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PREFEITUR,,{ MUNICIPAL DE SÃo BERNARDo
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'862 - CENTRO _ SÃO BERNARDO,MA
CNpJ: 06.I25.389/0001_88

PROCESSO ADMINTSTRATIVO Nq. ne Z02LOOS3|ZOZI _ CpL

VALIDADE: Lz (doze) meses contados a partir da data de sua pubticação no Diário oficial da união
ou do Estado do Maranhão ou do município de Sâo Bernardo/MA

Pelo presente instrumento, o Município de são Bernardo, Estado do Maranhão, com sede
administrativâ, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida, inscrita no ct,tpl
sob o nq.06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor responsável FRANCISC0 DAS CHAGAS
GARVALHo, portador da cédula de Identidade nq 572348 e do cpF ne 182.609.183-1s, REsoLVE, regisrrâr
OS pTeços da empTesa: DROGAROCHA DISTRIBUIDoRA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNP]:
05.348'580/0001-26, sediada na Av Nações Unidade ne 1069 Bairror Vermelha Teresina - pl, CIip: 64.019-
230, por intermédio de seu representante legal sre(a) Antônio Francisco Rocha de Abreu , portado da
carteira de identidade nq 207504 SSP/PI e do CPF ns 153.049.653-53 nas quantidades estimadàs na seçâo
quatro desta 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 Rógistro de
Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei ne. 9.666/93, Lei nq. 10.520/2002, Dáreto nq
10-024/79, Lei complementar ne. L23/2006 e suas alteraçôes, e em conformidade com as disposiçôes a
seguir:

1.1 Registro de Preço para futuro fom
Prefeitura Municipal de São Bemardo/

ecimento de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da
MA

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓnCÃOS g nnftOADES a firmarem contratâçôes nas quantidades
estimâdas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do[s), obedecidas alegislaçãà pertinente,
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdadete condições.

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade
da Administração inclusive autarquias íederais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou
ainda de regime próprio que não tenha participado do ceftame licitatório mediante previa consulta ao órgâo
gerenciador.

2.2 Os órgãos e entidades que não oarticiparam do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata
de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, pâra que este
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de
classificação.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário Ca 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 c fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a soo/o
[cinquenta por cento) dos quantitativos fegistrados 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 toialidade,

PC. Bernàrdo Coelho de ÂlÍúeidâ. n,863, Centro,São Bernardo - MÀ. CEp: 65.550-000
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ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
para os órgãos pafticipantes, independentemente do número àe órgãos não párticipantãs qie, 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 oficial
do Estado/MA.

3.3 - A secretaria participante destâ Ata de Registro de preços é a secretaria Municipal de saúde;

.4'1 - o preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

4

Objeto Registro de Preço para futura fomecimento de
Prefeiturâ Municipal de São Bemardo/Ma.

equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da

NR LOTE I - ARM RIO DE ÀÇO
DESCRI o UNIDADE MODELO QUANT

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Unidade
Armario de

com 02

aco 2.0s9,83 32.957,28

2

Armário suspenso em aço para primeiros
socorTos em aço com 0l porta. com 02 Unidade

rateleiras

Armario
suspenso

em aco
t2 953.19 I r.438,28

Armário vitrine em aço com 0l porta,
prateleira e laterais de vidro Unidade

co

Armário
vitrine em 1.289,1'7 15.470,04

Armário vitrine em aço com 01 pol1as. 3
prateleiras med. 160x35x40 Unidade

Armario
vitrine em

aco
t2 Ll17.18 13.406,16

Armfuio vitrine em aço com 02 portas, _:

prateleira med. 160x35x70 Unidade
Armario

vitrine em
aco

10 r.665,73 16.657.30

6
Armario

vitrine em
aco

t2 1 .',l 62,56 21.150,72

1

Armário vitrine em aço com 02 ponas,
prateleira e laterais de vidro.

Arquivo de aço com 04 gavetas com,
pasta suspensa med: 133x46x60

Unidade

Unidade
com 04 av

Arquivo de
aço t6 1.453,05 23.248,80

VALOR TOTAL DO LOTE I r31.328,s8

NR MODELO QUANT
PREÇO

UNITARIO

LOTE III - EQUIPAMENTOS
DIVERSOS I UNIDADE

Unidade

DESCRI AO
Amalgamador odontológico

odontoló tco

Amalgamador
t2 2.069.86 24.838,32

PC. B.rnardo Coelhc de .,\tmeida. n" 863, Centro,São Beroàrdo - NIÂ. CEp: 65.550_000
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I

i
Armário de aço com 02 porta, med.
195x90x30 cm l6

t2

VALOR
TOTAL

1
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1
Centrífuga Laboratorial tecnologiúipo
para tubos - de 04 até 28 amostragem
di ital

tJnidade
Cent fuga

LaboratoÍial t 4 5.513,95 22.055,80

Compressor odontológico - capacidade
minimo de 50 litros Unidade

Compressor
odontológico t0 7 .021.00 70.210,00

4
com máscara nasalNS o

CPAP - Com umidificador,
Unidade

CPAP - Com
umidiÍicador

1 1 )\) Á1 13.0 t 0,68

5
ao máscara nasal Adulto

CPAP Com umidificador.
corÍl Unidade 4 2.265,36 9.061,44

6
Destilador de Agua capacidade até
4litrosem hora Unidade

Destilador de

ua
8 18.586.64

VALOR TOTAL DO LOTE III 157.762.88

NR
DESCRI AO

LOTE VII _ CADEIRAS E MESAS
UNIDADE MODELO QUANT

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Cadeira para acornpanhante encosto
reclinável, assento, encosto, sup. pARA

oesu PARA s estofados

Cadeira para
acompanhante

t2 1.339,60 16.0',7 5.20

2

Banqueta - característica física
especificação material de confecção aço
inoxidável regulagem de alrura possui
assento iratório

