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PROCESSO ADMINISTRATM Ne. ns 2OZ[OO53/2021- CpL

VALIDADE: tZ (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União
ou do Estado do Maranhão ou do município de são Bernardo/MA

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede
administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida, inscrita no CNPI

sob o ne.06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor responsável FRANCISC0 DAS CHAGAS

CARVALH0, portâdor da Cédula de ldentidade nq 572348 e do CPF nq 182.609.183-15, RES0LvE, registrar
os preços da empresa: FIX C0M. ATAC. DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 71.369.348/0001"-77, sediada na

Q 309 Sul Avenida Lo 5 s/n Lote 04 ACSV S0 34 Bairro: Planalto Diretor Sul - Palmas - T0, CPE:77.075-526,
por intermédio de seu representante legal Sre(al Cesar Augusto Priori , portado do CPF nq 705.563.421-00
nas quantidades estimadas na seção quatro destã Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação
por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes
desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei ne.8.666/93, Lei nq.

70.520 /2002,Decreto É 1,0.02411,9, Lei Complementar nq. 123/2006 e suas alterações, e em conformidade
com as disposições a seguir:

1.1 Registro de Preço para futuro fomecimento de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da

Prefeitura Municipal de São Bemardo,À4A

1.1.1 - Este instrumento não obriga âos ÓRCÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(sJ, obedecidas a legislação pertinente,
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade
da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipãis de órgãos públicos, estatais ou

ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgâo

gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não pârticiparam do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata

de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Atâ, para que este

indique os possÍveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de

classificação.

2.3 - Caberá ao fornecedor benenciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigaçÔes anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão excedel por órgão ou por entidade, a 500/o

(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e

ainda 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
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para os órgãos participântes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que
devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3.1 - 0 gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal 0ficial
do Estado/MA.

3.3 - A Secretaria participante desta Atâ de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Saúde;

4.1 - 0 preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

Objeto
Registro de Preço para futuro fomecimento de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades

da Prefeitura Municipal de São Bemardo,MA

LOTE VI - CARROS PARÁ TRÂNSPORTES DIVERSOS

ITEM DESCRI o MODELO QUANT V. UNT V. TOTA

01 Cârro abastecimento pintado MODELO 10 1,.623,85 16.238,50

02
Carro cuba ; estrutura pintada;

MODELO 10 3.455,96 34.559,60
cuba em

03 Carro cuba; totalmente inox MODELO 5 4.632,25 23.767,25

o4

Carro curativo inox com
rodi&#769;zio com suporte com
halde e bacia inox med.

TUBOMED 72 2.271,,2L 27.254,52

0 0x0 46x0,85

05
Carro curativo pintado com
rodi&#769;zio com suporte pâra
balde e bacia med. 0,80x0,46x0,85

TUBOMED 12 L.736,82 13.647,84

06
Carro curativo pintado com
rodi&#769;zio sem suporte para TUBOMED 12 718,50 8.622,00

balde e bacia med.0,80x0 46x0 5

07

Carro emergência pintado; com 03
gavetas sendo 0L com divisória
em pvc para medicamento,
prateleira inferior, sup. Soro, sup.
PARÁ monitor, sup. PARA cilindro
com velcro, tampo inox, tábua de
massagem em acrÍlico, rodas de
5

TUBOMED 10 3.720,O0 37.200,00

Carro emerge&#770;ncia pintado;
com 03 gavetas sendo 01 com
diviso&#769;ria em pvc para
medicamento, prateleira inferior,

MODEI,O B 3.731,3 0 29.450,40

su Soro, su PARA monitor,

OB
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1'ú5il
à5a5

sup. PARA cilindro com velcro,
totalmente inox, rodas de 5"

09

Carro emerge&#770;ncia pintádo;
com 03 gavetas sendo 01 com
diviso&#769;ria para
medicamento, prateleirâ inferior,
sup. Soro, sup. PARA monitor,
sup. PARA cilindro, tampo inox,
ta&#769;bua de massagem em
mdí rodas de 3". Med.
70x54x106cm

MODELO 8 3.053,00 24.424,00

10

Carro maca pintado com grade
lateral mo&#769;vel pintada; com
rodi&#769;zio, leito estofado med
1.90x50x80

4 2.460,00 9.840,00

LL

Carro maca totalmente inox com
rodi&#769;zio, suporte de soro
inox e borracha de
protec&#807;a&#7 7 L;o med..

