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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

          Paginas______________________________________________________________________________________________01/17 
 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019. PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 005/2019-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

006/2019/CPL/PMLM. Tipo: Menor Preço Por Item. Objeto: Contratação de Empresa, através de Sistema de Registro de Preços, para 

Aquisição de Materiais e Insumos Para Laboratório de Análises Clínicas para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 

da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, conforme especificações contidas no Termo de Referência. Aos 11 dias do mês de março do 

ano de 2019, as partes a seguir elencadas, com integral observância das normas pertinentes e respectivas atualizações, das condições 

estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do e seus anexos, FIRMAM A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP, 

conforme condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS da(s) respectiva(s) proposta(s) apresentada(s), classificada(s), 

aceita(s)/negociada(s) no certame do Pregão (Presencial) nº 005/2019-SRP realizado em 28 de fevereiro de 2019, conforme as cláusulas 

e condições conforme segue: ÓRGÃO GERENCIADOR: 

Secretaria Municipal de Saúde 

Localizada na Avenida Jacy Saraiva, s/nº - Centro – Lagoa do Mato - MA. Servidor responsável: Luciana Mariano Duarte, portadora do 

CPF: 278.687.198-00. Cargo: Secretária Municipal de Saúde. 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 

Fundo Municipal de Saúde 

Localizada na Avenida Jacy Saraiva, s/nº - Centro – Lagoa do Mato - MA. Servidora responsável: Luciana Mariano Duarte, portadora do 

CPF: 278.687.198-00. Cargo: Secretária Municipal de Saúde.  

DETENTORAS/FORNECEDORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

BENTES SOUSA & CIA LTDA, Localizada na Rua Paulo Frontin, 217, Bairro Monte Castelo – São Luís – Maranhão - Cep: 65.031-360, 

inscrita no CNPJ sob o nº 63.424.121/0001-80, Inscrição Estadual n. 12.116.689-5, neste ato representado porseu Representante 

Comercial Sr. Antônio Carlos Araújo da Costa, portador do RG nº 012772811999-7 – SESP/MA e CPF nº 006.930.983-33. 

DO FUNDAMENTO LEGAL 

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão (Presencial) nº 005/2019-SRP e Ato de Ratificação do Órgão 

Gerenciador, conforme Termo de Homologação de 08 de março de 2019, tudo constante no Processo Administrativo Nº 

006/2019/CPL/PMLM, do qual passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual, pelas 

condições estabelecidas no Instrumento Convocatório do referido Pregão, com base no disposto na Lei Federal nº 10.520/2002; Decreto 

Federal  nº 3.555/00, de 08 de agosto de 2000; do Decreto Federal nº 7.892/13, de 23 de janeiro de 2013; da Lei Complementar nº 

123/06, de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar nº 147/14, de 07 de agosto de 2014; Decreto Federal nº 8.538/15, de 06 de 

outubro de 2015; do Decreto Municipal nº 124/17, de 10 de janeiro de 2017 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de 

junho 1993, demais normas pertinentes e respectivas atualizações. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES IMPORTANTES 

1.1. Constitui objeto desta Licitação o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Materiais e Insumos Para 

Laboratório de Análises Clínicas para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Lagoa do 

Mato, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DA SUA VIGÊNCIA E DA SUA 

PUBLICIDADE 

 