Unidade 4 1.78t.97 '7 .127 ,88

Cadeira de rodas adulto: totalÍnente inox
tJnidade

adulto

Cadeira de
rodas 6 1.477,92 8.867,52

Cadeira de rodas banho preta pes fixo
Unidade

banho

Cadeira de
rodas l0 685.99 6.859,90

§

Cadeira de rodas preta raiada pneus
maclços Unidade

TA

Cadeira de
rodas 10 6',7 4.25 6.7 42,50

Unidade
slm le

Cadeira
hospitalar l0 393,10 3.931,00

1
com asserlt encosto e o estofado

Cadeira para coleta de sangue pintada
Unidade

Cadeira para
coleta de sa

t0 q04 5r 9.045,10

8

Mesa auxiliar inox; sem gaveta; sem
rodas med. 40x60x80 Unidade

Mesa auxiliar
inox;
sem

IO 936,50 9.365"00

9
Mesa auxiliar pintada sem rodízio med.
93x50x80 Unidade

Mesa auxiliar
intada sem

l0 645,'t0 6.4s7.00

l0 Mesa auxiliar pintada; com gaveta; sem
rodas med. 40x40x80 Unidade

intad co
Mesa auxiliar

t0 508,44 5.084.40

ll
Mesa de cabeceira com pona e gaveta
pintada med.45x40x80 Unidade l0 987,30 9.873,00

)2
Mesa de mayo pintada com rodízio com
bandeja inox Unidade

Mesa de
mayo

intada com
l0 616,93 6.169,30

l3
Mesa ginecológica pintada com leito
estofado, porta coxa estofada e gaveta
inox. Med: l.80x55x80cm

Unidade
intad

Mesa
ginecologica l0 2.1L0,83 21.108,30

PC. BeÍÍardo Coelho de Almeidâ, n" E63, Centro,São Bernârdo - MA, CEp:65.550-000

CPAP - Com
umidificador.

Unidade

Banqueta -
característica

-]

Cadeira hospitalar simples com assento
e encosto de chapa pintada l

Mesa de
cabeceira
com po

I

I

I

I

I

-1





ro 005 :io)l
Folha:
Rubrir:a: -.JAr--

pREFEITURA MUNtcrpAL DE sÃo eenNianoo
EsrADo Do MARANHÃo

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMETDA N.862 - CENTRO - SÃO SrnNlnoorN4r
CNPJ: 06.125.389/0001-88

l1

I.l
ntad

Mesa
ginecologica 10 3.622,L3 36.22L,30

l5

Mesa ginecológica pintada; leito inox:
porta coxa estofado e gavela inox med
l.80x55x80cm
Mesa para refeiçâo estrutura tubular

Unidade

U n idadeintado com rod tam em mdf
Mesa para

refeicao estÍ
l0 621,O7 6.2L0,70

l6
Mesa semicircular inox com rodízio
med. I.20x40x80cm Unidade

Mesa
semicircular

inox co
8 2.097,23 16.777 ,84

Mesa semicircular pintada com rodízio
med. 1.20x40x80cm t.lnidade

intada

Mesa
semicircular l0 979,77 9.797,70

Mocho pintado com assento e encosto
estofado com rodas Un idade

Mocho
pintado

com assent
l0 7 45,56 7.455,60

l9
Mocho pintado com assenro giratório
estofado sem encosto tJnidade

Mocho
pintado

com assent
t0 495,47

20
Mocho pintado com assento giratódo
estofado sem encosto com rodas Unidade

Mocho
pintado

com assent
l0 631,83 6.318,30

?.1

Mocho totalmente inox sem encosto
com rodas tlnidade

Mocho
totalmente
inox sem

l0 t.256,72 1,2.567 ,20

'11

Poltrona articulável: assento/encosto
braço e pemas estofados (cobena em
napa) descanso dos pés que
mov imenrarn-se junto com a inciinação

tlnidade

do encosto estrutura tubular intada

Poltrona
articulavel: as

t0 2.965,08 29.650,80

VALOR TOTAL DO LOTE VII 246.66024
CAI)ASTRO DE RESERVA

NR
DESCRI Ão MODELO QUANT

PREÇO
UN ITÁRIO

VALOR
TOTAL

Autoclave horizontal de mesa - modo de
operação digital ou analógica, câmara de
esterilização aço inoxidável, capacidade
minimo de 12 litros

tlnidade Alt
Equipamentos

l0 6.8 t8.87 68.188.70

) tlnidade
Alt

Equipamentos
l0 7.007.3t 70.073,10

Autoclave horizontal de mesa - modo de
operação digital ou analógica. câmara de
esterilização aço inoxidável, capacidade
minimo de 25 litros

tJnidade

Alt
Equipamentos

6 8. 101.02 48.606. t2

"l

Auloclaye horizontal de mesa - modo de
operação digital ou analógica, câmara de
esterilização aço inoxidável, capacidade
mÍnimo de 75 litros

llnidade

Ah
Equipamentos

6 17.054.9r t02.329.46

V,ALOR TO1'AL DO LOTE II 289.r97J8

NR
LOTE IV _ EQUIPAMENTOS

DIVERSOS II UNIDADE QUANT
PREçO

UNITARIO
VALOR
TOTAL

MODE LO

PC. Berna.do Coelho Ce ..tlmeida. n'E63, Cêntro,Sào Bernsrdo - !rA. CEp: 65.SS0-000

