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PROCESSO N° 071/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N°01112021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20210806-PE-011/2021-10 

Aos seis dias do mês de Agosto do ano de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO 
MARANHÃO/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 Preços 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 a espécie: 

LICITANTE:  UP  DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 

CNPJ• 30.557.253/0001-21 

ENDEREÇO: Avenida Europa, QD 56,  LT  14, Bairro Jardim dos Ipês II — Araguaina — TO 

REPRESENTANTE: Roberto dos Santos Machado, RG n° 685.603 e CPF n° 004.201.221-09 

TELEFONE: (63)99202-3819  

EMAIL  updistribuiqinail.com, upAupdistribui.com.br  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID . 'TD . MARCA  

P. UNITÁRIO 
REGISTRAD 

0(R$) 

P. TOTAL 
REGISTRADO 

(R$) 

2 

Computador (Desktop- 
Básico) - Especificação  
minima:  que esteja  ern  linha 
de produção pelo fabricante. 
Computador desktop com 
processador no minimo que 
possua no minimo 4 
Núcleos, 8 thereads e 
frequência de 3.0 GHz:  
possuir 1 disco rígido de 1  
TB ou SSD 240 GB, 
memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos 
idênticos de 4 GB cada, do 
tipo SDRAM ddr4 2.133 
MHz ou superior, operando 
em modalidade dual  
CHANNEL  A placa principal 
deve ter arquitetura ATX. 

UN[)  2 BRAZIL  
PC R$ 3.899,00 R$ 7.798,00 
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MICROATX, BTX ou 
MICROBTX, conforme 
padrões estabelecidos e 
divulgados no sitio 
www.formfactors.org, 
organismo que define os 
padrões existentes. Possuir 
pelo menos 1 slot PCI- 
EXPRESS 2.0 x16 ou 
superior. Possuir sistema de 
detecção de intrusão de 
chassis, com acionador 
instalado no gabinete. 0 
adaptador de video  
integrado deverá ser no 
minimo de 1 GB de 
memória. Possuir suporte 
ao  MICROSOFT  DIRECTX 
10.1 ou superior. Suportar 
monitor estendido. Possuir 
no minimo 2 saídas de  
video,  sendo pelo menos 1 
digital do tipo HDMI,  display 
PORT ou DVI. Unidade 
combinada de gravação de 
disco ótico CD. DVD rom. 
Teclado USB, ABNT2, 107 
teclas com fio e mouse  
USB, 800 DPI, 2 botões.  
scroll com fio. Monitor de  
LED 19 polegadas 
(widescreen 16:9). 
Interfaces de rede 
10/100/1000 e WIFI padrão  
IEEE  802.11 b/g/n. Sistema 
operacional  Windows  10  pro  
(64  bits).  Fonte compatível e 
que suporte toda a 
configuração exigida no 
item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na 
vertical ou horizontal. Todos 
os equipamentos ofertados 
(gabinete, teclado,  mouse  e 
monitor) devem possuir 
gradações neutras das 
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cores branca, preta ou 
cinza, e manter o mesmo 
padrão de cor. Todos os 
componentes do produto 
deverão 
ser novos, sem uso, reforma 
ou recondicionamento. 
Garantia de 12 meses. 

8 

Impressora Laser (Comum), 
Especificação  minima,  que 
esteja em linha de produção 
pelo fabricante: impressora 
laser com padrão de cor 
monocromático: resolução  
minima  de 1200 x 1200  DPI;  
velocidade de 35 páginas 
por minuto PPM: suportar 
tamanho de papel a5, a4 
carta e oficio; 
capacidade de entrada de 
200 páginas: ciclo mensal 
de 50.000 páginas: interface 
USB; permitir 
compartilhamento por meio 
e rede 
10/100/100  ethernet  e WIFI 
802.11 b/g/n; suportar frente 
e verso automático: o 
produto devera ser novo, 
sem uso, reforma ou 
recondicionamento garantia 
de 12 meses. 

UND 1 XEROX R$ 1.645,00 R$ 1.645,00 

12 

Balança Antropométrica 
Infantil, MODO DE 
OPERAÇÃO/ 
CAPACIDADE, DIGITAL/ 
ATE 16 KG, DIMENSÕES 
DA CONCHA MINIMO 540 
X 290 (MM). 