SUMÁRIO 
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2.1. A Ata de Registro de Preços – ARP é documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura 
contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as 
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 2.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos 
fixados pela ARP, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme dispõe o Art. 12, § 1º do 
Decreto Federal nº 7.892/2013. 2.3. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar as contratações 
que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição dos produtos pretendidos, sendo 
assegurada preferência da contratação ao contratado registrado em igualdade de condições. 2.4. O Edital e seus Anexos, bem como 
a(s) proposta(s) do(s) licitante(s) vencedor(es) d o certame, farão parte integrante desta ARP, independente de transcrição. 2.5. Da 
assinatura desta ARP . 2.5.1. Após a homologação do resultado do Pregão (Presencial) nº 005/2019-SRP, a(s) licitante(s) 
vencedora(s) do certame será (ão) convocada(s) para assinar a ARP por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da convocação. 2.5.2. O prazo previsto no item anterior poderá ser 
prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que 
poderá ou não ser aceito pelo Órgão competente. 2.5.3. A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de 
fazê-lo no prazo fixado ou havendo recusa em fazê-lo, dela será excluída, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis. 
2.5.4. A Ata de Registro de Preços será assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, conforme 
o caso e respectivamente, de procuração, carta de credenciamento ou contrato social, acompanhados de documento de identidade 
com foto. 2.5.5. Estando esta ARP devidamente assinada e tendo sido cumpridos os requisitos quanto a sua publicidade, considera-se 
firmado o compromisso da execução do objeto nas condições aqui estabelecidas. 2.6. Prazo de Vigência da Ata de Registro de 
Preços e da sua Publicidade. 2.6.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da 
publicação de seu extrato. Sendo permitida sua prorrogação na conformidade do Art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e inciso III 
do § 3º do Art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93. 2.6.2. A Ata de Registro de Preços será publicada no Diário Oficial do Município de 
Lagoa do Mato, após assinada e homologada, sendo disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato 
http://www.lagoadomato.ma.gov.br/ durante sua vigência. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO COM O(S) FORNECEDOR (ES) REGISTRADO(S) 

3.1. Após a assinatura desta ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a contratação com os fornecedores 
registrados será formalizada pelo Órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93. 3.2. No caso de ser 
firmado Instrumento Contratual, Autoridade competente convocará a adjudicatária para assinatura do contrato ou retirada do 
instrumento equivalente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do ato convocatório, devendo observar e cumprir as exigências 
contidas no Edital e seus anexos, ressaltando-se em especial as exigências deste capítulo. 3.2.1. O(s) contrato(s) decorrente(s) do 
Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 3.2.2. O(s) contrato(s) a ser firmado(s) 
em decorrência desta ARP oriunda desta licitação poderá ser rescindido a qualquer tempo independente de notificações ou 
interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos Arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E 
RECEBIMENTO E DA GARANTIA DO OBJETO 

4.1 Da forma de aquisição do objeto. 4.1.1 Os objetos serão solicitados conforme a necessidade do Órgão Gerenciador e Órgãos 
Participantes, após a assinatura e publicação da Ata de Registro de Preços, através de requisição/solicitação ou apresentação de nota 
de empenho, devidamente assinada, com a identificação do respectivo servidor público municipal competente, indicado pelo Gestor 
da Pasta. 4.1.2 Os estimativos relacionados no Termo de Referência não gera qualquer tipo de obrigação ao Órgão Gerenciador e 
Órgãos Participantes, podendo o Município promover a aquisição de acordo com suas necessidades, obedecendo à legislação 
pertinente. 4.2 Do prazo para entrega do objeto. 4.2.1 Os objetos que forem solicitados deverão ser entregues no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, no endereço indicado pelo Órgão Solicitante. 4.3 Do local de entrega do Objeto do Órgão Gerenciador. 4.3.1 Os 
objetos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, Localizada na Avenida Jacy Saraiva, s/nº – Centro – Lagoa do 
Mato, MA, entre 8h00 as 13h00, devendo ser obedecidas a forma e condições estipuladas no Termo. 4.3.1.2 Fica designado o 
Servidor Luciana Mariano Duarte, portadora do CPF: 278.687.198-00. Cargo: Secretária Municipal de Saúderesponsável pelo 
recebimento do objeto, acompanhamento e fiscalização da ARP, bem como pelo atesto da nota fiscal, para recebimento e para atesto 
das notas fiscais o referido servidor poderá indicar um auxiliar, observando-se no que couber as obrigações atribuídas ao Órgão 
Gerenciador, bem como as disposições do Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e as contidas no Decreto Federal nº 7.892/2013. 4.3.2 
Os objetos solicitados pelos Órgãos Participantes deverão ser entregues em dia e horário de expediente dos mesmos, ou se for o 
caso, conforme convencionado pelas partes, nos locais e com o acompanhamento dos respectivos servidores a seguir indicados, os 
quais ficam responsáveis pelo recebimento e fiscalização dos bens, como pelo atesto às respectivas notas fiscais, (conforme o caso), 
devendo ser obedecidas à forma e condições estipuladas neste Termo. 4.4 Do local de entrega e da Fiscalização dos Órgãos 
Participantes 