'r l

4.954,70

I

I

I

I

I

I

I

LOTE II _ AUTOCLAVE -
UNtt)At)E

I

Autoclave horizontal de mesa - modo de 
I

operação digital ou analógica- câmara de I

esrerilizaçào aço inoxidável. capacidade 
I

minimo de 2l litros I

I
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DESCRIÇÃO

dis la tlnidade SONoLINE l0 480.00 4.800,00

Foco clinico pintado; haste flexivel
Un idadealtura re lável com rodas

LED t0 400.00

Ilurni ão de LED haste flexível
F oco RefletoÍ Ambularorial

Unidade I.ED l0 400,00 4.000.00

4 Fotopolimerizador de resinas - com fio tJnidade LED 5 6 650.00 3.900,00
Negatoscópio de 01 corpo med

t lnidade0.50x0.38x0 lt ax lx IC t0 550.00 5.500.00

Negatoscópio de 02 corpo med
Un idade6

0 l1 inox50x0 76x0 2C 6 595,00 3.570.00

7
Oximetro de Pulso Portátil (de mão)
com I sensor Unidade CMS6OD t2 t.5 t0.00 18. 120.00

43.890,00

MODELO QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

I Cardioversor bifásico life 400 Plus Unidade VIVO ) 22.000.00 44.000.00

2
Desfi brilador Automático PorÉtil

Un idadeCardíaco DEA
LIFE 4OO

FUTURA
) 7.200.00 36.000.00

Reanimador adulto em silicone com
reservatório (BVM) Ressuscitador
totalmente autolavável e desmontável:
livre de látex; composto por borracha de
siiicone; desenvolvida pelo princípio de
parede dupla; deverá permitir
reconhecimento visual e tátil quanto a
pressão exercida com Iimitaçâo de
pressão integrada para evitar a

compressão com força excessiva em
casos de obstruçâo de vias aéreas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: com
bolsa reservatório de oxigênio de I,5 L.
válvula antirrefl uxo: acompanhado de
duas máscaras faciais adaptiâveis. de
tamanhos diferentes, que permitam boa
adaptação à face do adulto ou da criança
OBSERvAÇÃO(OES): regisrro vigente
de autorização na ANVISA.
ACONDICIONAMENTO: embala_eem
original de fábrica, com identificação e

Unidade

uantidâde de material

ADUL'IO ,1 350,00

4

Reanimador neo em silicone com
reservatório (BVM) Ressuscitador
totalmente autoclavavel e desmontável:
livre de látex: composto por borracha de
silicone, desenvolvida pelo princípio da
parede dupla; deverá permitir
reconhecimento visual e tátil quanto à

Unidade

ressão exercida. com limi ão da

NEoNATAL 1 350.00 r.400.00

\R
LOTE V _ EQUIPAMENTOS

DIVERSOS III
DESCRI Ão

VALOR TOTAL DO LOTE IV

LNIDADE

P(]. Beroârdo Coelho de .\lmeidâ. n" t63, CÊntro,São Bernàrdo - MA. CEp: 65.550-000

\rl

4.000.00

I

I

1t

4000011

I
i

I

I

-

Detector Fetal Portátil, digiral, com
I

I
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1

pressão integrada para evitar a
compressão com força excessiva em
casos de obstrução das vias aereas.
FORMA DE APRESENTAÇÂO: com
bolsa reservatório de oxigênio
compativel com o tamanho corpóreo,
válvula antirrefl uxo; acompanhado de
duas máscaras faciais adaptáveis, de
tamanhos diferentes, que permitam boa
adaptação à face do neonato.
OBSERVAÇÀO(ôES): registro vigente
de âutorizaÇão na ANVISA
Á.CONDICIONAMENTO: embalagem
original de Íábrica, com identificação e

uantidade de material
Reanimador pediátrico em silicone com
(BVM) CARACTERISTICAS(S)
Reservatório ressuscitadôr totalmente
autoclavavel e desmontável; livre de
látex; composto por borracha de silicone.
desenvolvida pelo princípio da parede
dupla; deverá permitir reconhecimento
visual e tátil quanto à pressão exercida.
com limitaçâo da pressão integmda para
er itar a com pressào com lorça ercess ir a

tJnidade

em casos de obstru âo das vias aéreas

INFANTII, 1 350,00 700,00

VALOR TOTAL DO LOTE V 83.500

NR UNIDADE
DESCRI AO

MODELO QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 CaÍÍo abastecimento pintadô Unidade MODELO 10 1.623.85 16.238,50
Carro cuba ; estrutura pintada; cuba em

MODEI,O 3.455,96 34.559,60

Carro cuba : totâlmente inox Unidade 5 4.632,2s 23.16t.25

4
Cano curativo inox com rodizio com
suporte com balde e bacia inox med. Unidade
0 80x0.46x0 85

TUBOMED t2 2.271,21 27.254,52

5

Caro curativo pintado com rodizio com
suporte para balde e bacia med.
0 8580x0 46x0

Unidade TUBOMED t2 1 136.82 13.641,84

6 Unidade MODELO 12 718,50 8.622,00

1

Carro curativo pintado com rodízio sem
suporte para balde e bacia med.

Carro emergência pintado; com 03
gavetas sendo 0l 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

tJnidade

0 80x0,46x0 85

TUBOMED l0 3.720.00 37.200,00

8 Unidade MODELO 8 3.73 1,30 29.850.40

PC. Bernardo Coelho de.{lmeidà. n" 86J, Centro,São Bernsrdo - MA. CEp:65.SS0-000

I

LOTE VI _ CARROS PARA
TRÂNSPORTES DIVERSOS

l,

l

I

v

Unidade 10

MODEI,O

I Carro emergéncia pinrado; com 0j
lgavetas rendo 0 I com divisória em pr c
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I

para medicamento, pÍateleira iníerior,
sup. Soro, sup. PARA monitor, sup.
PARA cilindro com velcro, totalmente
I nôx rodas de 5"
Carro emergência pintado; com 03
gavetas sendo 01 com divisória para
medicamento, prateleira inferior, sup.
Soro, sup. PARA monitor, sup. PARA
cilindro, tampo inox. tábua de massagem
em mdf, rodas de 3". Med.
70x54x10ócm

Unidade MODELO 8 3.053,00 24.424,00

Carro maca pinÍado com grade ia@ral
móYel pintada; com rodízio. leito
estofado med. 1.90x50x80.