1.90x50x80.

TUBOMED

4 6.800,80 27.203,20

t2

Carro para transporte de bandeias;
com 3 prateleiras pintadas;
rodi&#7 69izio; com borracha de
protec&#807;a&#7 7 1;o med.
0,90x0,60x1.00

TIIBOMED

4 2.500,00 10.000,00

13

Carro para transporte de roupas
fechado pintado;02 portas; 03
prateleiras ; rodi&#769;zio e

borracha de
protec&#807;a&#7 7 L;o med.
0,90x0,60x1.00

TUBOMED

4 2.900,00 11.600,00

l4
Carro para cilindro de
oxige&#770;nio com rodi&#769;zio
e corrente grande

TUBOMED
10 930,00 9.300,00

15

Carro para cilindro de
oxige&#770;nio com rodi&#769;zio
e corrente pequeno med.
0,80x0,46x0,85

10 700,00 7.000,00

t6 Carro pintado para transporte de
garrafa&#771;o duplo

4 1.700,00 6.800,00

\7

Carro te&#769;rmico para
trânsporte de bandejas fechado
inox; 02 portas; 03 prateleiras ;

rodi&#769;zio e borracha de
protec&#807;â&#'l 7 L;o med.
0,90x0,60x1.00

MODELO 4 8.600,00 34.400,00

331.095,31
oEs

DESCRTÇAO MODELO QUANT V. UNT V. TOTA

01
Berc&#807;o infantil, grade fixa,
sem colchão med. 80x52x90

TUBOMED 20 1.014,27 20.2A5,40

PC. Bernsrdo Co€lho de Almeids, Í" t63, Centro,Sao BôrD.rdo - MA, CEPi 65.550-000
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Z



Processo: 4ft'l
Folha;J§Q
Rubrlca:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÂO

PRÁÇÁ BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/000I-88

twhlv-

1.600,36 16.003,60
Berço para Recém Nascido -
Rodízios, cuba acrílico, estrutura
de aço ou ferro pintado

TIIBOMET)
1002

TUBOMED
50 819,21 40.960,5003

Colcha&#771;o hospitalar adulto
em napa d26

TUBOMED
30 636,61 19.098,30o4

Colcha&#771;o hospitalar infantil
em napa d26

MODELO 20 3A\71 7.634,2005 Coxim para berc&#807;o
103.982,00VALOR TOTAL DA PLÂNILHA

CADASTRO DE RESERVA

LOTE tV - EQUTPAMENTOS DMRSOS ll
QUANT V. UNT V, TOTADESCruÇÃO MODELOITEM

SONOLINE 10 480,00 4.800,0001
Detector Fetal - Porútil, digital,
com display

400,00 4.000,00LED 1002
Foco clinico pintâdo; haste
flexi&#769;vel altura
regula&#769;vel com rodas.

LED
10 400,00 4.000,0003

Foco Refletor Ambulatorial -
tluminação de LED, haste flexível

LED 5
6 650,00 3.900,00o4

Fotopolimerizador de resinas -

com fio

550,00 5.500,001005
Negatosco&#769;pio de 01 corpo
med. 0,50x0,38x0,1 1 (axlxpl

6 59 5,00 3.570,002C06
Negâtosco&#769;pio de 02 corpo
med. 0,50x0,76x0,11 inox

18.120,00CM56OD 12 1.510;00o7
oxímetro de Pulso - Portátil [de
mão) com 1 sensor

43.890,00VALOR TOTAL DA PLANILHÁ

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma

fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento

de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

6.1. - Executâr o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com

as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento

das condições estâbelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cuias reclamações se

obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer

anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

PC. Beríârdo Coelho de Almeids, n'863, Contro,sno Bernardo - MA, CEP: 6S.550-000
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6.3 - Promovertodos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive

considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer naturezâ;

6.4 - A falta de quaisquer itens cuio fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser

alegada como motivo de força maior para ô atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste

edital e não a eximirá das penalidades a que está suieita pelo não cumprimento dos prazos e demais

condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta

bancária e outras iulgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas

regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os

ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.g - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua

parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as

mediàás preventivas, iom fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições

legais ügentes;

6.9 - Fornecer os produtos, conforme esüpulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.10 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstâs no item 12 da presente Ata.

