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PROCESSO N° 071/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20210802-PE-011/2021-4 

Aos dois dias do mês de Agosto do ano de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHAO/MA, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o n° 06.157.846/0001-16, através da Secretaria 
Municipal Saúde, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, RESOLVE registrar os 
preços da licitante signatária, vencedora do Pregão Eletrônico n° 011/2021, sob o regime de compras 
pelo Sistema de Registro de Pregos para eventual aquisição de equipamento hospitalar, e material 
permanente para Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do Maranhão - MA, a teor do disposto 
na Lei Federal n° 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 018/2021, no Decreto 
Municipal n° 019/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n° 
8.666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006 regulamentada pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e 
demais normas pertinentes à espécie: 

• 

LICITANTE: DIFE EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI 

CNPJ: 01.183.733/0001-71 

ENDEREÇO: Rua Rio de Janeiro, n° 364, Entroncamento — Imperatriz — MA 

REPRESENTANTE: Arcelino Siqueira Britto Sobrinho, RG n° 0699115220191 e CPF n° 
334.698.223-87 
TELEFONE: (98)98415-1000  

EMAIL:  difeernpreendimentos(a.outlook.com.br, difeempreendimentoseireli(&qmail.com   

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD. MARCA 

P. UNITÁRIO 
REGISTRAD 

0 (R$) 

P. TOTAL 
REGISTRADO 

(R$) 

11 

Balde/ Lixeira, 
CAPACIDADE/MATERIAL 
DE CONFECÇÃO DE 11 
ATE 20 L / AÇO OU FERRO 
PINTADO 

UNO 5  QUALITY  R$ 150,00 R$750,00 

35 

Aparelho de Anestesia 
Equipamento 
microprocessado para 
atender pacientes 
neonatais, pediátricos, 
adultos e obesos mórbidos. 
Estrutura em material não 
oxidante; Com prateleira 
para suporte de monitores; 
Gavetas e mesa de 
trabalho; Com rodizios 
giratórios, sendo no mil-limo 
02 com travas. Com  sistema 

. 

UNO 1 
JG 

MORIYA 
R$ 89.000,00 R$ 89.000,00 
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de autoteste ao ligar o 
equipamento com 
detecções de erros, falhas 
de funcionamento,  etc.  Com  
sensor de fluxo único 
universal para pacientes 
adultos a neonatos; Com 
possibilidade do uso de 
sensor de fluxo 
autoclavável. Válvulas para 
controle de fluxo e pressão 
com sistema de segurança 
para proteger o paciente de 
pressão e fluxos 
inadequados. Rotárnetro 
composto por fluxômetro 
com escalas para alto e 
baixo fluxo de pelo menos 
para oxigênio (02) e óxido 
nitroso (N20), podendo ser 
uma única para ar 
comprimido ou com 
monitoração digital com 
entrada para oxigênio (02), 
ar comprimido e óxido 
nitroso (N20). Sistema de 
segurança para interromper 
automaticamente o fluxo de 
N20, na ausência de 02; 
Vaporizador do tipo 
calibrado de engate rápido, 
permitir acoplamento de 02 
vaporizadores e com 
sistema de segurança para 
o agente selecionado (se 
ofertado sistema que 
permite o acoplamento para 
01 vaporizador, deverá ser 
entregue suporte para 
acoplar o segundo 
vaporizador). Sistema de 
circuito paciente de rápida 
montagem e desmontagem 
pelo operador e passível de 
esterilização; Traquéias, 
válvulas, cirucuitos 
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respiratórios, canister e 
sistema de entrega de 
volume, autoclaváveis;  
Canister  para armazenagem 
de cal sodada; Possibilidade 
de sistema de exaustão de 
gases: Válvula APL  
graduada; Ventilador 
eletrônico microprocessado, 
com  display LCD  com tela 
colorida. Modos 
Ventilatórios mínimos: 
Ventilação manual; 
Ventilação com respiração 
espontânea sem resistência 
do ventilador; Ventilação 
controlada a volume e 
ciclada a tempo (VCV); 
Ventilação controlada a 
pressão e ciclada a tempo 
(PCV); Ventilação 
mandatória intermitente 
sincronizada (SIMV). 
Controles Ventilatórios 
mínimos: Volume corrente: 
Pressão; Frequência 
respiratória; Relação I:E; 
Pausa inspirat6ria; Peep.  
Alarmes de alta e baixa 
pressão de vias aéreas; 
Apnéia; Volume minuto alto 
e baixo; Alto e baixo Fi02; 
Falha de energia elétrica. 
Monitoração numérica de 
pressão de pico, média,  
peep  e gráfica da pressão 
das vias aéreas; 
Monitoração de frequência 
respiratória, volume 
corrente, volume minuto e 
fração inspiratória. 
Alimentação elétrica bivolt 
automático e bateria interna 
com autonomia de pelo 
menos 30 minutos. Deverá 
acompanhar o equipamento, 
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no mínimo: 02 circuitos para 
pacientes, sendo 01 
tamanho adulto e 01 
tamanho infantil, 
autoclaváveis. 01 balão para 
ventilação manual adulto, 01 
balão para ventilação 
manual infantil. 01 
vaporizador calibrado de 
Sevoflurano; 04 sensores de 
fluxo; 03 mangueiras de no 
mínimo 4,5 metros, sendo 
uma para oxigênio. uma 
para óxido nitroso e uma 
para ar comprimido e 
demais acessórios 
necessários para o perfeito 
funcionamento do 
equipamento. 

