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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 022/2018 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, de CNPJ sob nº 
05.105.143/0001-81, ente federativo com sede na Praça da Matriz, n° 01 – São Sebastião da 
Boa Vista – Pará, CEP: 68.820, de direito público neste ato representado por seu Prefeito 
Constitucional, José Hilton Pinheiro de Lima, brasileiro, casado, portador da Carteira de 
Identidade nº 29.746- SSP/PA e do CPF/MF nº 618.783.082-20, e-mail: 
prefeitura.ssbv@hotmail.com, doravante designada por CONTRATANTE, e do outro, como 
CONTRATADO, a empresa J. LEMOS DE CARVALHO – ME, com endereço na cidade de 
Benevides, Estado Pará, na Av. Martinho Monteiro, 811 - CEP: 68795-000 – Murinin – Benevides 
– PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.294.602/0001-88, email: lojascarvalhoeletro@gmail.com 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por Josimar Lemos de 
Carvalho, brasileiro, portador do Registro Geral nº 2384417 e CPF/MF nº 419.782.187-53, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 
registro de preços nº 012/2018, publicada no Diário Oficial da União e Jornal Amazônia de 
26/04/2018, processo administrativo n.º 20180301-6, RESOLVE registrar os preços da 
empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e 
na quantidade cotada, 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. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de 
Material Permanente da Emenda Parlamentar nº 11506.487000/1160-04, destinada a 
Secretaria de Saúde especificado(s) no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão 
Eletrônico nº 012/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição.  

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

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:  

ITEM DESCRIÇÃO UND 
QUAN

T. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

2 
Biombo material de confecção aço / 
ferro pintado possui rodízios tamanho 
triplo. 

Und 3 R$      449,00 R$ 1.347,00 

3 
Armário dimensões min./ mat. 
Confecção de 1,80 x 0,70 m MDF. 

Und 
11 R$    648,00 R$ 7.128,00 



 
 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

End. Pça Matriz, nº 01 – Centro – Cep 68820–000 / São Sebastião da Boa Vista - Marajó/Pa 
Tel. (91) 3764–1117 
www.pmssbv.pa.gov.br 

   

Página 2 de 12 

6 
Escada com 2 degraus material de 
confecção ferro pintado. 

Und 
3 R$ 298,00 R$   894,00 

7 

Computador Portátil 
(Notebook)processador: no mínimo 
intel core i3 ou amd a10 memoriaram: 
4gb, ddr3, 1600 mhz disco rigido: no 
mínimo 500gb unidade de disco otico: 
cd/dvd rom tela: lcd de 14 ou 15 
polegadas teclado: abnt2 mouse: 
touchpad interfaces de rede: 
10/100/1000 e wifi interface: usb, hdmi, 
display portou vga e leitor de cartão 
bateria: 6 células webcam: possui 
sistema operacional: no mínimo 
windows 8 pro (64bits) garantia: 
mínima de 12 meses. 

Und 

6 R$ 2.498,00 R$ 14.988,00 

8 
Ar Condicionado capacidade 9.000 a 
12.000 btustiposplit função frio. 

Und 
8 R$ 1.799,00 R$ 14.392,00 

10 

Mesa de Escritório base aço / ferro 
pintado composição simples material 
de confecção madeira/ mdp/ mdf/ 
similar divisões de 01 a 02 gavetas. 

Und 

6 R$ 299,00 R$   1.794,00 

14 

No-Break (Para Computador) potência: 
1 kva; tensão: entrada/ saída: 110 ou 
220v (a ser definida pelo solicitante); 
alarmes:audiovisual; bateria interna: 
01 selada; autonomia a plena carga: 
mínimo 15 minutos; garantia: mínima 
de 12 meses. 

Und 

1 R$ 798,00 R$ 798,00 

15 
Bebedouro/ Purificador Refrigerado 
tipo pressão coluna simples. 

Und 
1 R$ 758,00 R$ 758,00 
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18 

Computador (Desktop-
Básico)processador: no mínimo intel 
core i3 ou amd a10 ou superiores disco 
rígido: mínimo de 500 gb memória ram: 
4gb, ddr3, 1600 mhz unidade de disco 
ótico: cd/dvd rom teclado: usb, abnt2, 
107 teclas (com fio) tipo de monitor: 
18,5 polegadas (1366 x 768) mouse: 
usb, 800 dpi, 2 botões, scrool (com fio) 
interfaces de rede: 10/100/1000 e wifi 
interfaces de vídeo: integrada sistema 
operacional: no mínimo windows 7 pro 
(64 bits) fonte: compatível com o item 
garantia: mínima de 12 meses. 

Und 

1 R$ 2.797,00 R$ 2.797,00 

19 
Longarina assento/ encosto 
polipropileno número de assentos03 
lugares. 

Und 

3 R$ 379,00 R$ 1.137,00 

20 

Carro Maca Simples material de 
confecção aço inoxidável suporte de 
soro possui grades laterais possui 
acessório(s) colchonete. 

Und 

1 R$ 2.498,00 R$   2.498,00 

24 

Braçadeira para Injeção material de 
confecção aço inoxidável apoio do 
braço aço inoxidável tipo pedestal 
altura regulável. 