UND 1 WELMY R$907,00 R$907,00 

14 

Carro de Emergência, 
SUPORTE PARA 
CILINDRO, SUPORTE 
PARA CILINDRO, RÉGUA 
DE TOMADAS, COM CABO 
DE NO MINIMO 1,50M, 
SUPORTE PARA 

UND 1 
MEDICA  

FORÇA 
R$2.748,00 R$2.748,00 
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DESFIBRILADOR. 
GAVETAS NO MiNIMO 3, 
TÁBUA DE MASSAGEM 

29 

Armário, DIMENSÕES! 
PRATELEIRAS, ALTURA 
DE 100 A 210 CM X 
LARGURA DE 70 A 110 
CM/03 OU 04, 
CAPACIDADE  MINIMA  DA 
PRATELEIRA 40 Kg, 
MATERIAL DE 
CONFECÇÃO AÇO 

UND 6 NOBRE R$ 540,00 R$ 3.240,00 

32 

Incubadora de Transporte  
Neonatal, Equipamento 
possui cúpula construída em 
acrílico transparente, com 
paredes duplas em toda sua 
superfície para proteção do 
paciente contra perda de 
calor. Base em material 
plástico. possuir alças para 
transporte e dois suportes 
para cilindros de gases 
medicinais. Porta de acesso 
frontal e outra porta de 
acesso lateral, ambas com 
paredes duplas; possuir 
portinholas com manga 
punho e guarnições 
autoclaváveis em silicone  
atóxico; 1 portinhola tipo  iris  
para passagem de tubos e 
drenos. Para-choque que 
protege todo o perimetro da 
incubadora. Deve possuir 
leito removível em material 
plástico antialérgico com 
dimensões que permitam 
adequada ergonomia para 
cintos de segurança em 
material macio e resistente, 
de fácil ajuste. Deve possuir 
colchão removível, 
impermeável e de material 
atóxico e auto-extinguivel 
com espuma com 

UND 1 GIGANTE R$ 31.843,00 R$ 31.843,00 
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densidade adequada, sem 
costura. prensada e capa 
removível. Entrada de 
oxigênio sem despejo de  
gas para a atmosfera, 
permitindo alta eficiência, 
economia e proteção, 
acoplada a suporte com 
altura ajustável, com  
rod  izios e freios. 
Umidificação através de 
espuma sob o leito. 
Iluminação auxiliar com 
haste flexível para ajuste do 
foco. Deve possuir filtro de 
retenção bacteriológico. 
Painel de controle deve 
proporcionar a 
monitorização térmica do 
ambiente do paciente, 
possuir controle 
microprocessado de 
temperatura de ar do 
ambiente interno da 
incubadora e controle de 
temperatura do neonato 
mediante um sensor de 
temperatura de pele. Deve 
possuir alarmes 
audiovisuais para falta de 
energia elétrica e falta de 
energia da bateria, bateria 
em carregamento, falta de 
circulação de ar, alta/baixa 
temperatura do ar, sensor 
do RN desconectado, 
Hipotermia/hipertermia, 
iridicaç.ão do i  nod() de 
alimentação, indicação das 
temperaturas do ar. Deve 
possuir indicação visual do  
status ligado/desligado do 
aparelho; deve possuir 
batera rerqrreg ktel com 
autonomia de pelo menos 4 
horas; carregador 
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automático do tipo flutuante 
incorporado. Acompanhar o 
equipamento, no minimo.  
carro de transporte tipo 
maca, com altura ajustável, 
resistente 6 choques 
mecânicos, acoplável à 
ambulância, 2 cilindros em 
alumínio tipo O ou E para 
oxigênio ou ar comprimido 
com válvula redutora e 
manômetro, suporte de soro 
com altura ajustável, 
prateleira para colocação de 
periféricos; cabos de 
ligação, tubo de oxigênio 
com regulador e flux6metro, 
colchonete confeccionado 
em material at6xico e 
demais componentes 
necessários a instalação e 
funcionamento do 
equipamento.Alimentação 
elétrica a ser definida pela 
entidade solicitante. 
Cama PPP, Cama PPP  
manual com apoio de 
pernas removível, apoio de 
coxas, calcanhar e 
dispositivo para coleta de 
liq Li idos. Base dividida 
em no minimo 3 seções: 

45 

dorso, assento, perneiras e 
complemento da perneira 
removível. Com  rodízios e 
com grades na região do 
dorso, injetadas e com 
acabamento pintado em 
poliu reta nos ou similar. 

UND c o 
RS 

MOVEIS R$ 3.834,00 R$ 19.170,00 

Capacidade  minima  de 120 
kg. Acompanha colchão 
compatível com as 
dimensões da cama. 

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 67.351,00 (sessenta e sete mil trezentos e cinquenta e um 
reais) 
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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 - quantidade prevista no Termo de Referencia- ANEXO I, é estimada para o 
período de validade da Ata de Registro de Preços, 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 

A presente Ata de Registro de Preços 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 Pregos, a 
CONTRATANTE não c;stará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira 
exclusivamente pelo Sistema Registro de Pregos, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, 
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao detentor 
da ata de Registro de Preços, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a 
preferência de execução em igualdade de condições. 

