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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20210802-PE-011/2021-11 

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. (ME) sob o n" 06.157.846/0001-16, através da Secretaria 
Municipal Saúde, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Saúde, RESOLVE registrar os 
pregos 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  Maranhao  - 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. W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP 

CNPJ: 20.121.311/0001-16 

ENDEREÇO: Rua Vinte e oito de setembro, IV 635, Sala 1 e 3, Bairro Reduto - Belém - PA 
REPRESENTANTE: Wilker  Tedesco  Velozo, RG n° 4243894 PC/PA e CPF n° 823.172.832-53 
TELEFONE: (91)98266-6666/3222-0129  

EMAIL:  tedescorefrigeracao(d).vahoo.com.br 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
UNID. QTD. MARCA 

P. UNITÁRIO 
REGISTRAD 

0 (R$) 

P. TOTAL 
REGISTRADO 

(R$) 

1 

Mesa Ginecologica 
MATERIAL DE 
CONFECÇÃO/GABINETE 
COM PORTAS E GAVETAS 

UND 2 RS 
MOVEIS R$ 1.085,00 R$ 2.170,00 

36 

Reanimador Pulmonar em 
T, Equipamento construido 
em caixa injetada, em 
plástico de engenharia. 
Limitado a pressão: com 
manutenção dos parâmetros 
previamente determinados. 
Deve permitir ajustar os 
controles da  PIP  (Pressão 
inspiratória) e da PEEP  
(Pressão Positiva no Final 
da Expiração) e a pressão 
de segurança (Pico). 
Operado através de fontes 
de ar comprimido ou 

UND 3 FANEM R$6.500,00 R$ 19.500 00 
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oxigênio. Deve permitir um 
fluxo 
continuo, conforme o fluxo 
de entrada. Deve possuir 
manovacuômetro. válvula 
de ajuste de pressão 
máxima de alivio, válvula de 
controle de pressão 
inspiratória, conector para 
entrada de gás e dispositivo 
de saída de gás. Acessórios 
que devem acompanhar o 
equipamento: circuito de 
peça T, pulmão teste em  
silicone livre de látex, 
máscara infantil. 

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 21.670,00 (vinte e um mil seiscentos e setenta reais) 

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 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 estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira 
exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, 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: 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, ás penalidades 
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 
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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 0rgão Gerenciador, para que este indique os possíveis Contratadas e respectivos pregos a serem 
praticados, obedecida a 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. 

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 EXECUÇÃO 

Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com a solicitação do setor competente a emitir a  
Olden)  de  Fun  eeiiieidu, que sei  ão  ealizados ao  long()  da vigeneia 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 
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 será 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: Prove de reguiaridade  relative  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 deverá, 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. 
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Parágrafo primeiro: 0 pagamento será 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 Preços. 

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

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

Parágrafo quinto: Não serão efetuados quaisquer pagamentos ã 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. 

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. adotara 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. 

Parágrafo primeiro: Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustaveis, 
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 preços praticados no 
mercado sofrerem redução. 

Parágrafo segundo: Mesmo comprovada a ocorrencia 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 preço inicialmente registrado, por motivo superveniente 
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devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante poderá 
convocar o licitante, visando a negociação para redução de pregos e sua adequação ao praticado 
pelo mercado. 

Parágrafo quinto: Frustrada a negociação, o fornecedor  sera  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 pregos 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 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 Preços, a Administração 
da entidade rontratanip poriera garantida a previa defesa. aplicar a Contratada as seguintes 
sanções: 

I - Advertência, que  sera  aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra-recibo do 
representante legal da detentora dos preços 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; 
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V - 20% (vinte por canto) 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 inid6neo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e,  sera  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 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. 

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 
cominações legais. 

CLAUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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, inexequível em função da elevação dos 
preços de mercado: 

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

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles 
praticados no mercado: 

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatório; 
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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: O 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 contiatação  corn  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 —  corn  elevação ou redução de seus respectivos valores 
— em função da dinamica 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 desonerará a licitante em 
relação ao item. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS REPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

a 

• Caberá à CONTRATANTE: 

PPEEErTUPA DE 

AMARANTE 
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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 ás 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 DECIMA 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 Licitat6rio. 