40 

Aparelho para Fototerapia 
(icterícia/neonatologia), 
ILUMINAÇÃO/BERÇO EM 
ACRÍLICO/PAINEL DE 
CONTROLE 
MICROPROCESSADO/AJU 
STE DE IRRADIANCIA,  
LED  

UND 3 OLIDEF R$ 5.400.00 R$ 16.200,00 

43 
Banquete para Parto 
Vertical, COMPOSIÇÃO 
POLIETILENO 

UNO 1  QUALITY  R$ 587,00 R$ 587,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 106.537,00 (cento e seis mil quinhentos e trinta e sete reaisL 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para 
eventual aquisição de equipamento hospitalar, e material permanente para Secretaria Municipal de 
Saúde de Amarante do Maranhão - MA, conforme especificações do Anexo I do edital (Termo de 
Referência) e proposta apresentada. 

Parágrafo Primeiro - A quantidade prevista no Termo de Referência- ANEXO I, é estimada para o 
período de validade da Ata de Registro de Pregos, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de 
adquirir, em cada item, o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo 
abster-se de adquirir o item especifico. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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A presente Ata de Registro de Pregos terá validade pelo período de 12 (doze) meses contados a 
partir da data de sua assinatura. 

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a 
CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira 
exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo faze-10 por meio de outra licitação, 
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao detentor 
da ata de Registro de Pregos, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a 
preferência de execução em igualdade de condições. 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o licitante assume o 
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a 
cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades 
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, 
desde que devidamente comprovada a vantagem, respeitadas, no que couber, as condições e as 
regras estabelecidas na Lei n.° 8.666/93, Lei 10.520/2002, Decreto n.° 019/2021. 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Pregos, quando 
desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Pregos, deverão manifestar seu interesse junto 
ao Orgão Gerenciador, para que este indique os possíveis Contratadas e respectivos pregos a serem 
praticados, obedecida à ordem de classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Pregos, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução, independente dos quantitativos 
registrados em Ata, desde que esta execução não prejudique as obrigações assumidas com o 
Contratante. 

Parágrafo terceiro: Os produtos adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de 
Pregos. 

CLAUSULA QUARTA- DO LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE EXECUÇÃO 

Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com a solicitação do setor competente a emitir a 
Ordem de Fornecimento, que serão realizados ao longo da vigência da Ata de Registro de Pregos. 
A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento onde serão detalhados 
os produtos, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada 
Empresa detentora do Registro de Pregos (contratada) por meio eficaz.  
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Parágrafo primeiro: Os produtos serão fornecidos de forma parcelada, devendo o mesmo ser 
efetuado conforme as necessidades da Secretaria solicitante e conforme a Ordem de 
Fornecimento, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho. 

• 

• 

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

0 pagamento  sera  efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, 
mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e 
das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND do 
INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), 
emitida pela Caixa Econômica Federal, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da 
contratação, para o que devera, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e 
conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a 
anuência das partes interessadas. 

Parágrafo primeiro: 0 pagamento  sera  feito em favor da empresa registrada na Ata de Registro de 
Preços, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante. 

Parágrafo segundo: A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Secretaria 
que emitir a ordem de fornecimento, acompanhada das Certidões listadas na Cláusula Quinta desta 
ata de Registro de Pregos. 

Parágrafo terceiro: A Nota Fiscal/Fatura  sera  conferida e atestada pela comissão ou servidor 
responsável pela fiscalização dos produtos. 

Parágrafo quatro: 0 pagamento  sera  efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento 
Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA. 

Parágrafo quinto: Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, 
inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou à atualização monetária. 

Parágrafo sexto: A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA, através da Secretaria 
Requisitante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela Contratada. 

CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS REGISTRADOS 

A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhao/MA, adotará a pratica de todos os atos 
necessários ao controle e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos 
pregos praticados no mercado para o objeto registrado, nas mesmas condições de execução. 

PREFEITURA DE 
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Parágrafo primeiro: Durante a vigência da ata, os pregos registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do 
inciso II do  art.  65 da Lei n.° 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os pregos praticados no 
mercado sofrerem redução. 

Parágrafo segundo: Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no  art.  65 da Lei n.° 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 
processo licitatório. 

Parágrafo terceiro: A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular 
administração requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato. Junto com o 
requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data de 
formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o quanto o aumento de 
preços ocorrido repercute no valor total pactuado. 

Parágrafo quarto: A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá 
revisão dos valores pactuados. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente 

devidamente comprovado, tornar-se superior ao prego praticado no mercado, o Contratante poderá 
convocar o licitante, visando à negociação para redução de pregos e sua adequação ao praticado 
pelo mercado. 

Parágrafo quinto: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
Na hipótese deste paragrafo, a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA convocará os 
demais Licitantes, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo sexto: Quando o prego de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o licitante, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante 
poderá: 

a) Liberar o licitante do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido 
de fornecimento dos produtos; 

b) Convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá ã revogação da 
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do objeto da presente Ata de Registro de Pregos, a Administração 
da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes 
sanções: 
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I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra-recibo do 
representante legal da detentora dos pregos registrados na Ata estabelecendo o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas 
mediante crivo da Administração; 

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso na 
execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma 
a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 

Ill - 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 15 
(quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

IV - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso na execução do 
objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de empenho, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida. 

Parágrafo Primeiro — Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a 
Ata, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata e dos contrato ou 
documentos equivalentes que dela poderão advir, comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, será descredenciado no 
Sistema de Cadastramento deste Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas no Edital, na Ata de Registro de Pregos e das demais cominações legais. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso 1 e no parágrafo primeiro desta cláusula 
poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "111", facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de 
fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser 
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 
cominagões legais. 

CLAUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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0 Licitante terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo especifico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

• A pedido, quando: 

a) Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior; 

b) 0 seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos 
pregos de mercado; 

• Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA, quando a empresa 
detentora dos preços registrados: 

a) Não aceitar reduzir o prego registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatório; 

c) Por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 

d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da 
Ata de Registro de Preços; 

f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

• Automaticamente: 

a) Por decurso de prazo de vigência da Ata; 

b) quando não restarem licitantes registrados; 

Parágrafo primeiro: Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o 
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos licitantes remanescentes, caso 
haja nova ordem de registro. 

Parágrafo segundo: 0 Licitante terá o seu Registro de Pregos cancelado na Ata, por intermédio de 
processo administrativo especifico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

CLAUSULA NONA — DA FORMALIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES 
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Parágrafo Único: A contratação com as licitantes ora registradas  sera  formalizada pela Secretaria 
que aderir a ata de registro de preços, por intermédio de contrato ou instrumento equivalente, 
conforme o disposto no  art.  62 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

CLAUSULA DÉCIMA - DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

Durante o período de vigência da presente Ata, os preços não serão reajustados, ressalvada, 
entretanto, a possibilidade de readequação — com elevação ou redução de seus respectivos valores 
— em função da dinâmica do mercado, obedecida as disposições constantes no Decreto Municipal 
n° 019/2021 e comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro. 

Parágrafo Primeiro: Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhao/MA, promoverá o aditamento do compromisso de execução do objeto, 
conforme o artigo 65, II da Lei Federal n.° 8.666/93, ou formalmente desonerara a licitante em 
relação ao item. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS REPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

• Caberá à CONTRATANTE: 

a) prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados 
pelo representante da CONTRATADA; 

b) atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as 
especificações trazidas neste Termo e na Minuta da Ata de SRP ou Contrato; 

c) efetuar os pagamentos a CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento 
das formalidades legais. • • Caberá à CONTRATADA: 

a) respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso as dependências 
das unidades da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA. 

b) fornecer os produtos cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas no termo 
de referência; 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 011/2021 e a proposta da 
empresa vencedoras do Certame Licitatório. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das 
disposições constantes das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/2002 e Decreto Municipal n° 019/2021, e 
demais normas aplicáveis. 
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Amarante do Maranhão/MA, 02 de Agosto de 20  

Wesley  Santos Garcia 
Secretario Municipal Saúde 

CONTRATANTE 

Prefeitura  Municipal de Amarante do Maranhao - MA  
Av. Deputado  La Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 
E-mail: https://http://amarante.ma.dov.br  

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Pregos na imprensa oficial, 
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Amarante do 
Maranhão/MA, com exclusão de qualquer outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