Unidade TUBOMED 4 2.460.00 9.840,00

11

Carro maca totalmente inox com
Íodízio, suporte de soro inox e borracha Unidade
de med. 1.90x50x80

TUBOMED 4 6.800,80 27 .203,20

12

Carro para transporte de bandejas; com
3 prateleiras pintadas; rodízio; com
bonacha de proteçâo med.
0 90x0.60x1.00

TIJBOMED 4

2.500,00 10.000,00
Carro paÍa tansporte de roupas fechado
pintado; 02 portas; 03 prateleiras ;
rodÍzio e borracha de proteção med.

Unidade

0,90x0 60x L00

TUBOMED 4 11.600,00

11
Caro para cilindro de oxigênio com

Unidaderodízio e corrente de TUBOMED l0 930,00 9.300,00

I5 TUBOMED 10 7.000,00

r6 MODELO 4 1.700,00

)7

Caro para cilindro de oxigênio com
rodizio e corrente pequeno med.

Carro pintado para transporte de garralào

Caro termico para transporte de
bandejas íechado inox; 02 portas; 03
prateleiras ; rodizio e borracha de

Un idade

Unidade

Unidade

0 8580x0 46x0

du lo

med. 0 90x0 60x1.00

MODEI-O 1 8.600,00 34.400,00

VALOR TOTAL DO LOTE VI 331.095,31

NR LOTE VIII _ BERÇO E COLÇHÔES UNIDADE QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

Cama de fawler adulto; 02 mov; com
rodizio com grade pintada. Med.
1.90x90x70

Unidade TUBOMED t2 1.014,27 20.285,40

)
Cama de parto com 2 partes, uma fixa
com porla coxa e outra com rodizio;
estrut. lnox; leito estofado 1.90x70x85

Unidade TUBOMED 8 1.600,36 16.003.60

Cama de parto com 2 partes, uma fixa
com pona co\a e ouna com rodizio:
estrut. Pintada: leito estofado
L90x70x85.

I1-]BOMEI) 819.2r 40.960.50

I
Cama fawler jnfantil 02 mov; com
rodizio; com grade pintada med.
1.50x65x60

Unidade TUBOMED 12 636,61 19.098,30

PC. Bernardo Coelho de Atmrida. n. E63, Centro,SÀo Bernardo - MA, Capt 6S.SS0_000

IO

13

I

Unidade

I

2.900,00

700,00

6.800,00

MODELO

Unidade 8

,
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5

Cama fawler semi-luxo; 02 mov;
cabeceira e peseira em poliuretano
injetada; com grade pintada; com
rodizio. Med. 1.90x90x70

Unidade MODELO t0 3 81 ,71 7.634,20

VALOR TOTAL DO LOTE VIII 103.982,00
NR LOTE IX _ CAMAS

DESCRIÇÃO UNIDADE MODELO QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

I

Cama de fawler adulro; 02 mov; com
Íodizio com grade pintada. Med.
1.90x90x70

Unidade
Metalurgica

Renovar
t2 1.443.86 53.326,32

) Modelo
Moveis 8 5 57§ 1r 44.602.48

Cama de parto com 2 partes, uma fixa
com poía co\a e outra com rodrzio;

Cama de parto com 2 partes, uma fixa
com porla coxa e oUtra com rodiziol
estrut. Pintada: leito estofado
1.90x70x85.

Unidade

Unidade

esúut. Inox leito estofâdo 1.90x70x85

Modelo
Moveis

8 3.150,16 25.201 .28

4 Metalurgica
Renovar 3.715, I S 44.582,28

5

Cama fawler infartil 02 mov; com
rodízio; com grade pintada med.
1.50x65x60
Cama fawler semi-luxo: 02 mov;
cabeceira e peseira em poliuretano
injetada; com grade pintada; com
rodízio. Med. 1.90x90x70

Unidade

Unidade
Metalurgica

Renovar
10 6.686,76 66.86',7,60

6

Cama semi-luxo; elétrica; 02 mov;
controle remoto a fio; cabeceira, peseira
tubular; grades pintadas com rodÍzio.
Med. 1.90x90x70

Modelo
Moveis t0 13.801,92 l3 8.019,20

1 Unidade
Modelo
Moveis

12 2.'725,97 32.711,64

Cama simples cabeceira móvel; sem
rodizio; com grade pintada med.
1.90x90x70

Unidade
Metalurgica

Renovar
t2 2.43 5,86 ?q )10'1,

VALOR TOTAL DO LOTE IX 434.541,12

8

Valor total R$ t.824.957,51 (U
centavos)

m milhão oitocentos e vinte e quatro novecentos e cinquenta e sete Íeais e cinquenta e

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma
fracionada (se necessário] e conforrne forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - 0 prazo máximô para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento
de compras da Preíeitura Municipal de São Bernardo - MA.

i.

PC. Bernardo Coelho de Al eidâ. n'E63, Ceífro,São Bernardo - MA, CEpr 6S.550-000

t2

lJnidade

Cama simples cabeceira móvel infantil:
côm grade pintada; com rodizio med.
1.50x65x60
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6.1 - Executar 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 condiçôes estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas 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;

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantiâ da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste
edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeitâ 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 julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

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

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

6.10 0 atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata

7.1 - Convocar a licitante 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 pagamento à empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatadâ durante o
recebimento do obieto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação
e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualizaçào
monetária;

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

I

P('. Bêroârdo (lo(lho de {lm.idÀ. n'863, Centro,São Be.nârdo - }lA. CEP: 65.550-000

6.8 - lndenizâr 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 contratâdâ adotar todas as
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições
legais vigentes;

rP! CONTRÁTÁ?TTç
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7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 diâs após a emissão da notâ fiscal devidamente atestada pela
Secretaria responsável;

8.2 - 0 Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido,
de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço,

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em fâturas, estas serão devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correçôes, com as informações que motivaram suâ rejeição, sendo o
pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscâis em faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FoRNECED0R/C0NTRÁTADo das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação deRnitiva do fornecimento.