Parágrafo segundo: pal tit  da assinatura da Ata de Registio 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, ás 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 Preços, quando 
desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços. deverão manifestar seu interesse junto 
ao Orgão Gerenciador, para que este indique os possíveis Contratadas e respectivos preços a serem 
praticados, obedecida á ordem de classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, 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. 
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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 
Preços. 

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE ExEcugÃo 

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 Preços. 
A cada solicitação  sera  formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento onde serão detalhados 
os produtos, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada a 
Empresa detentora do Registro de Preços (contratada) por meio eficaz. 

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 devera ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a 
anuência das partes interessadas. 

Parágrafo primeiro: Ci pagamento  sera  feito em favor da empresa registrada na Ata de Registro de 
Pregos, 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 Preços. 

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 A Contratada enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, 
inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou a atualização monetária. 
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Parágrafo sexto: A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/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 Maranhão/MA, adotará a prática 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. 

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 ã 
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 
pregos ocorrido repercute no valor total pactuado. 

Parágrafo quarto: A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá 
ã revisão dos valores pactuados. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente 
devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante poderá 
convocar o licitante, visando ã negociação para redução de preços 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 preço 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. 

Página 9 de 13 
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Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à 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: 

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 decimo quinto dia  OW  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 
obrigaçáo 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 equivalPntpç  due  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 Preços e das demais cominacões legais. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula 
poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "Ill", facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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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  
E-mail:  https://http://amarante.ma.qov.br   

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  sera  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 

0 Licitante terá o seu Registro de Pregos 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. inexeqUivel 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 Pregos: 

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; 
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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 
E-mail: https.//http://amarante.ma.qov.br   

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 Preços cancelado na Ata, por intermédio de 
processo administrativo especifico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

CLAUSULA NONA — DA FORMALIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES 

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 Maranhão/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. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS REPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

• Caberá a 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 à 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; 



Amarante do Maranhão/MA, 06 de Agosto de 202  

Wesley  Santos Garcia 
Secretário Municipal Saúde 

CONTRATANTE  

UP 0611216000RA COMERCiO 
EQ1.114ro!--NTo• 

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

CEP: 65923000- CNPJ: 06.157.346/0001-16  
E-mail:  https://http://amarante.magov.br  

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

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. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Pregos na imprensa oficial, 
condição indispensável para sua eficácia,  sera  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 
IVlaranhAo/MA com exciiisAo 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. 

UP  DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES  

CNN  ri° 30.557.253/0001-21 
Sr Roberto dos Santos Machado 

RG n° 685 603 
CPF n° 004.201.221-09 

UCITANTE VENCEDORA 

TESTEMUNHAS: 

CPF N° 340.fqq.q13,cli CPF N° 

PPEFEITUriA DE 
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VM NOVO TEM 
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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 

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20210802-PE-011/2021-10; 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$ 
67.351,00 (sessenta e sete mil trezentos e cinquenta e um reais). PARTES: Prefeitura Municipal 
de Amarante do Maranhão/MA através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa  UP  
DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, 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 validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura; DATA DA ASSINATURA: 09 de Agosto de 2021. FORO: Fica eleito a 

litomarca de Amarante do Maranhão/MA. SIGNATÁRIOS: Sr.  Wesley  Santos Garcia — Secretário 
unicipal de Saúde, pelo Contratante o Sr. Roberto dos Santos Machado. Pelo detentor dos Preços 

Registrados. 

LICITANTE:  UP  DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 

CNPJ: 30.557.253/0001-21 

ENDEREÇO: Avenida Europa, QD 56,  LT  14, Bairro Jardim dos !Os II — Araguaina — TO 

REPRESENTANTE: Roberto dos Santos Machado, RG n° 685.603 e CPF n° 004.201.221-09 

TELEFONE: (63)99202-3819  

EMAIL  updistribuiRgmail.com, upupdistribui.com.br  

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
UNID. QTD. MARCA 

P. UNITÁRIO 
REGISTRAD 

0 (R$) 

P. TOTAL 
REGISTRADO 

(R$) 

2 

Computador (Desktop- 
Básico) - Especificação  
minima:  que esteja em linha 
de produção pelo fabricante. 
Computador desktop com 
processador no mínimo que 
possua no minimo 4 
Núcleos, 8 thereads e  
frequência de 3.0 GHz; 
possuir 1 disco rígido de 1 
TB ou SSD 240 GB, 
memória RAM de 
8 GB, em 2 módulos 
idênticos de 4 GB cada, do 
tipo SDRAM ddr4 2.133 
MHz ou superior, operando 
em modalidade dual 