Fundo Municipal de Saúde 

Localizada na Avenida Jacy Saraiva, s/nº - Centro – Lagoa do Mato - MA. Servidora responsável: Luciana Mariano Duarte, portadora 
do CPF: 278.687.198-00. Cargo: Secretária Municipal de Saúde. 4.5 Das condições de recebimento dos Materiais: 4.5.1. Os materiais 
deverão ser entregues de acordo com o Termo de Referência, pela licitante vencedora, que responsabilizar-se-á, às suas expensas, 
pelo transporte dos materiais e deverá entregá-los/descarregá-los, conforme convencionado acerca a horários e no local indicado pelo 
respectivo órgão solicitante, sem nenhum custo oneroso para administração em relação à entrega dos mesmos. 4.5.2. Ao Órgão 
Requisitante, reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou em desacordo com as especificações e condições constantes 
deste instrumento, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 4.5.3. O objeto do 
Termo de Referência será dado como recebido de acordo com o Inciso II do Art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 sendo: a) 
Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo, Edital e 
da proposta apresentada, acompanhada da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por 
responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado; b) Definitivamente, 
após a verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo, Edital, seus anexos e da proposta, e sua 
consequente aceitação, que se dará no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório realizada pelo servidor 
competente designado pelo Órgão Gerenciador. 4.5.4. O Órgão Requisitante rejeitará os fornecimentos dos produtos que estiverem 
em desacordo com o Termo de Referência. Se, mesmo após o recebimento definitivo, constatar-se que os produtos estão em 
desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, os responsáveis da contratante notificarão a empresa fornecedora para 
que a mesma providencie a correção necessária dentro dos prazos de recebimento. 4.5.5. Constatadas irregularidades no objeto 

http://www.lagoadomato.ma.gov.br/
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entregue, o Órgão Gerenciador/Requisitante poderá: 4.5.5.1. Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do produto fornecido, 
rejeitá-lo, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 4.5.5.2. Exigir, na hipótese de substituição, que a 
Fornecedora o faça em conformidade com a indicação do Órgão/Secretaria requisitante máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data 
de devolução e notificação por escrito, mantidos os preços registrados. 4.5.6. Independentemente da aceitação, o fornecedor garantirá 
a qualidade dos materiais fornecidos, obrigando-se a repor imediatamente os materiais que apresentarem defeito, falhas, avarias 
irregularidades ou for entregue em desacordo ao apresentado na proposta e exigido no Termo de Referência. 4.5.7. Quaisquer 
exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela Fornecedora sem ônus para 
o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes. 4.5.8. O não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas 
no Termo de Referência e Edital, e ainda conforme rege a Lei Federal nº 8.666/93. 4.5.9. A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais 
ampla e irrestrita fiscalização por parte do órgão gestor, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais, prestando 
esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas que deverão ser acompanhadas por um 
encarregado. 4.5.10. Todo e qualquer ônus decorrente à confecção dos objetos licitados, inclusive eventuais seguros e frete, será de 
inteira responsabilidade da Fornecedora/Detentora. 4.5.11. Não serão aceitas justificativas para o não cumprimento na integra da 
produção do material por desconhecimento de especificações, e/ou divergências das mesmas, devendo o proponente elucidar todas 
as possíveis dúvidas antes da confecção dos materiais. 4.5.12. O proponente vencedor quando da elaboração do material  
“piloto/demonstração” deverá remetê-lo ao Órgão Solicitante, (e-mail) para que haja aprovação por escrito do mesmo, antes da 
impressão total. 4.6. Da Garantia: 4.6.1 A Fornecedora/Detentora deverá oferecer para o objeto fornecido a garantia de no mínimo 60 
(sessenta) dias, contados a partir da data do aceite definitivo do objeto. 10.2. Durante o prazo de garantia, qualquer defeito 
apresentado será levado a conhecimento da Fornecedora/Detentora, que deverá tomar as decisões cabíveis, a contar da notificação, 
sob pena de aplicação de penalidade de inexecução parcial do contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS ESPECIFICAÇÕES, DOS QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS, DOS 
PREÇOS REGISTRADOS E DA(S) RESPECTIVA(S) FORNECEDORA(S) 