8.5 - 0 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 período de vigência da presente Ata, admitida a
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de
determinação municipal, cabendo-lhe 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, a Prefeitura solicitará ao
íornecedor, 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 Ata e convocar,
nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrâdos,
cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 - Será considerado compatÍveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores
à média daqueles apurados pela Prefeitura

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 obrigaçôes constantes no Edital e nessa Ata de Registro de
Preços;

P(]. Bernardo Corlho de Âlmside, o't63, Crotro,Sâo BcrnâÍdo - ItA, CEp: 65.SS0-000

DO PACAIVIENTO

. DO CANCELALIENTA DÁ ATA 
'§ 

REC$TTÉ, fl
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PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'862 _ CENTRO _ SÀO BERNARDO/MA
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12.1 - O descumprimento injustificado das obrigaçôes assumidas nos termos deste edital, suieita à
contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da friota de
Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02yo {dois por centol;

b) a partir do 6e (sextoJ até o limite do 100 (décimoJ diâ, multa de o4olo (quatro por cento), caracterizando-
se a inexecução totai da obrigação a partir do 11e [décimo primeiro] dia de atraso.

t04

b) Quando o fornecedor der causa a rescisâo administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVÍl e XVIII do art. 7g d a Lei g.666/93;

c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste
registro;

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

e) por razôes de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

Q descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou séüma.

10.2 - 0correndo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a
qual será iuntada ao processo administrativo da presente Atâ.

10 3 - No caso de ser ignorado, inceúo ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita
por publicação no Jornal 0ficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
última publicação.

10 4 - A solicitaçâo do lornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela
Prefeitura, facultando-se â esta neste caso, a aplicação das penalidadei previstai no Edital.

10 5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas
ao fornecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se ütilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspendera sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integra'imente
a condição contrâtual infringida.

10'7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nâs seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

PC. Beroardo Coelho de AtmêidÍ, n" 863, Centro,São Bernârdo _ MA, Cf,p: 65.S50_000

11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administraçâo, serviços, encargos sociais, trabalhistas,
seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto dãsta Ata de Registros de
Preços.

A

l/



12.2 - sem prejuÍzo das sançôes cominadas no art. 87, I. III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do objeto adjudicado, o Município de São Bernardo, através da Secretariâ Municipal de Saúde
poderá, garantida a prévia e ampla deíesa, aplicar à Contrâtada multâ de até 10o/o (dez por cànto] sobre o
valor adjudicado;

12.3 - Se a adiudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho iniustificadamente ou se não apresentar
situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa. sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

processo:§-0ü00C?nx

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRÁÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO _ SÂO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.t25.389/000t-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 âpresentar documentação falsa
exigida para o certame, enseiar o retardamento da execução de seu objeto, 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 licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos
e, se for o caso, o Municipio 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 multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada nâo tenhâ nenhum valor
a receber deste órgão da Preíeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contados de sua intimação, para eFetuar o pagamento da multa, após esse prazo, não sendo
efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgâo competente para que seja inscrita na
dívida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparaçâo dos eventuais danos,
perdas ou prejuÍzos que seu ato puníyel venha causar ao Município de São Bernardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteÍs, contados
da intimação por parte 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 sobejar
será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do MunicÍpio;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cincoJ dias úteis, a contar da ciência
da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la
devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8-666/93 serão otrjeto de processo judicial da forma legalmente
prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

P(. Bernârdo Coelho de Alm(idâ, n" E63, Centro,Sâo Beínardo - MA, Cltp: 65.550-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁo BERNARDo
EST{DO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA N" 8ó2 - cENTRo - sÃo BERNARDo/MA
CNPJ: 0ó.125.389/0001-88

1.4.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão
à conta de dotâção orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, às
quais serâo elencadas em momento oportuno:

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

I - Todas as alteraçôes que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo
adiüvo a presente Ata de Registro de Preços.

lI - Vinculam-se a esta Ata para nns de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão
Eletrônico ISRP na.037/2021 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro parâ qualquer operaçào
financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

16.1 - As partes contrâtantes 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 â qualquer outro, por mais priülegiado
que se,a.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para
um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art.60 da Lei
8.666/93

- IvlA, 28 de outubro de 2021

alhos

DROGARO ORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05.348.580 /0 001-2 6

An ncisco Rocha de Abreu
a 153.049.653-53

nl
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o Bernar

PC. Bcrnsrdo (loclho de Almcidn. n'tió3, (lentro.São Bernârdo - MA, (lEP: 65.550-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO _ MA, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE NA
047 /2021', através da secretaria Municipal de Saúde vem Registrar Preço para futuro fornecimento de

:l:t?T::,:: I-".:lF]11::-p?li *"nder as necessidades da Frefeirura Municipal de são Bernardo/MA.
PREGAO LE-|RONICO SRP N' 037 /2021, REFE: PROCESSO ADMINISTRATIVO N;2O2IOO53/202r - iPr, _
Sessão 06 de outubro de 2021 às 09:00 hrs pregoeira ELIZA Dos s. A. LIMA. EMpRESA: ônocenocHe
DISTRIBUID0RA DE MEDICAMENTos LTDA, cNpJ: 05.34g.s80/0001-26, sediada na Av Nações unidade nq
1069 Bairro: vermelha Teresina - pl, cEp:64.019-230, por intermédio de seu representante legal srq[a1
Antônio Francisco Rocha de Abreu, portado da carteirà de identidade ne 207so4 ssp/pr e d; cpF ns
1s3.049.653-s3

MATERIAL REGISTRADO.