Und 

1 R$ 189,90 R$ 189,90 

42 
Mesa de Mayo material de confecção 
aço inoxidável. 

Und 
2 R$   599,00 R$ 1.198,00 

44 
Balança Antropométrica Adulto modo 
de operação digital. 

Und 
2 R$ 1.498,00 R$ 2.996,00 

46 

Mesa Ginecológica material de 
confecção aço / ferro pintado posição 
do leito móvel gabinete com portas e 
gavetas não possui. 

Und 

2 R$ 1.099,00 R$ 2.198,00 

47 
Suporte de Soro tipo pedestal altura 
regulável material de confecção aço 
inoxidável. 

Und 

2 R$   299,00 R$ 598,00 

49 

Cadeira para Obeso braços não possui 
rodízios não possui material de 
confecção estofado estrutura aço / 
ferro pintado. 

Und 

1 R$    399,00 R$ 399,00 
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51 
Mesa Auxiliar rodízios possui 
dimensões min./ mat. confecção40 x 
40 x 80 (cm) / aço inoxidável. 

Und 

1 R$   398,00 R$ 398,00 

63 
Mocho material de confecção aço / 
ferro pintado, possui encosto, 
regulagem de altura a gás. 

Und 

1 R$ 528,00 R$ 528,00 

 

3. VALIDADE DA ATA 

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) 25/06/2018 à 
24/06/2019, podendo ser prorrogada atendendo o art. 12 do Decreto nº 7.892/13. 

 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO 

4.1. 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. 

4.2. 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 Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

4.3. 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. 

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

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

4.5.1. 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 

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

4.6. 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. 

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
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4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

4.9. 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: 

4.9.1. por razão de interesse público; ou 

4.9.2. a pedido do fornecedor.  

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em2 (duas) vias de igual 
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada 
cópia aos demais órgãos participantes (se houver).  

 

São Sebastião da Boa Vista (PA),25 de junho de 2018. 

 

  

 

Prefeito Municipal 

José Hilton Pinheiro de Lima 

Contratante 

Empresa Vencedora 

Josimar Lemos de Carvalho 

Contratada 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2018 – 
PMSSBV, CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA 
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E A 
EMPRESA J LEMOS DE CARVALHO, TENDO 
COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE NA FORMA ABAIXO. 

  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, de CNPJ sob nº 
05.105.143/0001-81, ente federativo com sede na Praça da Matriz, n° 01 – São Sebastião 
da Boa Vista – Pará, CEP: 68.820, de direito público neste ato representado por seu Prefeito 
Constitucional, JOSÉ HILTON PINHEIRO DE LIMA, brasileiro, casado, portador da Carteira 
de Identidade nº 29.746- SSP/PA e do CPF/MF nº 618.783.082-20, e-mail: 
prefeitura.ssbv@hotmail.com,doravante designada por CONTRATANTE, e do outro, como 
CONTRATADO, a empresa J. LEMOS DE CARVALHO – ME, com endereço na cidade de 
Benevides, Estado Pará, na Av. Martinho Monteiro, 811 - CEP: 68795-000 – Murinin – 
Benevides – PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.294.602/0001-88, email: 
lojascarvalhoeletro@gmail.com doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representado por Josimar Lemos de Carvalho, brasileiro, portador do Registro Geral nº 
2384417 e CPF/MF nº 419.782.187-53, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 012/2018, 
publicada no Diário Oficial da União e Jornal da Amazônia de 26/04/2018, RESOLVEM 
celebrar o presente Contrato de Registro de Preços, tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo nº 20180301-6 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 
23 de janeiro de 2013 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é Aquisição de Material Permanente da Emenda 
Parlamentar nº 11506.487000/1160-04, destinado as Secretaria Municipal de Saúde, 
que será fornecido nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do 
Edital. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data 
de 25/06/2018 e encerramento em 25/06/2018. 

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
2.3. A prorrogação de contrato esta vinculada aos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ 57.035,90 (Cinquenta e sete mil, trinta e cinco reais 
e noventa centavos) 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
CONTRATADA dependerão dos quantitativos dofornecimento efetivamente prestados. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2018 na classificação 
abaixo: 

4.2. Exercício financeiro: 2018 

3 - Fundo de Saúde São Sebastião da Boa Vista 

03.01 – Fundo Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista 

10.301.0012.2.069.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família; 

10.302.0013.2.076.0000 Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade; 

10.122.0012.2.061.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

44.90.5200 - Equipamentos e Material Permanente 

 

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 
encontram-se definidos no Edital. 

 

CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE 

6.1.  O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno 
mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela 
variação do menor índice acumulado ao ano. 

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E FISCALIZAÇÃO 

7.1. O regime de execução de fornecimento do produto pela CONTRATADA, os materiais que 
serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo 
de Referência, anexo do Edital. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Edital e 
Termo de Referência, anexo do Edital. 
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CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 
da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
10.5. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
10.6. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
10.7. Indenizações e multas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à CONTRATADA: 
11.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
11.3. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 

12.3. A supressão resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– PUBLICAÇÃO 

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 
será o da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA. 
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15.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2(duas) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 

 

São Sebastião da Boa Vista/PA, 25 de junho de 2018. 