UND 2 
BRAZIL  

PC R$ 3.899,00 R$ 7.798,00 

PPEFEITURA D E  

AMARA 
UM NOVO rEMPO 
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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  
CHANNEL.  A placa principal 
deve ter arquitetura ATX, 
MICROATX, BTX ou 
MICROBTX, conforme 
padrões estabelecidos e 
divulgados no sitio 
www.formfactors.org, 
organismo que define os 
padrões existentes. Possuir 
pelo menos 1 slot PCI- 
EXPRESS 2.0 x16 ou 
superior. Possuir sistema de 
detecção de intrusão de 
chassis, com acionador 
instalado no gabinete. 0 
adaptador de video  
integrado deverá ser no 
minimo de 1 GB de 
memória. Possuir suporte 
ao  MICROSOFT  DIRECTX 
10.1 ou superior. Suportar 
monitor estendido. Possuir 
no minimo 2 saídas de  
video,  sendo pelo menos 1 
digital do tipo HDMI,  display 
PORT ou DVI. Unidade 
combinada de gravação de 
disco ótico CD, DVD rom. 
Teclado USB, ABNT2, 107 
teclas com fio e mouse  
USB, 800 DPI, 2 botões,  
scroll com fio. Monitor de  
LED 19 polegadas 
(widescreen 16:9). 
Interfaces de rede 
10/100/1000 e WIFI padrão  
IEEE  802.11 b/g/n. Sistema 
operacional  Windows  10  pro  
(64  bits).  Fonte compatível e 
que suporte toda a 
configuração exigida no 
item. Gabinete e periféricos 
deverão funcionar na 
vertical ou horizontal. Todos 
os equipamentos ofertados 
(gabinete, teclado,  mouse  e 
monitor) devem possuir 

PREFEITURA DE 

AMARANTE 
UM NOVO TEMPO 

Página 2 de 6 



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

CEP: 65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 
gradações neutras das 
cores branca, preta ou 
cinza, e manter o mesmo 
padrão de cor. Todos os 
componentes do produto 
deverão 
ser novos, sem uso, reforma 
ou recondicionamento. 
Garantia de 12 meses. 

8 

Impressora Laser (Comum), 
Especificação minima: que 
esteja em linha de produção 
pelo fabricante; impressora 
laser com padrão de cor 
monocromático; resolução  
minima  de 1200 x 1200  DPI;  
velocidade de 35 páginas 
por minuto PPM: suportar 
tamanho de papel a5, a4 
carta e oficio; 
capacidade de entrada de 
200 páginas; ciclo mensal 
de 50.000 páginas; interface 
USB; permitir 
compartilhamento por meio 
e rede 
10/100/100  ethernet  e WIFI 
802.11 b/g/n; suportar frente 
e verso automático; o 
produto deverá ser novo, 
sem uso, reforma ou 
recondicionamento garantia 
de 12 meses. 

UND 1 XEROX R$ 1.645,00 R$ 1.645,00 

12 

Balança Antropométrica 
Infantil, MODO DE 
OPERAÇÃO/ 
CAPACIDADE, DIC3ITAL/ 
ATÉ 16 KG, DIMENSÕES 
DA CONCHA MiNIMO 540 
X 290 (MM), 

UND 1 WELMY R$907,00 R$907,00 

14 

Carro de Frnercfricia, 
SUPORTE PARA 
CILINDRO, SUPORTE 
PARA CILINDRO, RÉGUA 
DE TOMADAS. COM  CABO 
DE NO MiNIMO 1.50M. 
SUPORTE PARA 

UND 1 FORÇA 
MEDICA 

R$ 2.748,00 R$ 2.748,00 

PREFEITURA 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 
DESF I BRI LADOR, 
GAVETAS NO MiNIMO 3, 
TÁBUA DE MASSAGEM 

29 

Armário, DIMENSÕES! 
PRATELEIRAS, ALTURA 
DE 100 A 210 CM X 
LARGURA DE 70 A 110 
CM/03 OU 04, 
CAPACIDADE  MINIMA  DA 
PRATELEIRA 40 Kg, 
MATERIAL DE 
CONFECÇÃO AÇO 

UND 6 NOBRE R$ 540,00 R$ 3.240,00 

32 

Incubadora de Transporte  
Neonatal, Equipamento 
possui cúpula construída em 
acrílico transparente, com 
paredes duplas em toda sua 
superfície para proteção do 
paciente contra perda de 
calor. Base em material 
plástico, possuir alças para 
transporte e dois suportes 
para cilindros de gases 
medicinais. Porta de acesso 
frontal e outra porta de 
acesso lateral, ambas com 
paredes duplas; possuir 
portinholas com manga 
punho e guarnições 
autoclaváveis em silicone  
atóxico; 1 portinhola tipo  iris  
para passagem de tubos e 
drenos. Para-choque que 
protege todo o perimetro da 
incubadora. Deve possuir 
leito removível em material 
plástico antialérgico com 
dimensões due permitarn 
adequada ergonomia para 
cintos de segurança em 
material macio e resistente, 
de fácil ajuste. Deve possuir 
colchão removível, 
impermeável e de material 
atóxico e auto-extinguivel 
com espuma com 
densidade adequada, sem 