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO _ SÂO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/000t-88

Armário vitrine em aço com 02 po:ias,
prateleira e laterais de vidrc.

Objeto Registro de Preço para futura fomecimento d
Prefeitura Municipal de São Bemardo/Ma.

e equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da

NR
LOTE I _ ARM RIO DE AÇO

DESCRI Ão UNI DADE MODELO PREÇO
UNITÁRIO

Armário de aço com 02 poúa, med
195x90x30 cm Unidade

Armario de
aco

com 02
l6 2.059,83

2

Armiirio suspenso em aço para primeiros
socoÍTos em aço com 01 porta. com 02

leiras
Unidade

Armario
suspenso

em aco
t2

3

Armário vitrine em aço com 0l pôrta,
prateleim e laterais de vidro Unidade

oco

Armário
vitrine em t2

953.19

1.289,17

4
Armário vitrine em aço conl 01 portas, 3
prateleims med. 160x35x40 Unidade

Armario
vitrine em

aco
t2 1.117,t8

Armário vitrine em aço com 02 poftas, 3
prateleira med. 160x35x70 Unidade

Armario
vitrine em

aco
l0 1.665,"t3

Unidade
Armario

vitrine em
aco

t.762,56

7 Unidade
com 04

Arquivo de
aço 16 t.453,05

UN IDADE MODELO QUANT
PREçO

UNITARIO

odontoló co
Amalsamador

2.069,86

)
Centrífuga LabomÍorial tecnologia/tipo
para tubos - de 04 até 28 amostragem
d ital

Unidade
Centrifuga

Laboratorial t 4 § §t I o§

Compressor odontológico - capacidzrde
mínimo de 50 litros Unidade

Compressor
odontológico

4
CPAP Com umidificador.
col]) ão. máscara nasal

Unidade
CPAP - Com
umidificador 1 3.252,61

5
CPAP Com umidificador.
con') ão. máscara nasal Adulto Unidade

CPAP - Com
umidificador 4 2.265.36

PC. Bemardo Coelho de Aimcidâ. n 86i, Centro.Sã. tsernardo - MA_ CEp: 65.550-0ú0

I

)

6
I

I

I
Amalgamador odontológico

3

t

QUANT

12

Arquivo de aço com 04 gavetas coni.
pasta suspensa med: 133x46x60

-.1 LOTE III _ EQUIPAME§"TOS
DIVERSOS I
DESCRICÃO

Unidade 12

r o i ,.or,.oo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO
ESTADO DO M.{RANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 - CENTRO _ SÁO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

I

6
Destilador de Agua capacidade aré

4litrosem hora
Unidade

Destilador de

Água capaci
LOTE VII _ CADEIRAS E MESAS

DESCRIÇÃO
UNIDADE MODE LO Q UANT

PREÇO
T-IN ITA RÍO

Unidade 1) t.339,60
Cadeira para acompanhante encosto
reclinável. assento, encosto. sup. PARA

Banqueta - característica fisica
especificação material de confecção aço
inoxidável regulagem de altura possui

b és estofados.esu PAR4.

assento iratório

Unidade
Banqueta -

caracteristica
.,1 I .781.9'7

Cadeira de rodas adulto: totalmente inox
Unidade

Cadeira de
rodas

adulto:
t .477,92

Cadeira de rodas banho prea pés fixo
Unidade

Cadeira de
rodas

banho pr
l0 685.99

Cadeira de
rodas

preta ra
l0 b /4.1)5

Cadeira de rodas preta miada pneus

maciços Unidade

393,106

Cadeira hospitalar simples com assento

e encosto de chapa pintada
Cadeira

hospitalar
simple

10

1
Cadeira pam coleta de sangue pintada
com assento, encosto e braÇo estofado

Unidade
Cadeira para
coleta de sa

l0 904.5 I

Mesa auxiliar
inox;
sem

t0 936,50lt

Mesa auxiliar inox: sem gaveta: sem

rodas med.40x60x80 Unidade

It) 645.70tinidadeI Mesa auxiliar pintada sem rodizio med
93x50x80

508,.14Unidade

p intada sem
Mesa auxiliar

Mesa auxiliar
pintada; co

l0Mesa auxiliar pintada; com gaveta.: sem

rodas med.40x40x80

t0 987.30
Mesa de cabeceira com pôrta c ge',.ta
pintada med.45x40x80 Unidade

Mesa de
cabeceira
com po

l0 6L6,93
Mesa de

mayo
pintada com

l2

2.110,83Unidade
Mesa

ginecologica
pintad

l0ri

Mesa de mayo pintada com rodízio com
bandeja inox

Mesa ginecológica pintada com leito
estofado. pona coxa estofada e gaveta
inox. Med: 1.80x55x80cm

3.62?,L3
Mesa

ginecologica
pintad

t0l4
Mesa ginecológica pintada; leito inox;
porta coxa estofado e gaveta inox med:

l.80x55x8ocm

t0 621,07Unidade
Mesa para

refeicao estr
Mesa para refeição estrutura tubular
pintado com rodas, tampo em mdf.