S 

• 
- 

DIFt EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI 
CNPJ n°01.183.733/0001-71 

Sr. Arcelino Siqueira Britto Sobrinho 
RG n°0699115220191 
CPF n° 334.698.223-87 

LICITANTE VENCEDORA 

TESTEMUNHAS: 

CPF N 3 .5 I q' 61' ti-31/ CPF N°  

UM NOVO 7EMPO 
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Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 

Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20210802-PE-011/2021-4; Objeto: Registro de 
Preços para eventual aquisição de equipamento hospitalar, e material permanente para Secretaria 
Municipal de Saúde de Amarante.,  do Maranhão - MA; VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 106.537,00 
(cento e seis mil quinhentos e trinta e sete reais). PARTES: Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhão/MA através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa DIFt EMPREENDIMENTOS 
E CONSULTORIA EIRELI, Pregão Eletrônico n°011/2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 
n° 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 018/2021, no Decreto Municipal n° 
019/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993, a Lei 
Complementar n° 123/2006 regulamentada pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e demais normas 
pertinentes à espécie: PRAZO DE VALIDADE DA ATA: A presente Ata de Registro de Preços terá 
vaiidade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura; DATA DA ASSINATURA: 
06 de Agosto de 2021. FORO: Fica eleito a Comarca de Amarante do Maranhão/MA. 

SIGNATÁRIOS: Sr.  Wesley  Santos Garcia — Secretário Municipal de Saúde, pelo Contratante o Sr. 
rcelino Siqueira Britto Sobrinho. Pelo detentor dos Preços Registrados. 

LICITANTE: DIFE EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI 

CNPJ: 01.183.733/0001-71 

ENDEREÇO: Rua Rio de Janeiro, n° 364, Entroncamento — Imperatriz — MA 

REPRESENTANTE: Arcelino Siqueira Britto Sobrinho, RG n°0699115220191 e CPF n° 
334.698.223-87 
TELEFONE: (98)98415-1000  

EMAIL:  difeempreendimentospoutlook.com.br, difeempreendimentoseireliAgmail.com   

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
UNID. QTD. MARCA 

P. UNITÁRIO 
REGISTRAD 

0 (R$) 

P. TOTAL 
REGISTRADO 

(R$) 

11 

Balde/ Lixeira, 
CAPACIDADE/MATERIAL 
DE CONFECÇÃO DE 11 
ATE 20 L / AÇO OU FERRO 
PINTADO 

UND 5  QUALITY  R$ 150,00 R$ 750,00 

35 

Aparelho de Anestesia 
Equipamento 
microprocessado para 
atender pacientes 
neonatais, pediátricos, 
adultos e obesos mórbidos. 
Estrutura em material não 
oxidante; Com prateleira 
para suporte de monitores; 
Gavetas e mesa de 
trabalho; Corn i oclizios 
giratórios, sendo no minimo 
02 com travas. Com  sistema 

UND 1 JG 
MORIYA R$ 89.000,00 R$ 89.000,00 

PREFEITURA DE 
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.106".t41"1"er 
Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  - MA 

Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 
CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

de autoteste ao ligar o 
equipamento com 
detecções de erros, falhas 
de funcionamento.  etc.  Com  
sensor de fluxo único 
universal para pacientes 
adultos a neonatos; Com 
possibilidade do uso de 
sensor de fluxo 
autoclavavel. Válvulas para 
controle de fluxo e pressão 
com sistema de segurança 
para proteger o paciente de 
pressão e fluxos 
inadequados. Rotâmetro 
composto por fluxemetro 
com escalas para alto e 
baixo fluxo de pelo menos 
para oxigénio (02) e oxido 
nitroso (N20), podendo ser 
uma única para ar 
comprimido ou com 
monitoração digital com 
entrada para oxigênio (02), 
ar comprimido e oxido 
nitroso (N20). Sistema de 
segurança para interromper 
automaticamente o fluxo de 
N20, na ausência de 02; 
Vaporizador do tipo 
calibrado de engate rápido. 
permitir acoplamento de 02 
vaporizadores e com 
sistema de segurança para 
o agente selecionado (se 
ofertado sistema que 
permite o acoplamento para 
01 vaporizador, devera ser 
entregue suporte para 
acoplar o segundo 
vaporizador). Sistema de 
circuito paciente de rápida 
montagem e desmontagem 
pelo operador e passivel de 
esterilização: Traquéias, 
válvulas, cirucuitos 
respiratórios, canister e 