 

 

  

 

Prefeito Municipal 

José Hilton Pinheiro de Lima 

Contratante 

Empresa Vencedora 

Josimar Lemos de Carvalho 

Contratada 
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ANEXO – I 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

2 

Biombo material de 
confecção aço / ferro 
pintado possui rodízios 
tamanho triplo. 

und 3 R$              449,00 R$                   1.347,00 

3 
Armário dimensões min./ 
mat. Confecção de 1,80 x 
0,70 m MDF. 

und 11 R$             648,00 R$                   7.128,00 

6 
Escada com 2 degraus 
material de confecção ferro 
pintado. 

und 3 R$ 298,00 R$                      894,00 

7 

Computador Portátil 
(Notebook)processador: no 
mínimo intel core i3 ou amd 
a10 memoriaram: 4gb, ddr3, 
1600 mhz disco rigido: no 
mínimo 500gb unidade de 
disco otico: cd/dvd rom tela: 
lcd de 14 ou 15 polegadas 
teclado: abnt2 mouse: 
touchpad interfaces de rede: 
10/100/1000 e wifi interface: 
usb, hdmi, display portou 
vga e leitor de cartão 
bateria: 6 células webcam: 
possui sistema operacional: 
no mínimo windows 8 pro 
(64bits) garantia: mínima de 
12 meses. 

und 6 R$          2.498,00 R$                14.988,00 

8 
Ar Condicionado 
capacidade 9.000 a 12.000 
btustiposplit função frio. 

und 8 R$          1.799,00 R$                14.392,00 

10 

Mesa de Escritório base aço 
/ ferro pintado composição 
simples material de 
confecção madeira/ mdp/ 
mdf/ similar divisões de 01 a 
02 gavetas. 

und 6 R$              299,00 R$                   1.794,00 
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14 

No-Break (Para 
Computador) potência: 1 
kva; tensão: entrada/ saída: 
110 ou 220v (a ser definida 
pelo solicitante); 
alarmes:audiovisual; bateria 
interna: 01 selada; 
autonomia a plena carga: 
mínimo 15 minutos; 
garantia: mínima de 12 
meses. 

und 1 R$              798,00 R$                      798,00 

15 
Bebedouro/ Purificador 
Refrigerado tipo pressão 
coluna simples. 

und 1 R$              758,00 R$                      758,00 

18 

Computador (Desktop-
Básico)processador: no 
mínimo intel core i3 ou amd 
a10 ou superiores disco 
rígido: mínimo de 500 gb 
memória ram: 4gb, ddr3, 
1600 mhz unidade de disco 
ótico: cd/dvd rom teclado: 
usb, abnt2, 107 teclas (com 
fio) tipo de monitor: 18,5 
polegadas (1366 x 768) 
mouse: usb, 800 dpi, 2 
botões, scrool (com fio) 
interfaces de rede: 
10/100/1000 e wifi interfaces 
de vídeo: integrada sistema 
operacional: no mínimo 
windows 7 pro (64 bits) 
fonte: compatível com o item 
garantia: mínima de 12 
meses. 

und 1 R$          2.797,00 R$                   2.797,00 

19 
Longarina assento/ encosto 
polipropileno número de 
assentos03 lugares. 

und 3 R$              379,00 R$                   1.137,00 

20 

Carro Maca Simples 
material de confecção aço 
inoxidável suporte de soro 
possui grades laterais 
possui acessório(s) 
colchonete. 

und 1 R$          2.498,00 R$                   2.498,00 
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24 

Braçadeira para Injeção 
material de confecção aço 
inoxidável apoio do braço 
aço inoxidável tipo pedestal 
altura regulável. 

und 1 R$              189,90 R$                      189,90 

42 
Mesa de Mayo material de 
confecção aço inoxidável. 

und 2 R$              599,00 R$                   1.198,00 

44 
Balança Antropométrica 
Adulto modo de operação 
digital. 

und 2 R$          1.498,00 R$                   2.996,00 

46 

Mesa Ginecológica material 
de confecção aço / ferro 
pintado posição do leito 
móvel gabinete com portas e 
gavetas não possui. 

und 2 R$          1.099,00 R$                   2.198,00 

47 

Suporte de Soro tipo 
pedestal altura regulável 
material de confecção aço 
inoxidável. 

und 2 R$              299,00 R$                      598,00 

49 

Cadeira para Obeso braços 
não possui rodízios não 
possui material de 
confecção estofado 
estrutura aço / ferro pintado. 

und 1 R$              399,00 R$                      399,00 

51 

Mesa Auxiliar rodízios 
possui dimensões min./ mat. 
confecção40 x 40 x 80 (cm) 
/ aço inoxidável. 

und 1 R$              398,00 R$                      398,00 

63 

Mocho material de 
confecção aço / ferro 
pintado, possui encosto, 
regulagem de altura a gás. 

und 1 R$              528,00 R$                      528,00 

    TOTAL GERAL R$                57.035,90 
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