor com marca-passo 
externo não invasivo); bomba de infusão com 
bateria e equipo; Maleta de vias aéreas 
contendo: máscaras laríngeas e cânulas 
endotraqueais de vários tamanhos; cateteres 
de aspiração; Adaptadores para cânulas; 
Cateteres nasais; seringa de 20ml; 
Ressuscitador manual adulto/infantil com 
reservatório; Sondas para aspiração traqueal 
de vários tamanhos; Luvas de procedimentos; 
Máscara para ressuscitador adulto/infantil;  
Lidocaína geléia e “spray”;  Cadarços para 
fixação de cânula;  Laringoscópio 
infantil/adultos com conjunto de lâminas; 
estetoscópio; Esfigmomanômetro 
adulto/infantil; Cânulas orofaríngeas 
adulto/infantil; Fios-guia para intubação; Pinça 
de Magyll; Bisturi descartável; Cânulas para 
traqueostomia; Material para 
cricotiroidostomia; Conjunto de drenagem 
torácica; Maleta de acesso venoso contendo: 
tala para fixação de braço; Luvas estéreis;  
Recipiente de algodão com anti-séptico; 
Pacotes de gaze estéril; Esparadrapo; material 
para punção de vários tamanhos incluindo 
agulhas metálicas, plásticas e agulhas 
especiais para punção óssea;  Garrote; 
Equipos de macro e microgotas; Cateteres 
específicos para dissecção de veias, tamanho 
adulto/infantil; Tesoura, pinça de Kocher; 
Cortadores de soro; Lâminas de bisturi; 
Seringas de vários tamanhos; Torneiras de 3 
vias; Equipo de infusão de 3 vias; Frascos de 
soro fisiológico, ringer lactato e soro glicosado; 
Caixa completa de pequena cirurgia; Maleta de 
parto como descrito nos itens anteriores; 
Sondas vesicais; coletores de urina; protetores 
para eviscerados ou queimados; espátulas de 
madeira; sondas nasogástricas; eletrodos 
descartáveis; Equipos para drogas 
fotossensíveis; Equipo para bombas de 
infusão; Circuito de respirador estéril de 
reserva; Equipamentos de proteção à equipe 
de atendimento: óculos, máscaras e aventais; 
Cobertor ou filme metálico para conservação 
do calor do corpo; Campo cirúrgico fenestrado; 
Almotolias com anti-séptico; Conjunto de 
colares cervicais; Prancha longa para 
imobilização da coluna. Para o atendimento a 
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neonatos deverá haver pelo menos uma 
Incubadora de transporte de recém-nascido 
com bateria e ligação à tomada do veículo (12 
volts). A incubadora deve estar apoiada sobre 
carros com rodas devidamente fixadas quando 
dentro da ambulância e conter respirador e 
equipamentos adequados para recém natos. 
Todos estes itens vão ser entregues somente 
uma vez (no ato da entrega no veículo), não 
vai estar incluso motorista, nem combustível. 
Locação pelo período de 12 meses. 

VALOR TOTAL DA ATA: R$1.691.639,52 
(UM MILHÃO, SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA 

E DOIS CENTAVOS) 

3. ÓRGÃO GERENCIADOR  

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde.  
 

 
 
 

Item 
 
 
 
 
 

 
 
 

Descrição do Item 
 

Quantidade 
 

 
 
 

Valor 
Unitário 

R$ 

Órgão 
Gerenciador 

e 
Órgãos 

Participantes 

Limite de 
adesão por 
Entidade 

Não 
Participante 

Limite 
decorrente 

de 
adesões 

01 

Ambulância Tipo A Simples remoção 
. CONTENDO: Cintos de segurança para 
todos os passageiros, considerando sua 
lotação completa, sendo os da cabine, 
obrigatoriamente de três pontos e os do 
compartimento traseiro subabdominais, 
conforme a normatização vigente. Película de 
proteção solar (insulfilme) conforme legislação 
para os vidros laterais da cabine; Protetor de 
cárter e cambio de aço; 
ventilador/desembaraçador com ar quente na 
cabine, acendedor de 12 V, no painel para 
recarga de bateria de celular ou outro 
equipamento compatível com a voltagem, 
trava elétrica para todas as portas acionadas 
fechaduras da porta do motorista, demais 
equipamentos obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN, CODIGO DE TRANSITO 
BRASILEIRO e em conformidade com o 
PROCONVE. Todos estes itens vão ser 
entregues somente uma vez (no ato da 
entrega no veículo), não vai estar incluso 

04 04 08 8.999,99 
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motorista, nem combustível. Locação pelo 
período de 12 meses 