7.1 - Convocar a licitânte vencedora para a retirada da ordem de Fornecimento dos itens registrados;

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser

solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagâmento à empresa nas condições estâbelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o

recebimento do obieto;

7.5 - Nenhum pagamento seÉ efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação

e qualquer oUiigãçao. Esse fato não será geiador de direito a reaiustamento de preços ou a atualização

monetária;

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 - Físcalízar a execução das obrigações assumidas pelo contratado'

8.1 - O pagâmento será efetuado até 30 dias âpós a emissão da nota fiscal deúdamente atestada pela

Secretaria responsável;

PC. Bernirdo Coelho de Àlmeidr, n'863, Ccntro,São Bêrírrdo - MA' CEP:65'550-000
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8.2 - 0 Contrâtado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido,
de acordo com o especificado no Anexo I e sua propostâ de preço.

8.4 - Nenhum pagãmento isentará o FORNECEDOR/CoNTRATADO das suas responsabilidades e

obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de

responsabilidades do Contratado.

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo peíodo de úgência da presente Ata, admitida a

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de

determinação municipal, cabendoJhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 - 0s preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,

mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele

vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, â Prefeitura solicitará ao

fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la'

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Atâ e convocâr,

nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados,

cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fÍacasso na negociação.

9.5 - Será considerado compatíveÍs com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores

à média daqueles apurados pela Prefeiturâ.

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de

Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão âdministrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro

dó Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art' 78 daLeiA'666/93.-

c) em quaisquer hipóteses de execução tota) ou parcial da requisiçâo/pedido dos produtos decorrente deste

registro;

d) os preços registrados se apresentârem superiores aos praticados no mercado;

PC. Bernrrdo Coclho de AlBeida, n" t63, Centro'Slo Bernlrdo - MA' CEP:65'550-000

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estás serão devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua reieição, sendo o

pagamento realizado após a reapresentação das notás fiscais em faturas.
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e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - 0correndo cancelâmento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a

qual será juntãda ao processo administrativo da Presente Ata.

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita

por publicação no Jomal 0ficial do Estâdo/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da

última publicação.

10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela

Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atiüdades do Fornecedor, relativas

ao fornecimento do item.

10.6 - Caso a prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, â seu exclusivo critério, poderá

suspendera sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente

a condição contratual infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

ütMi,lúl,P

11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos

diretos e indiretos, tributos incidentei, taxa de adminis[ação, serviços, encargos sociais, trabalhistas,

seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de

Preços.

12.1-0descumprimentoiniustificadodasobrigaçõesassumidasnostermosdesteeditál,sujeitaà
contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de

Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 [cinco) dias, multa de 020lo (dois por cento);

b)apartirdo6e(sexto)atéolimitedol0s(décimo)dia,multade04%fquatroporcento)'caracterizando-
," 

" 
üe*".uçao tàt^l dá obrigação a partir do 1l e (décimo primeiro) dia de atraso'

|2.2_SemprejuízodassançõescominadasnoaÊ87,t.lIIeIV,daLei8.666lg3,pelainexecuçãototalou
pr..r"iaã àbjéto aaiudicado, o MunicÍpio de são Bernardo, através da secretâria Municipal de saúde

íãà".á, gá.ãr'ú4" , fréüa e ampla defesa, aplicar à conrratada multa de até 100/o (dez por cento) sobre o

valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de emPenho iniustificadamente ou se não apresentar

sit ação."guí". no ato da feitura da mesma, garantida préüa e ampla defesa, suieitar-se-á as seguintes

penalidades:

PC.BernardoCoelhodeAtmeidr,Í'863,CeÍtro,SloBernardo-MA'CEP:65'550-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNAR.DO
ESTADO DO MÁRÀNHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 - CENTRO _ SÀO BERNARDOA4Â
CNPJ: 06.125389/000t-88

12.3.1. Multa de até 100/o (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de
São Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitâr ou contratar com a Administração Pública Municipal.