UND 1 GIGANTE R$ 31.843,00 R$ 31.843,00 
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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 
costura, prensada e capa 
removível. Entrada de 
oxigênio sem despejo de 
gás para a atmosfera, 
permitindo alta eficiência, 
economia e proteção, 
acoplada a suporte com 
altura ajustável, com 
rodízios e freios. 
Umidificação através de 
espuma sob o leito. 
Iluminação auxiliar com 
haste flexível para ajuste do 
foco. Deve possuir filtro de 
retenção bacteriológico. 
Painel de controle deve 
proporcionar a 
monitorização térmica do 
ambiente do paciente, 
possuir controle 
microprocessado de 
temperatura de ar do 
ambiente interno da 
incubadora e controle de 
temperatura do neonato 
mediante um sensor de 
temperatura de pele. Deve 
possuir alarmes 
audiovisuais para falta de 
energia elétrica e falta de 
energia da bateria, bateria 
em carregamento, falta de 
circulação de ar, alta/baixa 
temperatura do ar, sensor 
do RN desconectado, 
Hipotermia/hipertermia, 
indicação do modo de 
alimentação, indicação das 
temperaturas do ar. Deve 
possuir indicação visual do  
status ligado/desligado do 
aparelho; deve possuir 
bateria recarregável com 
autonomia de pelo menos 4 
horas; carregador 
automático do tipo flutuante 
incorporado. Acompanhar o  
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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 
equipamento, no minimo: 
carro de transporte tipo 
maca, com altura ajustável, 
resistente à choques 
mecânicos, acoplavel a 
ambulância, 2 cilindros em 
alumínio tipo D ou E para 
oxigênio ou ar comprimido 
com válvula redutora e 
manômetro, suporte de soro 
com altura ajustável, 
prateleira para colocação de 
periféricos; cabos de 
ligação, tubo de oxigênio 
com regulador e fluxômetro, 
colchonete confeccionado 
em material atóxico e 
demais componentes 
necessários a instalação e 
funcionamento do 
equipamento.Alimentação 
elétrica a ser definida pela 
entidade solicitante. 

45 

Cama PPP, Cama PPP  
manual com apoio de 
pernas removivel, apoio de 
coxas, calcanhar e 
dispositivo para coleta de 
liquidos. Base dividida 
em no minimo 3 seções: 
dorso, assento, perneiras e 
complemento da perneira 
removível. Com rodizios e 
com grades na região do 
dorso, injetadas e com 
acabamento pintado em 
poliuretanos ou similar. 
Capacidade  minima  de 120 
kg. Acompanha colchão 
compatível com as 
dimensões da cama. 

UND 5 
RS 

MOVEIS R$ 3.834,00 R$ 19.170,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 67.351,00 (sessenta e sete mil trezentos e cinquenta e um 
reais) 

PPEFEITURA DE 

AMARANTE 
UM NOVO TErv,PO 

Página 6 de 6 



1 

 SEGUNDA FEIRA 09 DE AGOSTO DE 2021 D.O.E.A.M - TERCEMOS 07 PÁGINAS 

TERCEIROS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHA() 

LICITANTE:  UP  DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IRISPITALARES 

CSIPJ: 30.557.253/0001-21 

ENDEREÇO: Avenida Europa. QD 56.1.1 14.  Hair,,.  danlim dos Ipi‘it 11 — Ai-ago:lino 10 

REPRESENTANTE: Roberto dos Santos Machado.  RC  n" 655.603 e Crr te' 0114.201.221-09 

TELE14  Nit:  i 6.3t 09202-3819 

EN1A11.: undistributimEmaikcom uMa undistribukcom.br  

ITE 
NI 

ESPECIFICAÇ 
AO 11611111.  QM.  

NUR  
CA  

P. 