PREFEITUPA DE 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 
sistema de entrega de 
volume. autoclaváveis;  
Canister  para armazenagem 
de cal sodada; Possibilidade 
de sistema de exaustão de 
gases; Válvula APL  
graduada; Ventilador 
eletrônico microprocessado, 
com  display LCD  com tela 
colorida. Modos 
Ventilatórios minimos: 
Ventilação manual; 
Ventilação com respiração 
espontânea sem resistência 
do ventilador; Ventilação 
controlada a volume e 
ciclada a tempo (VCV); 
Ventilação controlada a 
pressão e ciclada a tempo 
(PCV); Ventilação 
mandatária intermitente 
sincronizada (SIMV). 
Controles Ventilatórios 
minimos: Volume corrente; 
Pressão; Frequência 
respiratória; Relação I:E; 
Pausa inspiratória; Peep.  
Alarmes de aita e caixa 
pressão de vias aéreas; 
Apnéia; Volume minuto alto 
e baixo; Alto e baixo Fi02; 
Falha de energia elétrica. 
Monitoração numérica de 
pressão de pico, média,  
peep  e gráfica da pressão 
das vias aéreas; 
Monitoração de frequência 
respiratória, volume 
corrente, volume minuto e 
fração inspiratória. 
Alimentação elétrica bivolt 
automático e bateria interna 
com autonomia de pelo 
menos 30 minutos. Deverá 
acompanhar o equipamento, 
no minimo: 02 circuitos para 
pacientes, sendo 01 
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Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA 
Av. Deputado  La  Rocque, 1229, Centro. 

CEP. 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 
tamanho adulto e 01 
tamanho infantil, 
autoclaváveis. 01 balão para 
ventilação manual adulto, 01 
balão para ventilação 
manual infantil 01 
vaporizador calibrado de 
Sevoflurano; 04 sensores de 
fluxo; 03 mangueiras de no 
minimo 4,5 metros, sendo 
uma para oxigênio, uma 
para óxido nitroso e uma 
para ar comprimido e 
demais acessórios 
necessários para o perfeito 
funcionamento do 
equipamento. 

40 

Aparelho para Fototerapia 
(icterícia/neonatologia), 
ILUMINAÇÃO/BERÇO EM 
ACRILICO/PAINEL DE 
CONTROLE 
MICROPROCESSADO/AJU 
STE DE IRRADIANCIA,  
LED  

UND 3 OLIDEF R$ 5.400,00 R$ 16.200,00 

43 
Banqueta para Parto 
Vertical, COMPOSIÇÃO 
POLIETILENO 

UND 1  QUALITY  R$ 587,00 R$ 587,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 106.537,00 (cento e seis mil quinhentos e trinta e sete reais) 
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SEXTA FEIRA 06 DE AGOSTO DE 2021 D.O.E.A.M - TERM ROS 09 PÁGINAS 

038 IN DOSSAR  CH  EQU t 

045 ,ASSINAR CONTRATO DE  CAM  mo E SEUS 
ADITIVOS 

094 SUSTAR CONTRA-ORDENAR  CI  I EQUES 

095 CANCELAR CHEQUES 

096 BAIXAR CHEQUES 

098 EFETUAR RESGATE APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS 

099 CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR 
SENHAS 

104 EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO 
ELETRÔNICO 

105 EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO 
ELETRÔNICO 

108 AUTORIZAR TRANSAÇÃO NO BALCÃO DE 
COMÉRCIO EXTERIOR 

1/ ASSINAR BOLETO DE CAMBIO 

117 EFETUAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO 
RPG 

119 LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO 
/  GER. EINANCE1R0 AASP 

126 EMITIR COMPROVANTES 

128 EFETUAR TRANSFERENCIAS P MESMA 
T1FU1.ARIDADE — MEIO EIETRÔNICO 

133 ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO 

140 SERVIÇOS DE CÂMBIO E COMÉRCIO 
EXTERIOR 

149 ASSINAR INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E 
CONTRATO DF, PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

Amarante do I\ aranhão MA, 06 de maio de 2021. 
MARIA ELIZETE LINHARES GUIMARÃES REIS 
Presidente do IPSMAM PORTARIA 027/2021 

ERRATA 

ERRATA DE HOMOLOG AÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N" 
011/2021. 0 Município de Amarante do Maranhão avisa aos 
interessados que na publicação do resultado de licitação do Pregão 
Eletrônico 011/2021, publicada no Diário Oficial Eletrônico de 
Amarante do  Maranhao  — DOEAM, no dia 28/07/2021, página 2 