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu obieto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida
prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitãr e contratâr com o Município pelo prazo de até cinco anos

e, se for o caso, o Município de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 - A multâ eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida de iuros moratórios de 10lo (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor
a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cincol

dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, após esse prazo, não sendo

efetuado o pagamento, seus dados serão encâminhados ao órgão competente para que seia inscritá na

dívida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

1,2.6 - As multas preüstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos,

perdas ou prejuÍzos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bernardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contãdos

da intimação por pârte da Secretaria Municipal de Saúde, o respectivo valor será descontado dos créditos
que esta possuir com a Secretaria Municipal de Saúde, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobeiar

será encaminhado para inscriçâo em Díüda Ativa e execução Pela ProcuradorÍa Geral do Município;

12.8 - Do âto que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência

da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la

deüdamente informada para a âpreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8-666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente

prevista, sem prejuízo das demais cominaçóes aplicáveis.

14.1. - As despesas decorrentes das contratações oriundâs da presente Ata de Registro de Preços, correrão

à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Atâ, às

quais serão elencadas em momento oportuno:

15.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

| - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lawatura de termo

adiüvo a presente Ata de Registro de Preços.

PC. Beríardo Coetho de Almeidr, n" t63' Centro,Slo Bertrardo - MA' CEP:65.550-000
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II - Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão

Eletrônico ISRP ne.037/2021e seus anexos e as propostas das licitântes classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeira, sem preüa e expressa autorização da Prefeitura.

16.1 - As partes contratãntes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como

competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que

não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seia.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 0 três ) vias de igual teor e forma para

t-Mfut
À5&i.
1..

3

8.666/e3
um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da E, na forma do Arr 60 da Lei

o - MA,28 de outubro de 2021

o

FIX COM. ATAC. DE M ICAMENTOS EIRELI
CNP| ne 11.369.348 /0O0f-77

Cesar Augusto Priori
CPF ne 705.563.421-00

São B

T
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Processou ôô/ /
-j

PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDo coELHo DE 
âiT...r-râ§,3i3r-cENrRo 

- sÁo BERNARDo/.rvtA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS DE NS

045/2027, através da Secretaria Municipal de Saúde vem Registrar Preço para futuro fornecimento de

equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

PREGÂO LETRÔNICO SRP N9 037 /2021, REFE: PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 20210053/2021 - CPL -
Sessão 06 de outubro de 2021 às 09:00 hrs Pregoeira ELIZA DoS S. A. LIMA. EMPRESA: FIx coM. ATAC. DE

MEDICAMENToS EIRELI, CNPI: 11.3 69.348/0001- 77, sediada na Q 309 Sul Avenida Lo 5 s/n Lote 04 ACSV

S0 34 Bairro: Planalto Diretor Sul - Palmas - TO, CPE: 77.01,5-526, por intermédio de seu representante

legal Srq(a) Cesar Augusto Priori, portado do CPF ne 705.563.421-00

Folha:
Rubrlca:

Registro de Preço para futuro fornecimento de equipamentos h

necessidades da Prefeitura Municipal de São Bemardo/MA
ospitalares, para atender as

0bjeto

LOTE VI - CARROS PARA TRANSPORTES DIVERSOS
V. UNTMODELO UANTITEM DESCRI
L.623,B510MODELO01 intadoCârro abastecimento

10 3.455,96MODELO02
cuba em VC

Carro cuba ; estruturã Pintada;

5 4.632 25MODELO03 Carro cuba ; totalmente inox

1,2 2.27L,21TUBOMED

Carro curativo inox com
rodi&#769;zio com suporte com

balde e bacia inox med.
0,80x0,46x0,85

L736,A212TUBOMED
Carro curativo pintado com
rodi&#769;zio com suPorte Para
balde e bacia med.0 0x0,46x0 85

05

718,501,2TUBOMED
Carro curaüvo pintado com
rodi&#769;zio sem suporte Para
balde e bacia med. 0 50x0,46x0

06

10 3.720,00TUBOMED

Carro emergência Pintado; com 03

gavetas sendo 01 com divisória
em pvc para medicamento,
prateleira inferior, sup. Soro, sup.