* 
UN1 I ARIO 
RE (IS! RA 

DOERS)  

P. TOTAL  
REGISTRADO  IRS)  

2  
Computador 
(Desktop-  
Bitsim 

UND 131E/V. 
11. PC 

ps 1 ktn),00 R$ 7.705ito 

CANCELAMENTO DE ticrrAçÃo 

PREGA0 ELETRÔNICO N" 029/2021 
REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao.  Estado do  
Maranhao,  através do Secretario Municipal de Fazenda e Gestão 
Orçamentaria — SEFAG. tendo cm vista o  (feu  consta do processo 
administrativo n° 132 .2021, amparado pelo interesse da 
Administração Pública devidamente justificado pela Secretaria 
Municipal de Educação constante nos autos c de acordo com o captil 
do arti. 49 da Lei 8.666/93, caput do  art.  18 do Decreto Federal 
3.555/00 e item 21.1 do Edital de Pregão Eletrônico n" 029/2021, 
REVOGA A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N" 
029/2021, por motivos  dc  erros nas rotas que compreendetn as 
regiões da  Sao  Luis e a Localidade Pedra Ferrada, conforme oficio 
n" 1202021 SEMEDUC. Afixe-se cópia deste ato no mural da 
Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao  e publique-se na 
imprensa para conhecimento dos interessados e para que surta os 

eifeitos legais de publicidade. Amarante do  Maranhao  (MA), 09 de 
gosto de 2021. Gabriel Viana Lima Secretario Municipal de 

Fazenda e Gestão Orçamentária SE  FAG  

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 
20210802-PE-011/2021-10; Objeto: Registro de Preços para 

entual aquisição de equipamento hospitalar, e material 
permanente para Secretaria Municipal de Saúde de Amarante do  
Maranhao  - MA; VALOR TOTAL REG1STRADO: R$ 67.351,00 
(sessenta e sete mil trezentos e cinquenta e um reais). PARTES: 
Prefeitura Municipal de Amarante do  Maranhao,  MA atraves da 
Secretaria Municipal de Saúde e a empresa  UP  DISTRIBUIDORA 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, Pregão 
Eletrônico n°011/2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 
n° 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal ti° 018/2021, 
no Decreto Municipal n" 019/2021. aplicando-se, subsidiariamente. 
no que couberem, a Lei Federal IV 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 validade de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura; DATA DA 
ASSINATURA: 09 de Agosto de 2021. FORO: Eica eleito 
Comarca de Amarante do Maranhao/MA. SIGNATÁRIOS: Sr.  
Wesley  Santos Garcia — Secretário Municipal de Saúde, pelo 
Contratante o Sr. Roberto dos Santos Machado. Pelo detentor dos 
Pregos Registrados. 
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dose t. 
afipi thaw a 
ATV 
MICROATX, 
BTX ou  
MICROBTS, 
conforrut 
ralrOes 
estabelettidos e 
dividgmlos no  
sitio  
ass's, .fonnfactor 
&tag. organit o.. 
spie detino 
padroes  
existentes. 
Possuir pelts 
menes 1 slot 
IN 1-EXPRESS 
2.0 '.15 ou  
superktr. Pos.suir 
sistetna de 
deteeçAo de 
ion:us:hi dc 
chaisii. eon) 
ackintakir 
mstalado no 
gab Mete. 0  
adaptador dc 
video integrado  
des ma scr no 
nonimit liC I CH 
dc otemCiria. 
Posson supine 
30 

MICROSOFT 
DIRLCTX 10.1 
011 superior.  
Suportar  
monitor 
estendido 
Possuir no 
minim° 2 saidas 
de sidco.  sendo  
()do menos 1 
digital do tipo  
liPM1 display 
FOR I.  ou  DVI. 
Itriut161e 
4, imbinada de 
gray:It:as, de 
disco U(iso (1). 
DVI) rotn.  
Teclado 11S11. 
A EINT 2, 107 
(IC la,. core  fio  e 
mouse USB. NM 
on. 2 botiiest  
scroll som fio.  
Monitor do LED 
I  i polegadas  
itsitlesereen 
10.0). Interlaces 
de redc  

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2', Inciso Ill, da Lei n° 424 de 28 de Marco de 2017 
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IV 100/1000 e 
VC1FI padrão  
IEEE 002.11 

btgin. Sistema 
operacional  
Windows  10  pro  
(64  bits). rome 
compativel e  epic  
suporte toda a  
con  I iguração 
exigida no item. 
Gabinete e 
perifericos  
&Naito  
funcionar na 
vertical ou 
horizontal. 
Todos os 
equipamen Los 
ofertados 
(gabinete, 
teclado. ITIOUNC c 
monitor) devem 
possuir 
gradações 
neutras das cores 
branca, preta  au 
&in,  e manter o 
mesmo padrão 
de  co,  Todos Os 
componentes do 
produto deverão 
ser novos. seta 
uso, reforma ou 
recond icioname 
sito. Garantia  dc  
12 meses. 

ql. 