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 Preços 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. 
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TESTEMUNHAS: 

W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI — EPP 

CNPJ n° 20121.311/0001-16 
Sr. Wilker  Tedesco  Velozo 

RG n° 4243894 PC/PA 
CPF n° 823.172.832-53 

LICITANTE VENCEDORA 

Assinado de forma 
W TEDESCO digital por W TEDESCO 

REFRIGERACAO REFRIGERACAO 
EIRELI:2012131100011 

EIRELI:2012131 6 

000116 Dados: 2021.08.03 
16:28:48 -0300' 

a 
ft  

CPF N0
.:51,t6

‘ 
 (q61 q 13 .94  

CPF c)(2.3 1,57,9 _33 3 ...90 

• 
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CEP.  65923-000 - CNPJ: 06.157.846/0001-16 

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20210802-PE-011/2021-11; 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$ 
21.670,00 (vinte e um mil seiscentos e setenta reais). PARTES: Prefeitura Municipal de Amarante 
do Maranhão/MA através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa W. TEDESCO 
REFRIGERAÇÃO EIRELI — EPP, 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: 

4..06 de Agosto de 2021. FORO: Fica eleito a Comarca de Amarante do Maranhão/MA. 
IFIGNATARIOS: Sr.  Wesley  Santos Garcia — Secretário Municipal de Saúde, pelo Contratante o Sr. 

Wilker  Tedesco  Velozo. Pelo detentor dos Pregos Registrados. 

LICITANTE: W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI — EPP 

CNPJ: 20.121.311/0001-16 

ENDEREÇO: Rua Vinte e oito de setembro, n° 635, Sala 1 e 3, Bairro Reduto — Belém - PA 

REPRESENTANTE: Wilker  Tedesco  Velozo, RG n°4243894 PC/PA e CPF n° 823.172.832-53 

TELEFONE: (91)98266-6666/3222-0129  

EMAIL:  tedescorefrigeracagAyahoo.com.br  

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
UNID. QTD. MARCA 

P. UNITÁRIO 
REGISTRAD 

0(R$) 

P. TOTAL 
REGISTRADO 

(R$) 

1 

Mesa Ginecológica 
MATERIAL DE 
CONFECÇÃO/GABINETE 
COM PORTAS E GAVETAS 

UND 2 RS 
MOVEIS R$ 1.085,00 R$2.170,00 

36 

Reanimador Pulmonar em 
T, Equipamento construido 
em caixa injetada, em 
plástico de engenharia. 
Limitado a pressão com 
manutenção dos parâmetros 
previamente determinados. 
Deve permitir ajustar os 
controles da PIP  (Pressão 
inspiratória) e da PEEP  
(Pressão Positiva no Final 
da Expiração) e a pressão 
de segurança (Pico). 
Operado através de fontes 

UND 3 FANEM R$ 6.500,00 R$ 19.500,00 

• 
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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 
de ar comprimido ou 
oxigênio. Deve permitir um 
fluxo 
continuo, conforme o fluxo 
de entrada. Deve possuir 
manovacugmetro, válvula 
de ajuste de pressão  
maxima  de alivio, válvula de 
controle de pressão 
inspiratória, conector para 
entrada de  gas  e dispositivo 
de saída de  gas.  Acessórios 
que devem acompanhar o 
equipamento: circuito de 
peça T, pulmão teste em  
silicone livre de latex,  
mascara infantil. 

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 21.670,00 (vinte e um mil seiscentos e setenta reais) 
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R$ 2'5.00 

I IC ITANTE: MAGNA mtnic A  COMERCIO  DE  PRODUTOS  SIEDICOSIIOSPIT ALM( ES 
LTDA - EPP 

C1sPJ: 05.922.81141001-63  

ENDEREÇO:  Rod. Joao Paulo, n" 695. Joao Paulo - Elorlanopolis - SC  

REPRESENTANTE:  Felipe  Tiago  Rachadri Sartori. Rt. re' 4000.742-1 SSP/St. e CPF n" 
007.855.699-641 

TEIEFONE: 104103334-9071 

EMAII 7 inagna.merlieltio:N ah00,11:11111.br 
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Monitor Mulimarainetros  
gira  UTI, 5 PARANIETROS 
BA SIÇOS. 
CG RESP'SPW. PN VI EiviP, 
SUM MD: P MONITOR, 
CAP15100RAELA 
A (a  ENTES  
ANESICSILOSINDICI: 
Ill. SEÇ A DAO 
ANES LEM( A- 

DE 
MET. 