02 

Ambulância de Suporte Avançado - Tipo D  
CONTENDO: Sinalizador óptico e acústico; 
equipamento de radiocomunicação fixo e 
móvel; maca com rodas e articulada; dois 
suportes de soro; cadeira de rodas dobrável; 
instalação de rede portátil de oxigênio como 
descrito no item anterior (é obrigatório que a 
quantidade de oxigênio permita ventilação 
mecânica por no mínimo duas horas); 
respirador mecânico de transporte; oxímetro 
não invasivo portátil; monitor cardioversor com 
bateria e instalação elétrica disponível (em 
caso de frota deverá haver disponibilidade de 
um monitor cardioversor com marca-passo 
externo não invasivo); bomba de infusão com 
bateria e equipo; Maleta de vias aéreas 
contendo: máscaras laríngeas e cânulas 
endotraqueais de vários tamanhos; cateteres 
de aspiração; Adaptadores para cânulas; 
Cateteres nasais; seringa de 20ml; 
Ressuscitador manual adulto/infantil com 
reservatório; Sondas para aspiração traqueal 
de vários tamanhos; Luvas de procedimentos; 
Máscara para ressuscitador adulto/infantil;  
Lidocaína geléia e “spray”;  Cadarços para 
fixação de cânula;  Laringoscópio 
infantil/adultos com conjunto de lâminas; 
estetoscópio; Esfigmomanômetro 
adulto/infantil; Cânulas orofaríngeas 
adulto/infantil; Fios-guia para intubação; Pinça 
de Magyll; Bisturi descartável; Cânulas para 
traqueostomia; Material para 
cricotiroidostomia; Conjunto de drenagem 
torácica; Maleta de acesso venoso contendo: 
tala para fixação de braço; Luvas estéreis;  
Recipiente de algodão com anti-séptico; 
Pacotes de gaze estéril; Esparadrapo; 
material para punção de vários tamanhos 
incluindo agulhas metálicas, plásticas e 
agulhas especiais para punção óssea;  
Garrote; Equipos de macro e microgotas; 
Cateteres específicos para dissecção de 
veias, tamanho adulto/infantil; Tesoura, pinça 
de Kocher; Cortadores de soro; Lâminas de 
bisturi; Seringas de vários tamanhos; 
Torneiras de 3 vias; Equipo de infusão de 3 
vias; Frascos de soro fisiológico, ringer lactato 
e soro glicosado; Caixa completa de pequena 
cirurgia; Maleta de parto como descrito nos 

03 03 06 34.990,00 
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itens anteriores; Sondas vesicais; coletores de 
urina; protetores para eviscerados ou 
queimados; espátulas de madeira; sondas 
nasogástricas; eletrodos descartáveis; 
Equipos para drogas fotossensíveis; Equipo 
para bombas de infusão; Circuito de 
respirador estéril de reserva; Equipamentos 
de proteção à equipe de atendimento: óculos, 
máscaras e aventais; Cobertor ou filme 
metálico para conservação do calor do corpo; 
Campo cirúrgico fenestrado; Almotolias com 
anti-séptico; Conjunto de colares cervicais; 
Prancha longa para imobilização da coluna. 
Para o atendimento a neonatos deverá haver 
pelo menos uma Incubadora de transporte de 
recém-nascido com bateria e ligação à 
tomada do veículo (12 volts). A incubadora 
deve estar apoiada sobre carros com rodas 
devidamente fixadas quando dentro da 
ambulância e conter respirador e 
equipamentos adequados para recém natos. 
Todos estes itens vão ser entregues somente 
uma vez (no ato da entrega no veículo), não 
vai estar incluso motorista, nem combustível. 
Locação pelo período de 12 meses. 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua 
vigência, deverá, prioritariamente, ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador. 

4.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão: 

4.2.1. comprovar nos autos a vantagem da adesão, observando, dentre outros aspectos pertinentes, 
a compatibilidade entre a demanda do exercício financeiro e a quantidade registrada na ARP; 

4.2.2. encaminhar ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços o pedido de adesão e 
obter resposta, a qual, se afirmativa, deverá ser encaminhada ao órgão gerenciador, na forma 
prevista no inciso III deste parágrafo. 

4.2.3. encaminhar solicitação de adesão ao órgão gerenciador, com aceite do fornecedor para 
análise de viabilidade. 

4.3. Comprovado o atendimento aos requisitos estabelecidos no §1º deste artigo, o órgão 
gerenciador autorizará a adesão à ata, exceto na hipótese de extrapolação do limite previsto no §5º 
deste artigo. 
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4.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 

4.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo 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. 

4.6. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de 
registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

4.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante efetivará a contratação 
solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata, comunicando o órgão 
gerenciador da efetiva contratação. 

4.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e 
o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais 
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.9. É vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, a adesão a Ata de 
Registro de Preços gerenciada por órgão ou entidade distrital, federal ou de outros Estados e 
Municípios, quando existir Ata de Registro de Preços do Município de Ananindeua com objeto 
similar e possibilidade de adesão. 

4.10. É facultada aos órgãos ou entidades distritais ou de outros Estados e Municípios a adesão à 
ata de registro de preços da Administração Pública Municipal. 

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 (doze) meses a partir do (a) 
assinatura e publicação do extrato da Ata, não podendo ser prorrogada. 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao 
órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor (es). 

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

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

6.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
de mercado observará a classificação original. 
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6.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.3.1. 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 

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

6.4. 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. 

6.5. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.5.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

6.5.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

6.5.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

6.5.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 2002. 

6.6. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.4 será 
formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.7. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nos itens 6.5.1 e 6.5.2 acarretará, ainda, a 
aplicação das penalidades cabíveis, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

6.8. 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: 

6.8.1. Por razão de interesse público; ou 

6.8.2. A pedido do fornecedor. 

7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital e anexos. 

7.2. É da competência do órgão gerenciador 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. O órgão 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 dos 
itens, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições 
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e no Contrato, ambos anexos do 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, nos termos do art. 16, §1º do 
Decreto nº 229/2021. 

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os materiais 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 n. 7.892, de 
2014 (quando for o caso). 

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. 

ANANINDEUA-PA, 01 DE JULHO de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
CNPJ: 11.948.192/0001-89 

CONTRATANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI, 
CNPJ: 07.346.264/0001-40 

CONTRATADO 
 
 
 
 



 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE ANANINDEUA 
PREFEITURA MUNICIPAL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15029/2021 SESAU/PMA 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022-005 SESAU/PMA 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022.005.001 SESAU/PMA 

 

10 

TESTEMUNHAS: 
 
1. __________________________________ 
 
CPF Nº 
 
2. __________________________________ 
 

CPF Nº 
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