8 

40  

Impressora 
Laser  (Comm),  
Especificação  
minima: que 
esteja em 'inlet 
dc produçdo 
pelo fabi  teams::  
impressom laser 
com padrão de 
eor 
monocromatiem 
msolu ção 

Illir011la de 1200 
x 120)) DPI;  
velocidade de 35 
paginas por 
minuto PPN1, 
suportar 
tamanho de 
papel 05, a4 
carta e oficio: 

de 
entrada de 2ou 
paginas: clef:  
mensal de 
50.000 osina,. 

interface U.SIS:  
perm  itir 
compartilhamcnt 
o por alojo c 
rede 
101 I 00/100  
ethernet  e WU: I 
002.11 Iv'g a: 
suportar frente e 
verso 
aulomatico: i, 
produto devera 
ser novo. sent  
uso. reforma ou 
recondicioname 
nto garantia dc  
12  mews.  

capacidade
S1 I :NI i  1 

.10 : 
X 

Its  1.045.0 0 RS 15.0( i 1.6 

12 

Balança 
Antropometrica 
Infantil. MODO 
DE 
OPERACÃO/ 
CAPACIDADE.  
DIGITAI ATO 
16 KG. 
DIMENSÕES 
DA CONCHA 
51 ÍNIMO 540 X 
'MO UM ST i 

I 
WET  
M5 MV 

I' .' ''' r -.00 RE 9117  On  

14 

Carro de 
1: 1 i  terse tic fa.  
SUPORTO 
PARA 
CILINDRO. 
SUPORTE 
PARA 
CILINDRO, 
RE.GUA DE 
TOMADAS, 
COM CABO 

UM) I 

FOR).  
A 

MEDI 
CA 

RE 2.748.410 RE 2.70.00 

DL  

MENEM° 
1,0014, 
SUPORTE 
PARA 
PESFEBRILAD  
OR,  GAVETAS 
NO MiNIMO 3. 
'1' &RUA Dr: 
MASS  AGF.M 

\ rmario. 
DIMENSÕES,' 
PRATE:1.01RAS' 
. ALTURA DE 
100 A 210 CM 
X L A ROill12,‘ 
DE 70 A 110 
CM '03 OU 04. 
I '_, % PACIDADE 
MINIMA DA 
PRATELEIRA 
40 Kg. 
SIATER1AL DE 
CONFECCAO 
AÇO 

L'ND 6 
NORR 

E  
RS 540,00 RE .1.240,00 

Incubadora dc  
Transporte  
Neonatal  
F quipamento 
possui cúpula 
construida em 
aerilico 
I ra nsparent e, 
com parcdes 
duplas em toda  
sea superrich: 
pout  ploteçao do 
paciente soon  a 
perda de ealor. 
Rase cm 
material 
plasticri, possuil- 
aleas para  
transport,:  e  dots  
suportes para 
cilindros de 
gases 
medicinais. 
('orla de acesso  
nonfat e outra 
porta  dc  acesso 
lateral. ambas 
com paredes 
duplas: possuir 
portinholas kaaltit  

mantra  punho c 
guarnições 
a  arm: la  va s e is 
mu silicone  
atox  ion I  
poi  Manila tipo  
iii, para 
passagem de  
nib.,  e (kenos.  
'aia-choque quc 

protege todo o 
faerimetro da 
Meld:radon!. 
Deve possuir 
Rim removivc1 

,:nt materia 1  
plastic.° 
ant  nalérgico com 

dil ncosiics que 
permitam 
adeqoada 
ergonoinia para 
allItes dc  
segurança em 
material macio e 
resistente. de  
flied ajuste.  
Dove possuir  
co  Ichão 
rel., is  el  
impermeti s e 1 e 
dr. stators.,  

arONIC0 e au  to- 
exi  in  goivel evil,  
expunia on,  i 
daa is idade 
aticquada. se i!I 
eoslura, 
pensada e e:,p I 
i  eon:,  vel. 
T itirada I, 
oxigémo Siail 

despejo de Os 
para a awns:Tel a.  
permit ;ado a  It  .1 
efieiCncia. 
econom  la  
I/O./WO, 

l'ND 1 
CilCiA 
NTE 

RE 
31.043,00 

R$ 31.043,00 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2', Inciso Ill, da Lei no 424 de 28 de Março de 2017 
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aeoplada a 
suporte com 
a  hunt ajostavel.  
coin toelHas c 

1 

trrios. 
Dmidificacão 
atrase', de 
espinna soh o 
leito. Iltinsinacão 
ausiliar coin 
basic hesitei  
pant ajuste do 
foco. Dew  
possuir filtro  dc  
retenção  
bacteriologic°. 
Paine' de  
connote dove  
proponaonsu a 
monitorização 
tennica do 
ambiente do 
paciente. possuir  
coinage  
mieroprocesuido 
sle temperatura 
de ar do 
ambiente interno 
da incubadora e 
controle de 
temperatura do 
neonato 
mediante um 
sensor de 
temperatura de 
risle. Deve 
possuir alarmes 