ASP1R. BADCO  
111,20 ) ATE 5/1M1/ MIN 
SF  SI AGENTES  
AN F STE SIÇOS;SEM 
IN DICE DE SEDAÇÃO  
AN ESTESIC A.  
TIPO  1 AMAN110, 
1 SERI I URA 011S1 A  OU  
SIODUL AR:DE Id" A 12- 

US E 
H NEN/I I 
IIEN 

. 011fl `, 
R$ 

13.990.10) 
R$ 

13.990.00 

VALOR 101.51. RE(.ISTRADO: RS 25.788.00  (vinte  e inco mil  setecentos  e  oitenta  e ()Ito Foals)  

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N" 
20210802-PE-0l 1/2021-1 I ; Objeto: Registro de Preços para 
eventual aquisição de equipamento hospitalar, e material 
permanente para Secretaria Municipal de  Sande  de Amarante do 
Maranhão - MA: VALOR TOTAL. REGISTRADO: R$ 21.670,00 
(vinte e um mil seiscentos e setenta reais). PARTES: Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão/MA através da Secretaria 
Municipal de  Sande  e a empresa W. TEDESCO 
REFRIGERAÇÃO E I RE LI - EPP, Pregão Eletrônico n" 
011;2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal  if  
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal  if  018/2021, 
no Decreto Municipal  if  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: 06 de Agosto de 2021. FORO: Fica eleito a 
Comarca  dc  Amarante do Maranhao/MA. SIGNATÁRIOS: Sr.  
Wesley  Santos Garcia - Secretário Municipal de  Sande,  pelo 
Contratante o Sr. Wilker  Tedesco  Velozo. Pelo detentor dos Pregos 
Registrados. 

42 

1) 

19  

VALOR  TOT  Al. RE GIS IRADO: RS 29.865.00 vinte e nove mil oitocentos e sessenta e c neo reais) 

neonatal»,  que aceite seringa de 
qualquer marca.  Des  e aceitar 
seringas  cam  cupaeishole de Ill. 
20 k' 501111, no  minima.  Deve 
garantir doses de infusão de 0.1 
a 99.9 int t) no  minim,  Possuff 
menu  pill,  configuração de lista  
dc slirgsrs. Dt ve for ttecer 

co,ttrolc (30•1 SC0.11/11, 

rardinetros: tinição K \ , 

programada  con) net  

vazio  minima:  0,1 mlih,  bolus  
prograinavel. O aparelho deve 
possuir os seguintes 'alarmes 

oclusão. 
KVO. serueza vazia, ausencia de 
seringa,  tint  de  curs°  bateria  
Baca,  falha de programação. 
Possuir  display  de  LCD  de  flied  
leitura corn i116,T111a0C:,  

.2011,41111W, dat velocidade de 
inflisalo CIII m1.11. volume 
infundido. 0 aparelho deve 
funcionor  corn  bateria interna 
recarregas  el.  energia da rede 
eletrica ori a pillia. COM  60 
minutos  sic  duração (no  

minim)).  ikeessories que 
acompanham: 01 cabo de 
alimentacão, caso necessariu. 

Aspirador de Secreções Fletrico 
Móvel. SUPORTE COM 
R012117_10S. A/AI:VELA DE 
SEGURANCA, FRASCO 
TER MOPL ÁSTICO/VIDRO, 
FLUX() DE ASPIRAÇÃO DE 
31 A 49 [PM 

Detector Fetal. 
TIPOilICNOLOCilADISPL A 
V. PORTATELDIGII AL 

Carshotocografo, 
COSIER:113R AÇO ES: 
PORTÁTIL, C1MPRESSORA. 
GESTAÇÃO GEISIELAR. 

ay-ISTE 
Deter:tot Fetal. 
TIPOITFL NOD 91 LA. DISPI.A 
A  PORTA  DR ilEAL 

UND 

END 

IND 

1NL) 