8 2.097 ,23Unidade
Mesa

semicircular
inox co

t6
Mesa semicircular inox com rodizio
med. l.20x40x80cm

Mesa
semicircular

pintada

Mesa semicircular pintada com rodizio
med. l.20x40x8Ocm

7 45,56Mocho
pintado

l0Mocho pintado com assento e encosto
estofado com rodas

l8

PC. IlemaÍdo Coelho de Almcid4 n" 863. Centro.São BemaÍdo - MA. CEP] 65.550-000
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Unidade 
I

l0

Unidade
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com assent

19

Mocho pintado com assento giratório
estofado sem encosto Unidade IO 495,47

Mocho pintado com assento girató o
estofado sem encosto com rodas Unidade

Mocho
pintado

com assent
t0 631,83

li
Mocho totalmente inox sem encostô
com rodas Unidade

Mocho
totalmente
inox sem

l0 L.256,72

Poltrona aÍiculável, assento,iencosto
braço e pernas estofados (coberta em
napa) descanso dos pés que
mor imenlam-se junlo côm a inclinaçào

intadado encosto esffutura Iubular

Unidade
Poltrona

articulavel; as
10 2.965,08

CADASTRO DE RESERVA

DESCRI AO
LOTE tI _ AUTOCLAVE -

UNIDADE MODELO QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
Autoclave horizontal de mesa - modo de
operação digital ou analógica, câmara de
esterilização âço inoxidávei, capaciciade
mínimo de 12 litros

Unidade
Ah

Equipamentos
10 6.818,87

2

Autoclave horizontal de mesa - modo de
operação digital ou analógica, câmara de
esterilização aço inoxidável, capacidade
mínimo de 2l litros

Unidade
Alt

Equipamentos
r0 7 .00'7 ,31

3

Autoclave horizontal de mesa - modo de
opemção digital ou analógica, cârnara de
esterilizaçâo aço inoxidável, capacidade
mínimo de 25 Iitros

Unidade

Alt
Equipamentos

8. r 01 ,026

,l

Autoclave horizontai de mesa - modo de
operação digital ou analógica, câmara de
esterilização aço inoxidável, capacidade
mínimo de 75 litros

Unidade

Atr
Equipamentos

6 17.054,91

LOTE IV _ EQUIPAMENTOS
DIVERSOS II

DESCRI AO
MODELO QUANT

PREÇO
UNITÁRIO

Detector Fetal Portátil, digital. cDm
dis la Unidade SONOLINE l0 480,00

Foco clinico pintado: haste flexivel
ulável com rodas

2
altura re Unidade LED 10 400,00

Ilumi o de LED haste flexível
Foco Refletor Ambulatorial

LED 400.00

4 Fotopolimerizador de resinas - com fio Unidade LED 5 650,00

5
0 axlx50x0,38x0 1I
Negatoscópio de 01 corpo med

Unidade IC t0 550.00

6
0 50x0 76x0.1 I inox
Negatoscópio de 02 corpo med

Unidade 2C sq§ oo

7
Oximetro de Pulso - PoÍátil (de mão)
com I sensor Unidade CMS60D t2 1.5 10,00

NR
LOTE V _ EQUIPÀMENTOS

DIVERSOS III
DESCRI AO

UNIDADE MODELO QUANT
PREçO

UNITARIO

PC. Bcmardo Coelho de Almeida. n" 863, Centro.São Bernardo - MA, CEp: 65.550-000
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Unidade l0
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i Cardioversor biflísico life 400 Plus Unidade VIVO 2 22.000.00

2
Desfi brilador Automático Ponátil
Cardíaco DEA Unidade

LIFE 4OO

FUTURA l 7.200.00

Reanimador adulto em silicone com

I reservatório tBVM) Ressuscitador
totalmente autolavável e desmonrável:
livre de látex: composro por bonacha de
silicone: desenyolvida pelo principio de
parede dupla: deverá permirir
reconhecimenlo visual e tátilquanto a
pressão exercida com limitaçào de
pressão integrada para evitar a

compressão com força excessiva em
casos de obstruçâo de vias aéreas.
FORMA DE APRESENTAÇÃO: com
bolsa reservatório de oxigênio de 1,5 L,
válvula antirrefl uxo; acompanhado de
duas máscaras faciais adaptáveis, de
tamanhos diferentes. que permitam boa
adapmçào à face do adulto ou da criança
OBSERVAÇÃO(OES): regisrro vigente
de autorização na ANVISA.
ACONDICIONAMENTO: embalagem
original de fábrica. com identiticaçào e
quantidade de material

Unidade ADULTO .1 3s0,00

l

5

Reanimador neo em silicone com
reservatório (BVM) Ressuscitador
totalmente autoclavavel e desmontável;
livre de látex; composto por boffacha de
silicone, desenvolvida pelo princípio da
parede dupla: deverá permitir
reconhecimenro visual e tátil quanto à

pressão exercida, com limitação da
pressão integrada para evitar a

compressão com força excessiva em
casos de obstrução das yias aêreas.

FORMA DE APRESENTAÇÂO: com
bolsa reservatório de oxigênio
compativel com o tamanho corpóreo,
váhrula antirrefl uxo; acompanhado de
duas máscaras faciais adaptáveis. de
tamanhos diferentes, que permitam boa
adaptâção à face do neonaro.
OBSERVAÇÃO(ÔES): registro vigente
de autorização na ANVISA
ACONDICTONAMENTO: embalagem
original de fábrica. com identiflcação e

quantidade de material.

Unidade NEONATAL .l 350,00

Reanimador pediátrico em silicone com
(BVM) CARACTERISTICAS(S)
Reservatório ressuscitador totalmente
autoclavavel e desmontável: Iivre de
látexl composto por boracha de silicone,
desenvolvida pelo princípio da parede

Unidade IN F ANTIL 2 350,00

PC. Bemârdo Coelho de Almcida. n" 863. Cenlro.Sâo Uernârdo - MA. CEP: 65.550-000
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dupla; deverá permitir Íeconhecimento
visual e tátil quanto à pressão exercida,
com limitação da pressão inregrada para
evitar a compressão com força ercessiva
em casos de obstrução das vias aéreas.

i\R
LOTE VI _ CARROS PARA
TRANSPORTES DIVERSOS

DESCRTÇÂO
UNIDADE MODE LO QUANT

PREÇO
U N ITARIO

I Carro abastecimento pintado MODEt,O IO 1.623,8s

1
Cano cuba ; estrutura pintadai cuba em
pvc MODELO l0 3.455,96

J Carro cuba : totalmente inox Unidade MODELO 4.632.25

'l
CarÍo curativo inox com rodízio com
suporte com balde e bacia inox med.
0,80x0.46x0,85