5.1 As quantidades constantes do Termo de Referência são estimativas de consumo, não obrigando ao Órgão Gerenciador e os 
Órgãos Participantes a aquisição de sua totalidade. 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS 

ITEN PRODUTOS APRES. QUANT. 
PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

MARCA 
DETENTORA / 

FORNECEDORA 

1 

Ácido úrico .Sistema enzimático para a determinação 
quantitativa do ácido úrico em soro, urina e líquidos 
(amniótico e sinovial) com reação de ponto 
final.metodologia: colorimétrico (enzimático trinder) 

Kit R1 2 x 80 
ml r2 x 20 ml 
(padrao 
incluso) 

25 85,00 2.125,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

2 

Albumina. Sistema para a determinação da albumina em 
amostras de soro, com reação de ponto final. 

Kit R1 1 x 
250ml 

15 58,00 870,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

Aplicação manual, semi-automática e 
automática. Metodologia:colorimétrico (verde de 
bromocresol) 

(padrao 
incluso) 

3 

Alt/gpt.Sistema para a determinação da alanina amino 
transferase (alt) ou transaminase glutâmico pirúvica (gpt) 
em modo cinético. 

Kit r1 4 X 
24ML - r2 4 x 
6ml 

45 146,00 6.570,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

Aplicação manual, semi-automática e 
automática.metodologia: cinética uv-ifcc 

r3 1 x 1,5ml 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

4 

Ast/got.Sistema para a determinação quantitativa em 
modo cinético contínuo da ast /got em soro ou plasma. 

Kit r1 4 X 
24ML - r2 4 x 
6ml 

45 146,00 6.570,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

Aplicação semi-automática e automática.metodologia: 
cinética uv-ifcc 

r3 1 x 1,5ml  

5 

Amilase. Sistema para determinação em método cinético 
da alfa-amilase em amostras de soro, plasma, urina e 
líquidos (duodenal, pleural e ascítico). 

Kit R1 2 x 
30ml 

30 400,00 12.000,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: 
substrato gal-g2-alfa-cnp  

 

6 
Bilirrubina. Sistema quantitativo, colorimétrico de ponto 
final para a determinação das bilirrubinas total e direta 
em soro ou plasma. 

Kit R1 1 x 
250ml / r11 x 
120ml 

25 70,00 1.750,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
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Aplicação manual e semi-automática. Obs:Para 
calibração é necessário o uso do padrão do mesmo 
fabricante .metodologia: colorimétrico (sims-horn) 

r3 1 x 1,5ml 

80 

7 

Cálcio. Sistema para a determinação do cálcio por 
reação de ponto final em amostras de sangue e urina. 

Kit R1 2 x 
345ml 

15 91,00 1.365,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

Aplicação manual, semi-automática e 
automática. Metodologia: colorimétrico (cpc - 
cresolftaleína) 

r2 2 x 15ml -
(padrao 
incluso) 

 

8 

Ck-nac. Sistema para a determinação quantitativa em 
modo cinético da creatina quinase total (ck) em soro ou 
plasma. 

Kit R1 2 x 
24ml - r2 2 x 
6ml 15 224,00 3.360,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

Aplicação semi-automática e automática.metodologia: uv 
- ifcc 

calibrador 
incluso 

 

9 

Ck-mb. Sistema para determinação quantitativa da 
atividade da isoenzimamb da creatina quinase (ck-mb) 
em modo cinético em soro ou plasma. 