PARA monitor, suP. PARA cilindro
com velcro, tampo inox, tábua de

massagem em acrílico, rodas de
5"

07

3.731,30MODELO

Carro emerge&#770;ncia Pintado;
com 03 gavetas sendo 01 com

diviso&#769;ria em PVc Para
medicamento, Prateleira inferior,
sup. Soro, sup. PARA monitor,
sup. PARA cilindro com velcro,
totalmente inox, rodas de 5"

08

B 3.053,00MODELO09

Carro emerge&#770:nciâ Pintado;
com 03 gavetas sendo 01 com
diüso&#769;ria para
medicamento, prateleira inferior,
sup. Soro, sup. PARA monitor,
su PARÁ cilindro. tam o tnox,

PC. BerÍxrdo Coclho de ÀlmeiíIâ' n't63, CcDtro'São Bernsrdo - MÀ, CEP: 65'550-000
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ta&#769;bua de massagem em
mdl rodas de 3". Med.
70x54x106cm

4 2.460,00

TUBOMEDCarro maca pintado com grade
lateral mo&#769;vel pintada; com
rodi&#769;zio, leito estofado med
1.90x50x80

6.800,80

TUBOMED

4

Carro maca totalmente inox com
rodi&#769;zio, suporte de soro
inox e borracha de
protec&#807,4&#7 7'Lo med.
1.90x50x80.

77

2.5 00,0 0

TI'BOMED

tz

Carro para transporte de bandejas;
com 3 prateleiras pintadas;
rodi&#769;zio; com borracha de
protec&#807;â&#771;o med.
0,90x0,60x1.00

2.900,004

TUBOMEDCarro para transporte de roupas
fechado pintado; 02 portas; 03
prateleiras ; rodi&#7 69:zio e

borracha de
protec&#807;a&#7 7 l;o med.
0,90x0,60x1.00

13

10 93 0,00
Carro para cilindro de
oxige&#770;nio com rodi&#769;zio
e corrente rande

l4

700,0010

TUBOMEDCarro parâ cilindro de
oxige&#770;nio com rodi&#769;zio
e corrente pequeno med.
0,80x0,46x0 B5

15

1.700,004
#771;o du o

Carro pintado para transPorte de
t6

4 8.600,00MODELO

Carro te&#769;rmico Para
transporte de bandeias fechado

inox; 02 portas; 03 Prateleiras ;
rodi&#769;zio e borracha de

protec&#807;a&#7 7 L;o med.
0,90x0,60x1.00

17

LOTE VIII - ECO ES

MODELODESCRI

7.014,2720TIIBOMEDBerc&#807;o infantil, grade fixa,

sem colchão med. 80x52x9001

1.600,3 610
1'UBOMEDBerço para Recém Nascido -

Rodízios, cuba acrílico, estrutura
dea ou ferro intado

oz

879,2150
TUBOMED

em na a d26
Colcha&#771;o hosPitâlar âdulto

03

636,6130TUBOMED
04

em na d26
Colcha&*ZZt;o hosPitalar infanül

3B 71,20MODELO05 Coxim berc&#807 o

CADASTRO DE RESERVA

OTE U NTOs ERSos l IDúI AMP EIV EL

PC. Bernardo Coelho de Almcids' n" 863, Cetrtro,São Beris'do - MA' cEP: 65'550-000
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V. UNTOUANTI ITEM



MQÍilII
Folha
Rubdca:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
ESTÀDO DO MÂRAN HÂO

PRÁÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'862 _ CENTRO _ SÁO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.r2s389/0001-88

QUANT V. UNTITEM DESCRIçÂO

10 480,00SONOLINE01
Detector Fetal - PorriüI, digital,
com display

LED 10 400,00
Foco clinÍco pintado; haste
flexi&#769;vel altura
regula&#769;vel com rodas

o2

400,00
LED

1003
Foco Refletor Ambulatorial -
Iluminação de LED, haste flexível

6 65 0,00
LED 5

04
Fotopolimerizador de resinas -

com fio

10 5 50,001C
Negatosco&#769;pio de 01 corpo
med. 0,50x0,38x0,1 1 faxlxp)

05

6 595,002C
Negatosco&#769jpio de 02 corpo
med. 0,50x0,76x0,11 inox06

1.510,00CMS6OD 1207
OxÍmetro de Pulso - Portátil (de

mão) com 1 sensor

São Bernardo - MA, 28 de outubro de 2021
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