Unidade TUBOM T-T) 2.27 I .21

Carro curativo pintado com rodizio com
supone para balde e bacia med.
0,80x0,46x0,85

Unidade TUBOM ED t2 I . 136.82

Carro curatiyo pintado com rodizio sem
suporte para balde e bacia med.
0,80x0,46x0,85

Unidade MODELO l2 7l 8,50

Cano emergência pintado: com 03
gavetas sendo 0l com divisória em pvc
para medicamento, prareleira inferior,
sup. Soro, sup. PARA monitor, sup.
PARA cilindro com velcro, tampo inox,
tábua de massagem em acrílico, rodas de

Unidade TUBOM ED l0 3.720,00

lt

Carro emergência pintado: com 03
gavetas sendo 0l com divisória em pvc
para medicamento. prateleira inferior,
sup. Soro. sup. PARA monitor. sup.
PARA cilindro com velcro, Íotalmente
inox. rodas de 5"

Unidade MODET,O 3.73 t,308

I

Carro emergência pintadol com 03
gavetas sendo 0l com divisória para
medicamento, prateleira inferior. sup.

Soro, sup. PARA monitor, sup. PARA
cilindro, tampo inox, tábua de massagem
em mdf. rodas de 3". Med.
70x54xl06cm

Unidade MODELO 8

1 2.460,00
Carro maca pintado com grade lareral
móvel pintada; com rodizio. leito
estofado med. 1.90x50x80.

Unidade TUBOMED

ll Unidade .l 6.800.80
Carro maca totalmente inox com
rodizio. supone de soro inox e borracha
de proteÇão med. 1.90x50x80.

t2.

Carro para transporte de bandejas: com
3 prateleiras pintadas: rodizio; com
borracha de proteção med.
0,90x0,60x1.00

Unidade TUBOM ED 4

2.500,00

l3 Carro para transpone de roupas fechado
pintado; 02 portas; 03 prateleiras ;

Unidade TUBOMEI) 2.900,00'l

PC Bemardo Coelho de Almeida. n'863. Cenlro.SÀo BeÍnardo - MA. CEP| 65.550-000
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5

12

TUBOMED
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0 90x0 60x I .00

rodÍzio e boracha de proteção med

l4
rodízio e corrente de

Cano para cilindro de oxigênio com
Unidade TU BOM ED t0 930,00

Carro para cilindro de oxigênio com
rodízio e corrente pequeno med.
0 80x0,46x0 85

Unidade TUBOMÊD IO 700,00

l6 CarÍo pintado para transpone de garraflão

lo
Unidade MODET-O .1 1.700,00

MODELO .l 8.600,00t't

Cano termico para transporte de

bandejas fechado inox; 02 portas:03
prateleims ; rodízio e borracha de

med. 0"90x0,60x 1.00

Unidade

QUANT
PREÇO

UNITÁRIONR LOTE VIII _ BERçO E COLÇHÓES U NIDADE

TUBOMED l2 1.0t1,27
Cama de fawler adulto: 02 mov: com
rodízio com grade pintada. Med.
1.90x90x70

Unidade

1.600,36Unidade 82

819.218TUBOM ED

Cama de parto com 2 panes, uma fixa
com porta coxa e outra com rodízio;
estrut. Pintada: leito esrofado
1.90x70x85.

t2 636,6 |Unidade TU BOMED.1

Cama fawler infantil 02 mov: com
rodizio; com grade pintada med.

1.50x65x60

l0 38 t ,71Unidade MODELO

Cama fawler semi-luxo; 02 mov:
cabeceira e peseira em poliuretano
injetada; com grade pintada; com
rodizio. Med. 1.90x90x70

QUANT
PREÇO

UN ITÁRIOMODELOU NIDADENR
DESCRI

I,OTE IX - CAMAS
o

4.443,86l2Unidade
Metalurgica

Renovar

8 5.575,31
Modelo
Moveis

Unidade
Cama de parto com 2 paÍtes, uma fixa
com porta coxa e outra com rodizio;
estrut. lnox: leito estofado 1.90x70x85.

3. I 50,168Unidade
M odclo
Moveis

Cama de parto com 2 oartes, uma fixa
com poía coxa e outra com rodízio;
estrut. Pintada: leito estofado
1.90x70x85.

t2 3.715. t9Metalurgica
Renovar

Unidadel
Cama fawler infantil 02 mov: com
rodizio; com grade pintada med.
1.50x65x60

IO 6.686.',16
Metalurgica

RenoYar
Unidade

Cama fawler semi-luxo: 02 mov:
cabeceira e peseira em poliuretano
injetadat com grade pintadal com
rodízio. Med. 1.90x90x70

r 3.801.92t0Unidade
Modelo
Moveis6 elra

Cama semi-luxo: elétrica: 02 mov:
cônlrole remoto a fio: cabeceira.

PC Bemardo Coelho d. A,meida- n' 863. CenlÍo.Sâo Bemardo - MA. CEPi 65.550{00
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I

l5

Unidade

ll

I

t,

Cama de parto com 2 panes, uma fixa
com porta coxa e outra com rodizio;
estrut. Inox: leito estofado 1.90x70x85.

I'

l,l

MODELO

TU BOMED

Cama de fawler adulto: 02 mov; com
rodizio com grade pintada . Med.
1.90x90x70

l
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t

tubular; grades pintadas com rodízio.
Med. 1.90x90x70

7

Cama simples cabeceira móvel inlantil;
com grade pintada; com rodizio med.
1.50x65x60

Un idade
Modelo
Moveis

t2 ) 7)§ 07

8

Cama simples cabeceira móveJ; sem
rodizio; com grade pintada med.
1.90x90x70

Unidade
Metalurgica

Renovar
t2 2.435,86

PC. BemaÍdo Coelho de Almeid4 n' 863. Centro.Sâo Bcmârdo - MA, CEP: 65.550-000