P
illNlic, iSUIliS 
para falta de 
onergia  (denim  e 
Lrna de energia 
da 'invent.  
bateria tin  
carregamento. 
falta de 
circulação de ar. 
alta/baixa 
tool/ennui-a do 
ar. 5,;1150r do RN 
desconectado, 
Hipotennta hipe 
1-termite  
Ind  icação si.,  
1110d0 ii,  
alimenlação. 
indicação du..  
temperaturas sie 
ar. Deve positlu 

do :11,1 ji  IL  . 
deve possua 
bateria 
recarregtivel  
coin atnistrom  el  
de pelo menus 4  
hams:  

lik 

carregador 
automát is 41 . / ,, 
tipo Militant,  
incorporado. 
Acompanhar o 
equipaniento. no 
Milli1110: carro 
de transporte 
tipo maca. com  
altura vistas-el.  
resistente a  
cloves  
mecânicos. 
acoplavel a 
ambulância. "2 

cilindros ein 
aluminio upo D 
ou E para 
osigenits au ar 
comprimido 
com válvula 
redutora e 
main:went\  
marmite tie •Of  c 1  
Coln altura 
ajusiavel. 
prateleira para 
colocação de 
peritericos. 
cabos de ligação. 
tubo de osigenio 
cum regulador e 
flustimetre. 
colebonete 
confeccionado 
em material 

alosieo r demais 
componeme, 
necessurais il 
111S1:11:100 o 
flin,i01111111elltl.  
(in,  
eql1  Tam  entu..A li 
nteolaca,, 
cletrica a ser 
deriaida pela  
eta  idade 
solicit:1W. 

40  

e tuna PPP.  
Cansa PPP  
111.11:11 .:Ont 

apoio de  perms  
removivel. apoio 
de colcuS, 

calcanhar e 
disposittso para 
coleta dc 
liquids, Rase 
dis dida 
em no  minim  3  
scenes: slorso, 
assento. 
perneiras e 
complemento da 
perneira 
winos  icei Com 
rodi7ios e Coln  
grados na região 
do 
dor-no, injetadas  
ii com 
acabamento 
pintado tin 
Indira  etanos ou 
similar. 
Capacidade  
minima  de 120 
kg. .Acompanha 
Loh:hi-to 
compatível com 
as dimensões da  
QOM.  

ITND 
RS 

Allril' 
EIS 

RS 3.834.00 RS I 0.170,00  

N.  ALOK 'I (LEAL IlLGISTRADO: RS 67.351.00 (sessenta e ele inil  !relent°.  r cinquenta e um reaist 

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 
20210802-PE-011/2021-6; 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$ 6.743,00 (seis mil setecentos 
e quarenta e três reais). PARTES: Prefeitura Municipal de 
Amarante do  Maranhao,  MA através da Secretaria Municipal de 
Saúde e a empresa FISIOMÉDICA PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI — EPP, Pregão Eletrônico 
011/2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n" 
I 0.520/2002. regulamentada pelo Decreto Municipal n" 018/2021, 
no Decreto Municipal IV 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" 0172021 e 
demais normas pertinentes à 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: 09 de Agosto de 2021. FORO: Fica eleito a 
Comarca de .Amarante do Maranhao/MA. SIGNATÁRIOS: Sr.  
Wesley  Santos Garcia — Secretario Municipal de Saúde, pelo 
Contratante o Sr. Claudio Jose dos Santos. Pelo detentor dos Pregos 
Registrados. 

I (li ss. I I: F ISIOMEDIUA PRODU1OS E EQUIPAMENTOS EIRELI — EPP 

('NP!' 05.11/1.76h/0001-99 

ENDEREÇO: Rua Araras. n" 01, Recanto  Weekend  —  Ribeirao  Pires — SP 

RI-PM:SI A I ‘.  NTT=  Claudio José dos Santos.  Red  n" 24.128.300-0 e CPF n 131348.168-
81 

TI  III(  ta 1 .114829-3222 

Etst \II Anderson  ictlalontedica c6111  hr  , 4.1VIIIS. isiotnedica.com  nt. 
001.fisio o ,maiLcom  

1 1 1 51 
ESPECIII : ), ) F 

() 
II ) 

111 I) , 
OAR 
( h 

P. 
UNITAR 

10 
REC1ST 

RADO 

P. rOTA1 

REGISTRA 
DO (RS) 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°, Inciso  III,  da Lei n° 424 de 28 de Marco de 2017 
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