Kit R1 2 x 
24ml - r2 2 x 
6ml 

20 600,00 12.000,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: uv 

- imuoinibição-ifcc 
calibrador 
incluso 

10 

Colesterol . Sistema enzimático colorimétrico para a 
determinação de colesterol total em amostras de soro, 
com reação de ponto final. 

Kit R1 2 x 
200ml 

90 130,00 11.700,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

Aplicação manual, semi-automática e 
automática. Metodologia: colorimétrico (enzimático de 
trinder) 

(padrao 
incluso) 

11 

Colesterol hdl. Sistema para precipitação seletiva das 
lipoproteínas de baixa e muito baixa densidade (ldl e vldl) 
e determinação do colesterol hdl por reação de ponto 
final. 

Kit R1 1 x 
50ml 

70 42,00 2.940,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 Aplicação manual, semi-automática e 

automática. Metodologia:colorimétrico (precipitação com 
ácido fosfotúngstico e cloreto de magnésio) 

(padrao 
incluso) 

12 

Creatinina . Sistema para a determinação quantitativa da 
creatinina em amostra de soro, plasma, urina e líquido 
amniótico por reação cinética de dois pontos. 

Kit R1 
1x240ml  - r2 
1 x 60ml 

24 73,00 1.752,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: 
colorimétrico (picrato alcalino - jaffé) 

r3 1 x 5ml  

13 

Fosfatase ácida. Sistema para a determinação da 
fosfatase ácida em amostras de soro ou plasma, com 
método cinético de tempo fixo e medição de ponto final. 

Kit 20 
determinações 

15 56,00 840,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 Aplicação manual e semi-automática.metodologia: 

colorimétrico (roy modificado) 
(padrao 
incluso) 

14 
Fosfatasealcalina . Sistema para a determinação em 
modo cinético da fosfatase alcalina em soro. 

Kit r1 4 X 
24ML - r2 4 x 
6ml 

15 91,00 1.365,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 
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Aplicação semi-automática e automática. Para calibração 
indicamos o uso de calibrador protéico da mesma linha 
. Metodologia: colorimétrica (bowers e mccomb 
modificado) 

r2 2 x 15ml  

15 

Gama - gt. Sistema para a determinação em modo 
cinético ou de ponto final da gama glutamiltransferase 
(gama gt) em soro ou plasma. Aplicação manual, semi-
automática e automática. 

Kit R1 4 x24ml 
- r2 4 x 6ml 

25 113,00 2.825,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

Para calibração (cinética) indicamos o uso de calibrador 
protéico da mesma linha . Metodologia: colorimétrica 
(szasz modificado) 

(padrao 
incluso) 

16 

Glicose . Sistema enzimático para a determinação da 
glicose no sangue, líquor e líquidos ascítico, pleural e 
sinovial em método cinético ou de ponto final. 

Kit R1 1 x 
500ml 

80 88,00 7.040,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

Aplicação manual, semi-automática e 
automática. Metodologia: colorimétrica (reação de trinder- 
glicose oxidase) 

(padrao 
incluso) 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

17 

Lipase + calibrador. Sistema bireagente enzimático para 
a determinação da lipase pancreática em amostra de 
soro e plasma. 

Kit R1 3 x 
10ml 

20 770,00 15.400,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

Aplicação semi-automática e automática. Para calibração 
indicamos o uso de calibrador protéico da mesma linha 
. Metodologia: enzimática colorimétrica 

r2 3 x6ml 

18 

Mucoproteínas. Determinação quantitativa da 
mucoproteínas em amostra de soro com reação de ponto 
final. Aplicação manual.metodologia: colorimétrica 
(winsler modificado) 

Kit 25 
determ./pd 
incluso 

15 103,00 1.545,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

19 

Proteínas totais . Sistema para a determinação das 
proteínas totais em amostras de soro e líquidos pleural, 
sinovial e ascítico por reação de ponto final. 