4111
NDE  SF: Lt:  GIGANTE PRODUTOS  MEDICOS  EWELL 
senta no CNPJ n° 11.050.32E0001-17, localizada na Rua Martins 

Pena, n" 63, Campos Eliseos — Ribeirão Preto — SP, vencedora, com 
proposta apresentada no valor total de R$ 49.780,00 (quarenta e 
nove mil setecentos e oitenta reais) e  UP  DISTRIBUIDORA 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES — EPP, 
inscrita no CNPJ n" 30.557.253/0001.21, localizada na Avenida 
Europa, QD 56,  LT  14, Jardim do Ipês II — Araguaina — TO, 
vencedora, com proposta apresentada no valor total de RS 72.150.70 
(setenta e dois mil cento e cinquenta reais e setenta centavos). 
LEIA-SE: GIGANTE PRODUTOS  MEDICOS  EIRELI, inscrita no 
CNPJ n° 11.050.3210001-17, localizada na Rua Martins Pena, n° 
63, Campos Eliseos —  Ribeirao  Preto — SP, vencedora, com proposta 
apresentada no valor total de R$ 97.480 (noventa c sete mil 
quatrocentos e oitenta reais) e  UP  DISTRIBUIDORA COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES — EPP, inscrita no CNPJ 
n" 30.557.253:0001.21, localizada  pa  Avenida Europa, QD 56,  LT  
14, Jardim do Ipés II — Araguaina — TO, vencedora, com proposta 
apresentada no valor total de R$ 67.351,00 (sessenta e sete mil 
trezentos e cinquenta e um reais), 06 de Agosto de 2021, Vanderly 
Gomes Miranda — Prefeiro Municipal.  

ERR.‘T A DE RESULTADO DE LICITACAO PREGÃO 
ELETRÔNICO N" 011/2021. 0 Município de Amarante do 
Maranhão avisa aos interessados que na publicação do resultado de 
licitação do Pregão Eletrônico 011/2021, publicada no Diário 
Oficial Eletrônico de Amarante do  Maranhao  — DOEAM, no dia 
16/07 2021, página 2 ONDE SE  LE:  GIGANTE PRODUTOS 
MF.D1COS EIRELL inscrita no CNPJ n° 11.050.321/0001-17, 
vencedora, com proposta apresentada no valor total de R$ 49.780,00 
(quarenta e nove mil setecentos e oitenta reais) e  UP  
DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALAR ES — EPP, inscrita no CNPJ 30.557.253/0001.21, 
vencedora, com proposta apresentada no valor total de R$ 72.150,70 
(setenta e dois mil cento e cinquenta reais e setenta centavos). 
LEIA-SE: GIGANTE PRODUTOS  MEDICOS  EIRELL inscrita no 
CNPJ n" 11.050.321/0001-17, vencedora, com proposta apresentada 
no valor total de R$ 97.480 (noventa e sete mil quatrocentos e 
oitenta reais) e  UP  DISTRIBUIDORA COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES — EPP, inscrita no CNPJ n" 
30.557.253/0001.21, vencedora, com proposta apresentada no valor 
total de RS 67.351.00 (sessenta e sete mil trezentos e cinquenta e um 
reais), 06 de Agosto de 2021, Clébio Cardoso Pinheiro — Pregoeiro 
Municipal. 

ATA DE REGISTRO DE  PREY)  

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 20210802-PE-011/2021-4; 
Objeto: Registro de Preços para eventual 
aquisição de equipamento hospitalar, e 
material permanente para Secretaria 
Municipal de Saúde de Amarante do 
Maranhão - MA; VALOR TOTAL 
REGISTRADO: R$ 106.537,00 (cento e seis 
mil quinhentos e trinta e sete reais). 
PARTES: Prefeitura Municipal de Amarante 
do Maranhão/MA através da Secretaria 
Municipal de Saúde e a empresa DIFÉ 
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA 
EIRELI, Pregão Eletrônico n° 011/2021. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n° 
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto 
Municipal n° 018/2021, no Decreto Municipal 
n° 019/2021, aplicando-se, subsidiariamente, 
no que couberem, a Lei Federal n° 
8.666/1993, a Lei Complementar n° 123/2006 
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 
017/2021 e demais normas pertinentes 
espécie: PRAZO DE VALIDADE DA ATA: A 
presente Ata de Registro de Preços terá 
validade de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura; DATA DA 
ASSINATURA: 06 de Agosto de 2021. FORO: 
Fica eleito a Comarca de Amarante do 
Maranhão/MA. SIGNATÁRIOS: Sr.  Wesley  
Santos Garcia — Secretário Municipal de 
Saúde, pelo Contratante o Sr. Arcelino 
Siqueira  Britt°  Sobrinho. Pelo detentor dos 
Preços Registrados. 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2', Inciso  III,  da Lei n' 424 de 28 de Março de 2017 
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SEXTA FEIRA 06 DE AGOSTO DE 2021 D.O.E.A.M - TERCEIROS 09 PÁGINAS  

