
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

 

 

 
 

O MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 05.281.738/0002-79, situada na Rua Dr. Luís Raimundo, s/n, Centro – Coelho 
Neto/MA, neste ato representada pela Secretária, Sra. Josely Maria Silva Almeida CPF Nº 498.084.193- 
72, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 
REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021, processo administrativo n.º 
PR2021.07/CLHO-02134, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO.  
 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes para atenção especializada destinados ao enfrentamento da pandemia 
da covid-19 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de 
Coelho Neto – MA, especificados no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico 
nº 048/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.  
 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 

EMPRESA: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

CNPJ: 34.075.280/0001-19 

ENDEREÇO: AV ZOROASTRO ARTIAGA, S/N, QUADRA009 LOTE 0044, VILA CRUZEIRO DO SUL, 
APARECIDA DE GOIANIA - GO  

REPRESENTANTE: JULIANO RODRIGUES DA SILVA 

E-MAIL: juliano@medplushospitalar.com.br /licitacaomedplushospitalargo@gmail.com       
TEL.: (62) 3519-9974 / (62) 99998-1212   

Item Descrição Modelo Quant. UND 
Vlr. 

Unitário 
Valor Total 

3 

Berço Aquecido, Equipamento 

com sistema de aquecimento 

de calor irradiante por 

elemento aquecedor 

localizado na parte superior do 

berço. Possuir giro bilateral no 

plano horizontal para 

posicionamento do aparelho 

de raios X, possuir bandeja 

para alojamento do filme 

radiográfico. Leito do recém-

nascido construído em 

material plástico 

radiotransparente com laterais 

rebatíveis e/ou removíveis 

para facilitar o acesso ao 

paciente, ajustes manuais do 

leito nas inclinações mínimas 

de Trendelenburg e Próclive, 

colchão de espuma de 

MATRIX 2 UND 
 R$  

16.000,00  

 R$    

32.000,00  
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densidade adequada ao leito 

do paciente em material 

atóxico, com revestimento 

removível e antialérgico nas 

dimensões do berço. Estrutura 

em aço pintado em tinta epóxi 

ou similar, mobilidade através 

de rodízios com freios e para-

choque. Display a LED ou 

LCD para indicação de 

temperatura e potência 

desejada, memória para 

retenção dos valores 

programados. Sistema de 

controle microprocessado, 

com modo de operação servo 

controlado através de sensor 

ligado ao RN e manual, 

relógio Apagar incorporado, 

alarmes audiovisuais 

intermitentes para 

visualização de no mínimo: 

falta de energia, falha na 

resistência de aquecimento, 

falta de sensor ou 

desalojamento do sensor no 

paciente. Deverá acompanhar 

o equipamento no mínimo: 

Bandeja sob o leito para 

armazenamento de materiais 

diversos e haste para suporte 

de soro. Alimentação elétrica 

a ser definida pela entidade 

solicitante. 

14 

Laringoscópio Adulto: TIPO 

FIBRA OPTICA ,  

ILUMINAÇÃO  LED, Nº 

LÂMINAS 06 LÂMINAS 

RIGIDAS 

LARINGOSCOPIO 

ADULTO 
2 UND 

 R$    

1.700,00  

 R$      

3.400,00  
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21 

Reanimador Pulmonar em T: 

Equipamento construído 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 oxigênio. 

Deve permitir um fluxo 

contínuo, conforme o fluxo de 

entrada. Deve possuir 

manovacuômetro, válvula de 

ajuste de pressão máxima de 

alívio, 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. 

Ressuscitador 

Infantil F&P 

Neopuff 

2 UND 
 R$  

13.500,00  

 R$    

27.000,00  

23 

Incubadora Neonatal 

(estacionária): Especificações 

conforme Termo de 

Referência. 