Kit R1 1 
x250ml 

15 42,00 630,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 Aplicação manual, semi-automática e 

automática. Metodologia: colorimétrica (biureto) 
(padrao 
incluso) 

20 

Sistema para a determinação da proteína em líquor e 
urina com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-
automática e automática.metodologia: colorimétrica 
(vermelho de piragalol) 

Kit R1 1 x 
50ml/pd 
incluso 

15 195,00 2.925,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

21 

Triglicérides. Sistema enzimático para determinação dos 
triglicérides por reação de ponto final em amostras de 
sangue. 

Kit R1 2 
X250ML 

90 302,00 27.180,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

Aplicação manual, semi-automática e 
automática.metodologia: colorimétrica (reação de trinder- 
glicerol fosfato oxidase) 

(padrao 
incluso) 

22 

UréiaSistema enzimático-colorimétrico para a 
determinação da uréia em amostras de sangue e urina, 
por reação de ponto final. Aplicação manual, semi-
automática e automática. 

Kit 500 
determ./pd 
incluso 

25 170,00 4.250,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 
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23 

Sistema para detecção qualitativa rápida da 
gonadotrofina coriônica humana (hcg) em amostras de 
soro ou urina. Aplicação manual.metodologia: 
imunocromatografia . Sensibilidade: 25 mU/ml. 

Kit c/ 25 
provas 

60 52,00 3.120,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

24 

Sangue oculto . Sistema para a detecção qualitativa 
rápida de sangue humano oculto em amostras de fezes. 

Kit 20 determ/ 
Sens: 0.05ug 

30 160,00 4.800,00 BioAdvance 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 Aplicação manual.metodologia: imunocromatografia 

dehemog. 
p/milimetro 
fezes 

25 
Determinação qualitativa e semiquantitativa, em lâmina 
do FATOR REUMATÓIDE (FR) em amostras de 
soro.metodologia: aglutinação do látex. 

60 determ, 
Sens: reativo 
1,25ui/ml 

30 63,00 1.890,00 Wama 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

26 
Determinação qualitativa e semiquantitativa em lâmina da 
ANTIESTREPTOLISINA O em amostras de soro. 
Aplicação manual.metodologia: aglutinação do látex. 

kit 50 determ. 
Sens: 
200ui/ml 

30 160,00 4.800,00 Wama 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

27 

Teste de aglutinação para determinação qualitativa e 
quantitativa da PROTEÍNA C-REATIVA no 
soro.metodologia: reação de aglutinação de partículas de 
látex em lâmina 

Kit 50 t Sens: 
reatio 6,5mg 
pcr 

50 146,00 7.300,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

28 

Padrão de bilirrubina -. Reagente para a padronização da 
medição da bilirrubina(Rastreável ao nistsrm 916ª).Obs: 
O padrão tem que ser obrigatóriamente da mesma linha 
do fabricante do reagente de Bilirrubina. 

Frc 1 x3ml 21 31,00 651,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

29 
Solução anticoagulante inibidora da glicólise. 
Composição: edta 6 g/dl e kf 12 g/dl 

Frc 20ml 25 16,00 400,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

30 
Solução anticoagulante para hematologia. Solução 
anticoagulante para hematologia 

Frc 20 ml 25 16,00 400,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

31 
Solução anticoagulante para testes de coagulação. 
Composição: citrato de sódio 18,8 g/dl 

Frc 20 ml 20 16,00 320,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

32 

Reagente para determinação do tempo de tromboplastina 
parcial ativada (ttpa) e medição dos fatores da 
coagulação baseada no tempo de tromboplastina parcial 
ativada.metodologia: coagulometria 

Kit R11x4ml - 
r21 x 6ml 

25 76,00 1.900,00 Wama 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

33 

Reagente para determinação do tempo de 
protrombina(tp) e medição dos fatores do complexo 
protrombínico (fatores ii, v, vii e x).metodologia: 
coagulometria - quick 

Kit R1 5 x 2ml 26 137,00 3.562,00 Wama 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