IC  ITANTE: MT EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIREL1  

CNN:  01.183.733/0001-71  

EN  DER EÇOi Rua Rio de Janeiro, n" 364, Entroncamento - Imperatriz - MA 

REPRESENT ANTE: Areelino Siqueira  Mao  Sobrinho, Re; n" 0699115220191 e CPF n 
334.698.223-87 

TELEFONE: (98)98415-1000 

EM  AIL:  diltempr ,  ndlinentos(O6utlook.com.br, direemnrcend•mento relEcomail.com  

ITE 
Al 

ESPECIFICAÇÃO UNI  
D. 

QT  
D. 

MARCA 

P. 
ILNITÁR 

IO 
REGIST  
RADO 

(RS) 

P. 
TOTAL 
REGIS  
TRAD 
O(RS) 

11 

Balde/ Lixeira. 
CAPACIDADE/MATERIAL DE  
CONFECÇÃO  DVS  11 ATÉ 20 L s' 
AÇO OU FERRO PINTADO 

UN  
D  

QUALITY  
R$ 

150,00 
RI 

750,00 

111  

35 

Op  

Aparelho de Anestesia 
Equiparnento micraprocessado 
para atender pacientes nconatais, 
pediarrices, adultos e obesos 
mórbidos. Estrutura em material 
não  oxidants.;  Com prateleira para 
suporte de monitores, Gavetas c 
mesa de trabalho:  Corn  redizias 
giratórios, sendo no minima  02 
com travas. Com sistema de 
auto:tests: ao ligar o equipamento 
cons  detecções de essas. falhas de 
fun m cianaento,  etc.  Com  sensor de  
Pass, (mice ins  !versal para 
pacientes adultos a  neonates; Coin  
possibilidade do use de sensor de 
lluxo autoelavavel. Válvulas para 
controle de fluxo e pressão  Will  
sistema de segurança para protege! 
o paciente de pressão c fluxes  
inadequados. Ratan:tetra composto 
por fluxemerro  eons  escalas para 
alto e baixo fluxo de pelo menos 
para oxigénio (02) c oxide nitres° 
(N201, podendo scr tuna única 
para ar comprimido on com 
monitoração digital com entrada 
para oxigénio (02), ar comprimido 
e oxido nitres° (N20). Sistema de 
segurança para interroinper 
aulomaticamente o fluxo de N20. 
na auséneia de 02. Vaporizador do 
tipo calibrado de engate rapido, 
permitir acoplamento de 02 
vaporizadores e  corn  sistema de 
segurança para o agente 
selecionado (se ofertado sistenia 
que peneite o acoplamento para 01 
vaporizador. devera ser entregue 
suporte para acoplar o segundo 
vaporizador). Sistema de circuita 
paciente de rápida montagens c 
desinontagem pelo operador e 
passível de esterilização;  
Traquéias. ca Ivulas, e au...tines 
respiratórias,  canister  e sistema de 
entrega de volume, antoclavaccis;  
Canister  para armatenagetn de cal 
sodada: Possibilidade de sistema de 
exaustão de gases; Válvula  APL  
graduada, Ventilador eletrônico 
microprocessado, corn display 
LCD  com tela colorida. Modos 
Ventilateries minitnes: Ventilação 
manual; Ventilação com respiração 
esponiânea sent resistencia do 
ventilador; Ventilação controlada a 
volume e ciciada a tempo (VCV); 
Ventilação controlada a pressão e 
ejetada a tempo (PCV): Ventilação 
mandateria intermitente 
sincronizada (SRVIV). Controles 
Ventilaterios !inn  irTIOS: Volume 
corrente; Pressão; Erequencia 
respiratória. Relação I:FS; Pausa 
inspiratúria.  Peep.  Alas-iates de alta 
e baixa pressão de vias aéreas; 
Apnéia; Volume minuto alto c 
baixo; Alto e baixo Fi02: Falha de 
energia elétrica. Monitaração 
numérica de pressão de pica, 
média,  peep  e grafica da pressile 
das vias aéreas. Monitor:KM de 
frequência respiratoria, volume 
corrente. volume minute e fração 
inspiratória Alimentação eletrica 
bivalt automático c bateria  interim  
com autonomia de pelo menos 311 
minutes. Devera acompanhar o 

IN 
D  

RI 
MOYA 

RS 
01i0RI s ,00  

RI 
89.005.1. 

