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PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PA Nº 20/0045-PG-SRP  
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O 
SESC PARÁ. 
 

ANEXO III 
 MINUTA TERMO DE REGISTRO DE PREÇO 

TERMO DE REGISTRO DE PREÇO 

Aos........dias do mês.................de dois mil e vinte, na sede do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – 
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ, situada na Avenida Assis de Vasconcelos, nº 
359, Edifício Orlando Lobato 6º andar, na cidade de Belém/PA, nos atas da Resolução Sesc Nº 
1252/2012, conforme julgamento do processo licitatório, PREGÃO nº 20/0045-PG, o Senhor Presidente do 
Conselho Regional, Sr. SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CAMPOS, brasileiro, casado, empresário, RG nº. 
xxxxxx (SSP/CE), CPF nº. xxx.xxx.xxx-xx, resolve registrar os preços especificados na CLÁUSULA 
SEGUNDA, consoante às cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Constitui objeto do presente Termo o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL HOSPITALAR PARA O SESC PARÁ, conforme valores e quantidades constantes na planilha 
contida na Cláusula Segunda deste instrumento e de acordo com o especificado no Anexo I e II Proposta 
Financeira de Preços do Pregão Sesc/DR-PA nº 20/0045-PG. 

1.1. O quantitativo total de que trata a planilha contida na Cláusula Segunda deste instrumento, poderá ou 
não ser adquirido pelo Sesc-PA, sendo feito de acordo com as necessidades verificadas ao longo da 
vigência do presente TERMO sendo definidos nos respectivos Pedido ao Fornecedor – PAF. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGISTRO DO MENOR VALOR 

Fornecedor autor do menor preço registrado para os itens relacionados na tabela abaixo. 
Razão Social: ___________________________ 
CNPJ: _________________________________ 
Endereço: _____________ nº _____ – Bairro – CEP _____ - Cidade-UF 
E-mail: _________________________________ Telefone (__) ________________ 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 

 

 

01 

Tiras reagentes para teste glicêmico 
capilar. Tiras finas com sistema 
reagente químico que atua para medir 
a concentração de glicose em sangue 
total. Cada frasco de tiras para teste 
deve conter reativos químicos glicose 
oxidase < 25iu, mediador < 300mg e 
um agente secante (silica gel). 
Embalagens com 50 tiras de teste, 1 
chip de codificação e 1 manual de 
instrução de uso. Compatível com 
aparelho da marca On Call Plus. 

 

 

 

50 CX 
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           02 

Lancetas para teste glicêmico capilar. 
Automática: acionamento por contato. 
Espessura ultra fina. Penetração 
consistente em conformidade com a 
NR 32. Descarte seguro. Embalagens 
com 100 lancetas e 1 manual de 
instrução. 

 

 

45 CX 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

Monitor digital de pressão arterial 
automático braço. Método de medição: 
oscilométrico. Intervalo de medição: 30 
a 280 MMHG. Frequência cardíaca: 40 
a 200 BPM. Erro máximo: ± 3 MMHG 
para pressão / ± 5% para pulsação. 
Inflagem: automática (bomba de ar). 
Desinflagem: automática (válvula de 
controle de liberação de ar). Memória: 
3 bancos de dados de 40 memórias 
cada. Dimensões (comprimento x 
largura x altura): 135 x 105 x 53 mm. 
Peso: aproximadamente 212 g 
(excluindo baterias). Circunferência de 
braço: 22 a 32 cm. Condições de 
operação: 10°c a 40°c (50°f a 104°f); 
umidade de 15% a 90%. Condições de 
armazenagem: - 20°c a 70°c (- 4°f a 
158°f); umidade 90%. Fonte de 
alimentação: 4 baterias alcalinas aaa 
(1,5 v). Vida útil da bateria: cerca de 
300 medições. Desligamento 
automático: após 1 minuto sem uso. 
Acessórios: manual de instruções e 4 
pilhas alcalinas AAA. Garantia mínima 
de 1 ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 UN 