4 

ASPIR 
A TE X 

,s1 
12 SI 

5.11:1)1 

ti  
li  CI 1 

ti 

RS I .690.00 

115 9.490,00 

RS 2-5.90 

RS 2,5.00 

RS 
9.490.021 

RS 
1.690,00 

1.100.00 

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 
20210802-PE-011/2021-9; Objeto: Registro de Preços para eventual 
aquisição de equipamento hospitalar, e material permanente para 
Secretaria Municipal de  Sande  de Amarante do  Maranhao  - MA; 
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 25.788,00 (vinte c cinco mil 
setecentos e oitenta e oito reais). PARTES: Prefeitura Municipal  
dc  Amarante do Maranhão/MA através da Secretaria Municipal de  
Sande  e a empresa MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE 
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL ARES LTDA - EPP, 
Pregão Eletrônico n°011/2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 
Federal n° 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal rf 
018 2021, no Decreto Municipal n" 019/2021, aplicando-se, 

4111  .
-ubsidiariamentc, no que couberein, a Lei Federal n" 8.666/19,43, a 

.ei Complementar n" 123:2006 regulamentada pelo Decreto 
Municipal n° 017/2021 e demais normas pertinentes a espécie: 
PRAZO DE VALIDADE DA ATA: A presente Ata de Registro de 
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 Maranhào/MA. 
SIGNATÁRIOS: Sr.  Wesley  Santos Garcia - Secretário Municipal 
de  Sande,  pelo Contratante o Sr. Felipe Tiago Rachadel  Sartori.  Pelo 
detentor dos Preços Registrados. 

LICIT :ANTE W. TEDESCO REFR1GERAÇ.ÁO  MEL]  - EPP 

1.50.1: 20.121.311,0001-16  

ENDEREÇO:  Rua Vlore e Mtn de  setembro.  n" 659 Sun  1 e 3.  Bairro Reduto  - Belem- PA 

REPRESENTANM • Wilker Tedesco Velozo. RG  ri"  4243894 PC/PA e CPF n" 823.172.832-53 

EFT .EFONE : (91)98266-66663222-0129 

EMAIL: tedescarefiinerirearna s ahoo.comin 

1 FENI ESPE(.71FIC.AÇ AO LAID  
Q11). 111.ARC.%  

P. 
UNITÁRIO  
REGISTRA  

DO (RS) 

P. TOTAL  
REGISTRAI)  

0 (R$) 

Mesa timecolOpea 
SIATE121.41. DI: 
CON l'ECÇ SO:GAB! 
NETE COS1  
PORTAS I:  
GAVETAS  

UNI)  
RS  

MOVEIS  
RS 1.085.00 R  i  2.170,00 

Reanimadm.  
Pulnionar ens T.  
Equipamento  
..olistruirli: eta cabal 

ern plasma  
2., engenharia.  
Ennitado a pressor: 
coin imminent* day 
par:metros  

FANEM  52s 6.5110.00 RS 19.500,00 

NOTA: Assinado eletronicamente conforme  art.  2°, inciso  al.  da Lei n°424 de 28 de Março de 2017 
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pre,  iamente 
determinados. Deve  
mown* ajudar os  
control., do PIP  
(Press:is, inspiratúrial 
e da  PEEP  (Pressho 
Positisa no Final da 
f.vpiraçilid e a 
prcssiu, de segurança  
(Pam. Operado 
atrasm de fontes de 
ar comprimido ou 
osienio. Dcve 
pconitir um fluid,  
COIlli11110. conforme st 
fluxo de entrada.  
One possuir 
manocacuilimcuo, 
srilvula de ajuste de 
press/it laird= de 
aliviii. s  ¡thole de  
control,: de pressão 
inapirateria. collector  
para entrada de  gas  e 
dispositiso de saida 
de gas. Aveçseirios 
que devem 
acompanhar o 
equipamento: circuito 
de peca T. pulmão 
lestc eni  silicone line  
de latex. mascara 
infanta. — 

% ALOR TOTAL REGISTRADO: RA 21.5711.00 (.110 e e um mil seiscentos e setenta  realist  

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
20210802-PE-01112021-7; 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$ 
97.480,00 (noventa e sete mil quatrocentos e oitenta 
reais). PARTES: Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhao/MA através da Secretaria Municipal de Saúde e a 
empresa GIGANTE PRODUTOS  MEDICOS  EIRELI EPP, 
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 a 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 Maranhao/MA. 
SIGNATÁRIOS: Sr.  Wesley  Santos Garcia — Secretario 
Municipal de Saúde, pelo Contratante a Sra.  Erica  Vernile 
pereira Vezono. Pelo detentor dos Pregos Registrados. 

