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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CAMPUS PROF. ANTÔNIO GARCIA FILHO 

 

ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º ......... 

 
A Fundação Universidade Federal de Sergipe, instituída pelo Decreto-Lei 267/68, localizada na Cidade 
Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”, no Jardim Rosa Elze, Município de São Cristóvão, Estado 
de Sergipe, inscrita no CNPJ sob o nº 13.031.547/0001-04, doravante denominada CONTRATANTE, 
neste ato representada pelo Magnífico Reitor Prof. Drº Ângelo Roberto Antoniolli, portador da CI nº 
9.300.075-3 SSP/SP, CPF nº 973.238.618-53, brasileiro, solteiro, professor universitário, considerando 
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS 
nº......./2018, publicada no ...... de ...../...../2018,  processo administrativo n.º 23113.031894/2018-45                 
, 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 n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e suas alterações, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de 

Simuladores e Modelos Anatômicos, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, 

anexo I do edital de Pregão nº 84/2018, 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(es) e as 

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

15.056.433/0001-36 - LETRA FISIOLABOR LTDA 

TELEFONE: (31) 3354-8899 FAX: (31)3474-3524 E-MAIL: licitacao@letrafisiolabor.com.br 
 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade Valor Unitário Valor Global  

7 SIMULADOR UNIDADE 3 R$ 788,99 R$ 2.366,97  

Marca: NASCO 
Fabricante: NASCO 
Modelo / Versão: LB1310 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  SIMULADOR, quadril com músculos, modelo de quadril direito de 
tamanho real com músculos com porção femoral: músculos glúteos médio, glúteo menor, ilíaco, gêmeo inferior e 
superior, obturador interno, piriforme e psoas e ligamentos da cápsula articular. O modelo apresentado em base para 
exibição. Dimensões aproximadas do modelo (CxLxA): 12,7x12x21cm e dimensões aproximadas da base (CxLxA): 
16,5x 12,7cm. 

 

26 SIMULADOR UNIDADE 4 R$ 1.499,98 R$ 5.999,92  

Marca: NASCO 
Fabricante: NASCO 
Modelo / Versão: LB1720 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR, Simulador espinha cervical com músculos, modelo de 
tamanho real que inclui o tronco cerebral, osso occipital, atlas e áxis até C7, com disco com hérnia, T1 e T3. Modelo 
tem cerebelo macio e o nervo completo com plexo braquial do lado direito. Os músculos incluem o triângulo 
suboccipital, músculo longo da cabeça, elevador da escápula, escaleno médio posterior e anterior. A primeira e a 
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segunda costela direita também são apresentadas e incluem cartilagem. Acompanha base: 22,5x15,9cm. Dimensões 
aproximadas (CxLxA): 14x16,5x25,4cm. 

43 SIMULADOR UNIDADE 4 R$ 348,48 R$ 1.393,92  

Marca: NASCO 
Fabricante: NASCO 
Modelo / Versão: LB3341 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  SIMULADOR, Simulador modelo de brônquio de 4 peças, modelo é uma 
seção transversal de quatro estágios do brônquio, demonstrando as alterações no tecido que ocorrem na asma e 
bronquite crônica. Quatro estágios: brônquio normal, hipersecreção da glândula mucosa, inchaço com agregações 
linfoides e espasmos dos músculos lisos. O modelo inclui: cartilagem, glândulas e tampão de muco, músculos lisos em 
espiral e o tecido conjuntivo fibroelástico e camadas epiteliais do brônquio. Todos os estágios giram sobre um pino. 
Dimensões aproximadas (CxLxA): 9,4x3,8x4,5cm. 

 

51 SIMULADOR UNIDADE 4 R$ 548,00 R$ 2.192,00  

Marca: NASCO 
Fabricante: NASCO 
Modelo / Versão: LB3552 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR, Simulador modelo de pelve masculina hbp, modelo de 
pelve masculina HBP é quase de tamanho real, seção transversal médio-sagital mostrando a anatomia da pelve e da 
próstata. Inclui inserções normal e de hiperplasia benigna da próstata (HBP). A inserção de HBP mostra tamanho 
aumentado da próstata, obstrução da uretra, retenção de urina e engrossamento e distensão da bexiga. Dimensões 
aproximadas (CxLxA): 23,5x3,6x16,5cm (modelo) e 22,4x15,9cm (base). 