   

 

 

 

 

 

04 

Monitor analógico de pressão arterial 
com estetoscópio. Monitor: braçadeira 
em nylon com fecho de metal adulto. 
Certificado de verificação inicial do 
Inmetro. Pera e manguito em borracha 
(látex). Aparelho de pressão arterial 
possui mecanismo com mostrador 
graduado e manômetro resistente. 
Braçadeira em tecido de nylon e fecho 
em metal. Pêra com válvula em metal 
reforçado. Garantia mínima de 1 ano. 
Estetoscópio: com tubo duplo para 
ausculta mais precisa e inclui olivas e 
diafragmas para conversão em 
diferentes formas de uso. 
Medidas aproximadas: altura: 4 cm, 
largura: 16 cm, comprimento: 33 cm e 
peso: 500 g. Conteúdo: 

 

 

 

 

 

 

3 UN 
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- par de olivas rosqueável dura; 
- par de olivas rosqueável macia; 
- par de olivas rosqueável silicone; 
- 2 pares de membranas de plástico 
rígido; 
- anel rosqueado de cobre cromado 
(infantil, adulto); 
- base rosqueada de cobre cromado 
que possibilita troca do sino ou 
diafragma (infantil, adulto); 
- câmara de som em liga de alumínio 
(oxidado ou anodizado); 
- tubo duplo de PVC ligado através de 
anéis metálicos; 
- fone biauricular de cobre cromado; 
- diafragma aberto (sino prolongador) 
tamanho pequeno; 
- diafragma aberto (sino prolongador) 
tamanho médio; 
- diafragma aberto (sino prolongador) 
tamanho grande; 
- auscultador. 
Garantia mínima de 1 ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

Balança digital com estadiômetro 
portátil. Balança digital de análise 
corporal, para pesagem e medição do 
percentual de gordura, massa 
muscular, massa óssea e água 
corporal, capacidade 180 kg x divisão 
100g. LCD extragrande, com backlight 
display retroiluminado. Design ultra 
slim com apenas 1,8 cm de espessura. 
Sensível ao toque para ligar, 
desligamento automático. Indicador de 
bateria fraca e sobrecarga. Unidades 
de pesagem disponíveis: KG, LB e ST. 
Alimentação por 2 baterias de lítio 
(CR2032 / inclusas). Plataforma em 
vidro temperado 6 MM na cor preta. 
Dimensões do produto 31x31x1,8 cm. 
Dimensões da embalagem 34x34x4,4 
CM. Modelo com selo de identificação 
do fabricante. Acompanha manual do 
usuário. Estadiômetro portátil: medidor 
de estatura que foi desenvolvido para 
ser transportado. É preciso, durável, 
leve e totalmente portátil, e permite 
realizar medições de altura em 
qualquer local, desmonta facilmente 
em quatro partes e as peças se 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 UN 
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encaixam perfeitamente na base leve. 
Base e peças em ABS leve e 
altamente resistível; aferição: 20cm a 
200 cm; graduação: 0,1 cm; peso 
aproximado - 2,6 kg; Dimensões sem 
caixa: larg 36cm x comp 67 x alt 13cm; 
cor base: bege; cor medidor de altura: 
cinza e cor da régua: branca. Garantia 
mínima de 1 ano. 

 

 

 

 

06 

Tiras reagentes para teste glicêmico 
capilar. Tiras finas com sistema 
reagente químico que atua para medir 
a concentração de glicose em sangue 
total cada frasco de tiras para teste 
deve conter reativos químicos glicose 
oxidase < 25iu, mediador < 300mg e 
um agente secante (silica gel). 
Embalagens com 50 tiras de teste, 1 
chip de codificação e 1 manual de 
instrução de uso. Compatível com 
aparelho da marca ACC-CHEK 
Performa. 