NIIIIPEITANTE: GIGANTE PRODUTOS  MEDICOS  EIREU EPP 

CNPJ: 11.050.32110001-17 

ENDEREÇO: Rua Martins Pena, n° 63, Campos Elfseos — Ribeirão Preto — SP 

REPRESENTANTE:  Erica  Ventile Pereira Vezono, RG n° 138.771.588-70 e CPF n° 
138.771.588-70 

TELEFONE: (16)3969-1000  

EMAIL:  Ildtacicaalaante.com.br  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNI 
D. OTD. MAR 

CA 

P. UNITÁRIO 
REGISTRAO 

O(RS)  

P. TOTAL 
REGISTR 
ADO  (R5) 

16 

Incubadora Neonatal  
(estacionária), 
Equipamento construido 
em material nao-ferroso 
para evitar oxidações e 
facilitar assepsia; Cúpula 
em acrilico transparente 
de paredes duplas para  
evitar a perda de calor 
por irradiação; Possuir 
trava Oe segurança e/oti 
mecanismo de 
amortecimento para 

`
, ,.,,  
6" 1 

MILE  
NNIU 

fit  
R$ 24.890,00 R$ 

24.890.00 

fechamento suave da 
cupuia para evitar 
acidentes: possuir porta 
de acesso rebativel: 
POSSUI eel° menos 5 
portinholas ovais com 
trincos que possam ser 
abertos core os cotovelos 
e fechamento sobre 
guarnição de material 
atóxico, garantindo o 
isolamento e a condição 
de  love  pressão positive 
dentro da câmara; possuir  
pet() men  os uma 
portinhola do tipo iris,  
permitindo a passagem e 
posicionamento de 
circuitos de respiradores, 
facilitando as manobras 
de intubação, sem alterar 
as condições do 
ambiente, possuir passe- 
tubes nas laterals da 
copula. permitindo o  
aces so de cabos e 
circuitos para o paciente: 
Suporte com rodizios de 
pelo menus 4 polegadas 
e freios; Leito do paciente 
construido em material 
plástico, atónico e 
radiotransparente, 
permitindo o 
procedimento de 
radiografia sem remover 
o paciente, ajustes do 
leito nas posições 
mínimas de 
Trendelenburg e Prodive, 
sere abrir a cúpula; 
possibilidade de 
deslocamento do leito 
para fora da cúpula, na  
eerie  frontal, através de 
trilhos. com trava de 
segurança; Possuir 
colchão de espuma de 
densidade adequada ao 
conforto do paciente: 
capa de materiais 
atexicos e 
autoeylingufveis; Não 
possuir cantos vivos. 
facilitai ido  us  trabalhos de 
limpeza e desinfecção; 
Painel de controle 
microprocessado de fácil 
acesso e remoção para 
manutenção e calibrapao. 
possuir  display  de LCD  
ou  LEDs  que apresente 
as informações dos 
pararnetros monitorados, 
Servocontrole de 
temperatura do ar ATC 
(Temperatura do at  
controlada) e de pele  ITC  
(Temperatura do RN 
Controlada). 
servocontrole continuo de 
umidade relativa do ar: 
Alarmes de indicação 
visual e sonoro de no 
minimo: Ma temperatura 
ar/pele: Baixa  
temperature  ar/pele; Ma 
de circulação do ar, 
Hipotermia e hipertermia, 
Desconexão do sensor a 
pele do paciente.  Fella  de 
sensor. Falta de energia, 
Desligamento automático 
em caso de alta  
temperature:  Sistema de 
segurança; Possuir leda 
para silenciar al  armes 
momentaneamente; 
Indicação das  
temperatures  medidas e 
ajustadas de pele e ar, 
pelo menos. 
Memorização dos últimos  
values  programados de  
temperatures,  umidade e 
alarmes para o caso de 
falta de energia: Sistema 
de circulação de ar dentro 
da cúpula. Acompanhar o 
equipamento rio  minim°.  
Gabinote (1 ou 2 
gavetast: Suporte de 
soro e Duas prateleiras 
giratórias para suporte de 

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