RWT PLUS 2 UND 
 R$  

28.619,00  

 R$    

57.238,00  

24 

Monitor Multiparâmetros para 

UTI: 5 PARÂMETROS 

BÁSICOS  

ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP, 

SUPORTE P/ MONITOR  

(POSSUI), PRESSÃO 

INVASIVA (PI)  (NÃO 

POSSUI), CAPNOGRAFIA 

MÉT. ASPIR. DE BAIXO 

FLUXO:ATÉ 50ML/MIN , 

AGENTES ANESTÉSICOS 

(SEM AGENTES 

ANESTÉSICOS), ÍNDICE 

DE SEDAÇÃO 

ANESTÉSICA (SEM 

ÍNDICE DE SEDAÇÃO 

ANESTÉSICA), DÉBITO 

CARDÍACO  (NÃO 

POSSUI), TIPO 

ESTRUTURA MISTA OU 

MODULAR, TAMANHO DE 

Star8000e 2 UND 
 R$  

12.000,00  

 R$    

24.000,00  
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10`` A 12``. 

29 

Suporte de Soro: TIPO  

PEDESTAL, MATERIAL DE 

CONFECÇÃO  AÇO 

INOXIDÁVEL . 

RB-2049 5 UND 
 R$       

400,00  

 R$      

2.000,00  

30 

Cama PPP: Cama PPP manual 

com apoio de pernas 

removível, apoio de coxas, 

calcanhar e dispositivo para 

coleta de liquídos. Base 

dividida em no mínimo 3 

seções: dorso, assento, 

perneiras e complemento da 

perneira removível. Com 

rodízios e com grades na 

região do dorso, injetadas e 

com acabamento pintado em 

poliuretanos ou similar. 

Capacidade mínima de 120 

kg. Acompanha colchão 

compatível com as dimensões 

da cama. 

RB-3035-35 5 UND 
 R$    

6.487,00  

 R$    

32.435,00  

35 

Berço Aquecido: 

Equipamento com sistema de 

aquecimento de calor 

irradiante por elemento 

aquecedor localizado na parte 

superior do berço. Possuir giro 

bilateral no plano horizontal 

para posicionamento do 

aparelho de raios X, possuir 

bandeja para alojamento do 

filme radiográfico. Leito do 

recém-nascido construído em 

material plástico 

radiotransparente com laterais 

rebatíveis e/ou removíveis 

para facilitar o acesso ao 

paciente, ajustes manuais do 

leito nas inclinações mínimas 

de Trendelenburg e Próclive, 

colchão de espuma de 

densidade adequada ao leito 

do paciente em material 

atóxico, com revestimento 

removível e antialérgico nas 

dimensões do berço. Estrutura 

em aço pintado em tinta epóxi 

ou similar, mobilidade através 

de rodízios com freios e para-

choque. Display a LED ou 

LCD para indicação de 

temperatura e potência 

MATRIX 2 UND 
 R$  

16.000,00  

 R$    

32.000,00  
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desejada, memória para 

retenção dos valores 

programados. Sistema de 

controle microprocessado, 

com modo de operação servo 

controlado através de sensor 

ligado ao RN e manual, 

relógio Apagar incorporado, 

alarmes audiovisuais 

intermitentes para 

visualização de no mínimo: 

falta de energia, falha na 

resistência de aquecimento, 

falta de sensor ou 

desalojamento do sensor no 

paciente. Deverá acompanhar 

o equipamento no mínimo: 

Bandeja sob o leito para 

armazenamento de materiais 

diversos e haste para suporte 

de soro. Alimentação elétrica 

a ser definida pela entidade 

solicitante. 

44 

Escada com 2 degraus: 

MATERIAL DE 

CONFECÇÃO  AÇO 

INOXIDÁVEL 

RB-2021-N 10 UND 
 R$       

369,00  

 R$      

3.690,00  

TOTAL GLOBAL 
 R$  

213.763,00  
 
 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  
 

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência 
do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, no Decreto nº 0267, de 2013. 
3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a 50% (cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de 
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

 

4. VALIDADE DA ATA.  
 

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo 
ser prorrogada. 

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.  
 
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução   dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
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Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado. 
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.4.1.A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e 
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO: 
 

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO 
SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O 
CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS: 

5.9.1. Por razão de interesse público; ou 
5.9.2.A pedido do fornecedor. 

 

6. DAS PENALIDADES.  
 
6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas 
no Edital. 
6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), 
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos 
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, 
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 
6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no 
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para 
cancelamento do registro do fornecedor. 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS.  
 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, 
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 
7892/13. 
7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta 
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

 
Coelho Neto - MA, 21 de Dezembro de 2021. 

 
 

 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Órgão gerenciador 

 
 
 
 
 

 

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
Fornecedor Registrado 
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