 

 

 

 

14 UN 

   

 

 

 

 

 

 

 

07 

Monitor de glicose digital fácil 
manuseio. Amplo visor para facilitar a 
leitura. Precisão e conforto com uma 
pequena gota de sangue. Monitor 
baseado em plataforma amperométrica 
portátil, para uso hospitalar e 
domiciliar, com faixa de medição de 
valores entre 20 a 600 MG/DL; volume 
da amostra de 1 microlitro; oferecendo 
resultado da análise inferior a 10 
segundos. Com memória de 300 
resultados com data e hora. Comporta 
serial para conectividade e 
transferência de dados. Com sistema 
de codificação através de chip. 
Fornecimento de cálculo da média de 
7, 14 e 30 dias. Com bateria. Garantia 
de 5 anos. Com estojo e manual. 
Registro na ANVISA. Compatível com 
tiras de teste da marca On Call Plus. 

 

 

 

 

 

 

 

16 UN 

   

 

 

 

08 

Oxímetro de dedo. Medição de valores 
confiáveis de sp02 e frequência 
cardíaca. Indicador de pulso. Botão 
único de ligação. Visor de fácil 
visualização. Compacto, portátil e 
iluminado. Capacidade das pilhas para 
uso contínuo de aproximadamente 18 
horas. Alimentação através de pilhas. 
Dispositivo desliga automaticamente 
após 8 segundos sem atividade. Com 

 

 

 

14 UN 
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cordão para o pescoço. Peso 
aproximado: 37g (excluindo pilhas). 
Tamanho aproximado: 63.5 x 34 x 
35mm. Faixa de medição saturação: 
35% - 100%. Precisão da sp02: 70% - 
99% com desvio de ±2%. Faixa de 
medição pulso: 30-250 bpm. Pulsação: 
30 - 250 bpm com desvio de ±3 bpm. 
Atualização de dados: menos de 2 
segundos - média: 4 para sp02; 8 para 
pulsação. Parâmetros: spo2 e pulso 
com barra gráfica e indicador de carga 
baixa. Garantia de 1 ano. 

09 
Álcool em gel para higiene das mãos 
(anti-séptico) 
Frascos com 25 g 

150 
UN 

   

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALIDADE DOS PREÇOS 

3.1. O presente Termo de Registro de Preço terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura, renovável, a critério do Sesc/DR-PA por acordo entre as partes, por igual período ou fração, 
mediante termo aditivo, desde que a proposta continue se mostrando mais vantajosa. 

3.2. Durante o prazo de validade deste Termo de Registro de Preço, o Sesc/DR-PA, não estará obrigado 
a adquirir os itens, objeto deste Termo, podendo até realizar contratações com terceiros sempre que se 
mostre mais vantajosa para a Entidade. 

 

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO 

4.1. A cada fornecimento o pagamento será realizado pelo Sesc/DR-PA, por meio de depósito em conta 
corrente do fornecedor em até 10 (dez) dias úteis após a entrega dos produtos, mediante apresentação de 
NOTA FISCAL e RECIBO, devidamente atestada pelo setor responsável, que declara que o fornecimento 
foi executado de acordo com o contratado, sendo vedada a negociação de faturas ou títulos de crédito 
com instituições financeiras, como também não serão aceitos boletos bancários. 

 

CLÁUSULA QUINTA – AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

5.1. Para cada fornecimento, de acordo com as necessidade do Sesc/DR-PA, será emitido pela 
Coordenação de Suprimento e Patrimônio (CSP), Pedido ao Fornecedor (PAF), de acordo com as 
condições estabelecidas no Termo de Registro de Preço, o qual autorizará a realização da entrega. Caso 
a licitante não retire o Pedido ao Fornecedor (PAF), dentro do prazo previsto no edital, a empresa decairá 
do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas em lei e no Edital do Pregão nº 20/0045-
PG (SRP). 