 

53 SIMULADOR UNIDADE 4 R$ 419,87 R$ 1.679,48  

Marca: NASCO 
Fabricante: NASCO 
Modelo / Versão: LB3450 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR, Simulador modelo de seção transversal de mama, modelo 
de seção transversal de mama de tamanho real ilustra patologias comuns, tais como adenocarcinoma, cistos, 
fibroadenoma e carcinoma cirroso infiltrante. O modelo também mostra estruturas da mama, tais como ligamento 
suspensórios, tecido adiposo, nódulos linfáticos, músculos e costelas. Acompanha cartão informativo em base de 
polímero com suporte. Dimensões aproximadas (CxLxA): 16,5x11,4x7,6cm (modelo); 22x15cm (base); 21x15cm 
(cartão). 

 

54 SIMULADOR UNIDADE 4 R$ 498,88 R$ 1.995,52  

Marca: NASCO 
Fabricante: NASCO 
Modelo / Versão: LB3150 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  SIMULADOR, Simulador modelo de tireoide, conjunto de quatro 
tireoides e uma laringe de tamanho médio. Modelos demonstram tireoide normal, tireoidite de Hashimoto (tireoidite 
linfocítica), doença de Graves, carcinoma papilar e as estruturas a seguir: osso hioide, cartilagem da tireoide, 
cartilagem cricoide e traqueia. Montando sobre um suporte. 

 

55 SIMULADOR UNIDADE 4 R$ 897,88 R$ 3.591,52  

Marca: NASCO 
Fabricante: NASCO 
Modelo / Versão: LB2900 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR, Simulador modelo do cérebro, modelo de cérebro 
segmentado de tamanho real apresenta um lado normal e um lado seccionado em três peças com patologias, bem 
como Círculo de Willis com aneurisma. O cérebro, acomodado em crânio parcial, apresenta as patologias a seguir, que 
também estão ilustradas em cartão de informações de dois lados: alcoolismo, Alzheimer, aneurisma, tumor 
relacionado à depressão, tumor relacionado a convulsões, enxaqueca, esclerose múltipla, mal de Parkinson, AVC e 
hematoma subdural. Dimensões aproximadas (CxLxA): 12,7x17,2x12,7cm. Para referência: Marca 3B Modelo 2900 ou 
similar. 

 

57 SIMULADOR UNIDADE 4 R$ 379,99 R$ 1.519,96  

Marca: NASCO 
Fabricante: NASCO 
Modelo / Versão: LB3480 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR, Simulador modelo útero-ovário, modelo de útero e ovário 
em tamanho real. Modelo de seção transversal que ilustra múltiplas patologias, algumas das quais incluindo: adesões, 
carcinomas em quatro áreas comuns, cistos, endometriose, fibroides, tumor fibroide pedunculado, pólipos e 
salpingite. Feito de material plástico durável de alta qualidade o modelo mostra em detalhes e permite uma visão 
clara das estruturas anatômicas do útero. O modelo vem com cartão informativo e base de suporte. O modelo pode 
ser removido da base. Dimensões aproximadas (CxLxA): 22,3x16x6,4cm (modelo); 16,5x12,7cm (base); 21x16cm 
(cartão). 

 

Total do Fornecedor: R$ 20.739,29  

 

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

pela autoridade competente, não podendo ser prorrogada. 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  

4.1. 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. 

4.2. 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(s) fornecedor(es). 

4.3. 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. 

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.5.1. 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 

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

4.6. 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. 

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

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

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.9. 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: 

4.9.1. por razão de interesse público; ou 

4.9.2. a pedido do fornecedor.  
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5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. 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 n. 7.892, de 

2014. 

 
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. 
 

 
 

São Cristovão,          de                                de  2018 
 
 
 
 
 
___________________________________                  ___________________________________ 
Representante legal do órgão gerenciador                              Representante Legal da Empresa  
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