0 

ssquipainento, no minima: 02 
s:ircuitos para pacientes. sendo 01 
sarnanho adulto e Ill tamanho 
N1511101, autoclassiveis. 01 balão 
para ventilação manual adulto, 01 
Salão para ventilação manual 
Infanta el vaporizador calibrado 
de Sea:aura:us: 04 sensores de 
11.mo: 03 mangueiras do no  minima  

rnervos, sendo uma para 
,...1s./sniss, unia para oxide nitruso e 
...na para ar comprintido e demais 
messorios necessaries para o 
petteho funcionamento do 
Cuttipantenill. 

40 

Silas elho guia Fototerap  it.  
I  'cleric  iainvomitoloala). 
ILLIMINAÇÃO.13E-RÇO EM 
ACKILICCEPAINEL DE 
CONTROLE 
$11C ROPROCESSADO/A.Iti STE 
DE IRRADIANCIA,  LED  

UN  
D 

3 OLIDEF 
R$ 

5 .41!0 00 , 

RS  
16.2001. 

44 
Banqueta para Pano Vertical, 
C OMPOSIÇÃO POLIETILENO 

IN 
I) 

I  QUALITY  
RI 

587.00 
RS 

587.00 

VALOR TOTAL REGISTRADO: RI 106.537,00 (vento e  sees  mil quinhentos e trinta a.  sett.  reais) 

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
20210802-PE-011/2021-8; Objeto: Registro de Pregos para eventual 
aquisição de equipamento hospitalar, e material permanente para 
Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do  Maranhao  - MA: 
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 29.865,00 (vinte e nove mil 
oitocentos e sessenta e cinco reais). PARTES: Prefeitura Municipal 
de Amarante do Maranhão/MA através da Secretaria Municipal de 
Sailde e a empresa M. CARREGA COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES, Pregão Eletrônico n° 011.2021. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal ti° 10.520/2002, 
regulamcntada pelo Decreto Municipal n" 018/2021, no Decreto 
Municipal n" 019/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que 
couberem, a Lei Federal n° 8.666/1993, a Lei Complementar n" 
12'; 2006 regulamentada pelo Decreto Municipal n° 017/2021 e 
demais normas pertinentes a espécie: PRAZO DE VALIDADE DA 
ATA: A presente Ata de Registro de Pregos terá validade de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura; DATA DA 
ASSINATURA: 06 de Agosto de 2021. FORO: Fica eleito a 
Comarca de Amarante do Maranhão/MA. SIGNATÁRIOS: Sr.  
Wesley  Santos Garcia — Secretario Municipal de  Sande.  pelo 
Contratante o Sr. Jose Márcio Carrega. Pelo detentor dos Pregos 
Registrados. 

LICITANTE: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITO, ARES  

('NN:  32.593.430/0001-50 

ENDEREÇO-. Av. Henrique Mansano, n" 1595,  JD  Alpes - Londrina - PR 

REPRESENTANTE: Jose  Martha  Carrega, RG n" 1472757-2 e CPF n" 109.523.298-32 

T LLEFON F. (43)3339-1320  

EN  LAIL.  loud  rimedihosuitalarai aniailmim, lundrimedifinunvei roaigmail.vo to 
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CA 
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P. 
TOTAL 

REGISTR 
ADO  (RI) 

, 
Estemscopio Infantil. 
AUSCULTADOR. AÇO 
ENOXIDAVEI„ TIPO DUPLO 

UNO 10 
ADV A 
NTIV 

E 
RS 35.00 RI 350,00 

9 

Elstctot.cópio Adulto, TIPO 
DUPLO. 
AUSCULTADORAÇ 0 
INOXIDÁVEL 

 UNI) 10 
ADV A 
NT1V 

E 
RS 35,00 RI 350.00 

I.
P  

Issfesinommenietro Adult°.  
'IMO:MATERIAL r). 
(CONFECÇÃO DA 
BRAÇADEIRA, 
ANALOGICO.NyLoN 

UNO 10 
REM 
RIM 

RS 64.110 RI 644400 

l $ 

Laringoscopio Adults,.  TIPO / 
ILUMINAÇÃO/ N" LAMINAS. 
FIBRA OPTICA LED/Oo 
1 $M1NAS RI(StDAS 

CND I MD RI 990.015 R$ 990,05 

15 

Ileullm de litfutidto de seringa.  
Bomb@ de infitsão de ,seringo 
erapo .cessad a. Emu  nm suento 
titilizsido em unidade de terapia 
Mien  sica no cu  idado de 
pacientes adultes, pediátricos e 

ti rsi D  
2 SINO R$ 7.490.00 

RS 
14.95000  

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art. Inciso Ill, da Lei n° 424 de 28 de Março de 2017 

5 
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