5.2. A entrega do(s) produto(s) deverá ser realizada na UPR – Unidade Operacional Sesc Doca, localizada 
na Rua Senador Manoel Barata, nº 1873, Bairro: Reduto, CEP 66053-320 - Belém/PA, em horário 
comercial (8h às 12h e 14h às 16h), podendo haver troca na indicação pelo Sesc/DR-PA de logradouro 
dentro do mesmo município. 

5.3. O material deverá ser entregue embalado, em caixas identificadas, com etiquetas coladas com o 
nome do produto, tamanho e a quantidade contida na caixa. 



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Departamento Regional no Estado do Pará 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

SEDE ADMINISTRATIVA – Avenida Assis de Vasconcelos nº 359, Centro – Belém-PA – CEP 66010-010   
6/8 

5.4. Todo o material entregue será examinado pela Seção de Patrimônio e Almoxarifado Coordenação 
para ser aprovado podendo, em caso de qualquer divergência das especificações, quantidades, marcas e 
tipos acarretar em penalidades previstas neste Termo. 

5.5. O prazo máximo para entrega do material será de até 10 (dez) dias úteis, a contar da data do 
recebimento do Pedido ao Fornecedor (PAF). 

5.6. Quando da entrega do material, a qualidade e especificação dos mesmos serão verificadas através do 
responsável pelo recebimento, que após análise poderá devolver o quantitativo parcial ou total da nota de 
entrega para posterior reposição, o que será feito sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE. 

5.7. Quando for constatada qualquer irregularidade, em qualquer material, será concedido prazo de 24 
(vinte e quatro) horas para que seja providenciada a respectiva correção ou substituição. 

5.7.1. Decorrido o prazo a que se refere o subitem anterior e não solucionada a irregularidade 
apresentada, serão aplicadas as sanções previstas neste Termo. 

5.8 É facultado ao Sesc/DR-PA, quando o convocado não aceitar efetuar a entrega do material no prazo e 
condições estabelecidos, convocar a(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, para fazê-
lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou revogar a licitação, 
independentemente das cominações que serão impostas à empresa. 

CLÁUSULA SEXTA – CLÁUSULA INTEGRANTE 

6.1. Constituem partes integrantes deste TERMO, independente de transcrição, as condições 
estabelecidas no Pregão Eletrônico SESC-DR/PA nº 20/0045-PG (SRP) e seus anexos, inclusive a 
proposta de menor preço e os documentos de habilitação apresentados pelo licitante autor do menor preço 
registrado e pelos documentos dos licitantes que a ele aderiram, sendo que a validade desses 
documentos deverá ser mantida atualizada, podendo, a qualquer momento, ser solicitada pelo Sesc/DR-
PA. 

CLÁUSULA SÉTIMA – RENÚNCIA DE DISPOSITIVOS 

7.1. Nenhuma disposição deste TERMO poderá ser considerada renunciada ou alterada, salvo se for 
especificamente formalizada através de instrumento aditivo.  

7.2. O fato de uma das partes tolerarem qualquer falta ou descumprimento de obrigações da outra, não 
importa em alteração deste instrumento e nem induz a novação, ficando mantido o direito de se exigir da 
parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a cessão da falta ou o cumprimento integral de tal 
obrigação. 

CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES POR INADIMPLÊNCIA 

8.1. Havendo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto deste TERMO de Registro de Preço, 
o fornecedor fica sujeito às seguintes penalidades:  

a) advertência;  

b) baixa do TERMO de Registro de Preço, Sesc-DR/PA; 

c) multa de 10% do valor do PAF; 

d) impedimento de licitar e contratar com o Sesc/PA, por até dois anos. 

8.2. As penalidades descritas nesta cláusula 8.1 podem ser aplicadas cumulativamente. 

8.3. A recusa em assinar o PAF ou assinar o termo de registro de preço no prazo de 3 (três) dias úteis a 
partir da convocação, dará ao Sesc/Pa o direito de suspender o licitante em até 2 (dois) anos do direito de 
licitar, contratar com o Sesc e homologar e adjudicar este termo aos licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação. 

 



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Departamento Regional no Estado do Pará 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

SEDE ADMINISTRATIVA – Avenida Assis de Vasconcelos nº 359, Centro – Belém-PA – CEP 66010-010   
7/8 

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO 

9.1. O Sesc/PA poderá exercer, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar o cumprimento de todas as 
etapas deste Termo, através de seus  técnicos devidamente credenciados perante a licitante 
vencedora, obrigando-se esta última a facilitar, de modo amplo e irrestrito, a ação fiscalizadora. A 
fiscalização prevista nesta cláusula não exime nem limita a licitante de todas as obrigações 
estabelecidas neste Termo.  

9.2. O Sesc/PA irá designar formalmente o Fiscal que fica investido de amplos poderes para o 
acompanhamento dos serviços, exigir da empresa vencedora o fiel e exato cumprimento deste Termo 
nos casos nele previstos, bem como pela certificação das Notas Fiscais emitidas pela empresa. 

9.3. As pessoas nomeadas pelo Sesc/PA para efetuar as fiscalizações agirão em nome deste perante a 
CONTRATADA, inclusive rejeitando materiais e/ou produtos que estiverem em desacordo com as 
especificações neste Termo. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1. A qualquer tempo, no período de vigência do presente Termo, os preços registrados poderão ser 
revistos, em face de eventuais oscilações de preços no mercado que elevem ou reduzam os custos dos 
serviços ou bens registrados, cabendo ao Sesc/DR-PA convocar a empresa fornecedora para 
promover as negociações necessárias, até que se defina o novo valor. 

10.2. Se durante a vigência do TERMO de Registro de Preço houver oscilação do preço pactuado no 
mercado, comprovado através de pesquisa, deverá haver realinhamento, mediante manifestação das 
partes, cabendo ao licitante justificar e comprovar a variação dos custos. 

10.2.1. As modificações que implicarem em aumento do valor pactuado não excederão a 25% do valor 
inicial contratado, conforme disposto no art. 30 da Resolução Sesc 1.252/2012. 

10.2.2. Se o licitante não aceitar o realinhamento, deixará de ter seu preço registrado, a critério do 
Sesc/PA. 

10.3. A CONTRATADA e seus sucessores se responsabilizarão por todo e quaisquer danos e/ou 
prejuízos que, a qualquer título, venham causar à imagem do Sesc/PA e/ou terceiros em decorrência 
da execução indevida do objeto da licitação. 

10.4. Quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos ou infrações e disposições deste 
contrato pela CONTRATADA, somente serão considerados como excludentes de responsabilidade e 
de multas contratuais se resultarem de caso fortuito ou de força maior, desde que atinjam direta e 
comprovadamente o objeto do presente contrato. 

10.4.1 A CONTRATADA deverá comunicar por escrito e comprovar qualquer evento de caso fortuito ou 
de força maior, no prazo de 10 (dez) dias de sua ocorrência, sob pena de decair do direito de invocar o 
disposto nesta cláusula. 

10.5. A CONTRATADA garante todos os produtos contra defeitos de fabricação. Caso algum produto 
seja rejeitado pelas áreas de inspeção do CONTRATANTE, a mesma se compromete a substituí-lo 
sem ônus para o CONTRATANTE. 

10.6. O licitante deverá manter, durante a vigência do TERMO de Registro de Preço, todas as 
condições de habilitação previstas no Pregão Eletrônico nº 20/0034-PG (SRP) que poderão ser 
solicitadas a qualquer momento pelo Sesc.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Belém/PA para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização do 
presente TERMO de Registro de Preço.  
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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – Sesc/DR-PA 
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CAMPOS  

Presidente 
 

 
 
 
 
 

EMPRESA (S): 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                                                               __________________________ 
                                                         Assinatura do representante 

Nome: 
RG: 
CPF: 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 

 

1. ___________________________        2. ___________________________ 
 Nome:                                                        Nome: 

 CPF:                                                           CPF: 

 