34 

Tiras reagentes para determinação semi quantitativa de 
bilirrubina, cetonas, densidade, glicose, leucócitos, nitrito, 
ph, proteínas, sangue e urobilinogênio em 
urina. Aplicação manual.Metodologia: colorimétrica - tiras 
reativas 

Cx c/ 150 tiras 86 160,00 13.760,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 
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35 
Hemoglobina glicada. Sistema para determinação da 
hemoglobina glicada em amostra de sangue.  Aplicação 
manual.metodologia: colorimétrico (trivelli modificado) 

Kit 50 testes 25 714,00 17.850,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

36 

Sistema para detecção qualitativa rápida de       
anticorpos anti-HIV-1/2/O em amostras de soro,    plasma 
ou sangue total.   Aplicação manual 
.Metodologia:Imunocromatografia 

Cx. com 20 
testes 

70 160,00 11.200,00 BioAdvance 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

37 Soro anti- AB monoclonal Frc 10ml 35 34,00 1.190,00 Prothemo 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

38 Soro anti-a monoclonal Frc 10ml 35 34,00 1.190,00 Prothemo 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

39 Soro anti-b monoclonal Frc 10ml 35 34,00 1.190,00 Prothemo 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

40 Soro anti-d(r) monoclonal Frc 10ml 35 68,00 2.380,00 Prothemo 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

41 Albumina bovina 22% Frc 10ml 30 40,00 1.200,00 Prothemo 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

42 Soro coombs (anti –iggmonoespecifico) Frc 10ml 30 40,00 1.200,00 Prothemo 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

43 Corante giemsa Frc 1000ml 20 118,00 2.360,00 Newprov 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

44 Instantprov-corante rápido p/ hematologia 
Kit c/ 3 x 
500ml 

30 62,00 1.860,00 Laborclin 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

45 lugol forte 2% c/ 1000ml Frc 1000ml 30 118,00 3.540,00 Newprov 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

46 
Solução concentrada para limpeza de cubeta de fluxo 
contínuo  para analisador semi-automáticoBio 200 

Frc 50ml 30 119,00 3.570,00 Bioclin 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

47 Conjunto coloação de gram - 
Cx c/4 x 
500ml 

21 88,00 1.848,00 Newprov 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

48 Conjunto color. Ziehlnelseen - 
Cx c/3 x 
500ml 

21 91,00 1.911,00 Newprov 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

49 Óleo de imersão de baixa viscosidade Frc 100ml 30 27,00 810,00 Newprov 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

50 Água Destilada 1000ml Frc 1000ml 300 7,00 2.100,00 Fortsan 
BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 

http://www.prhodent.com.br/principal.php?id_menu=produtos&id_subcategoria=11&nome_pai=Esteriliza%E7%E3o%20e%20Desinfetantes
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63.424.121/0001-
80 

51 Coletor universal descartável Und 5.000 0,46 2.300,00 Cral 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

52 Lancetas ultrafine Cx c/ 100 und 20 21,00 420,00 Labor Lancet 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

53 
Tubo coleta à vácuo- 13x100mm c/tampa amarela com 
gel separador  -aspiração 6-10ml 

Cx c/ 50 und 350 43,00 15.050,00 Vacuette 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

54 
Tubo coleta à vácuo -13x75mm c/tampa azul ped/ger. 
Citrato de rás –aspiração 2 – 4ml 

Cx c/ 50 und 40 54,00 2.160,00 Vacuette 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

55 
Tubo coleta à vácuo- 13x75mm c/tampa roxa c/ edta –
aspiração 4 – 5 ml 

Cx c/ 50 und 300 32,00 9.600,00 Vacuette 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

56 
Swab com haste plástica e cabeça em rayon para coleta 
de secreções em geral. 

Cx c/ 100 und 20 23,00 460,00 Labor Import 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

57 
Estante rásico (suporte básico) c/furos quad.13mm  
(cap.90tb) 

Und 30 14,00 420,00 Labor Import 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

58 
Estante rásico. (suporte básico) c/furos quad.17mm 
(cap.60tb) 

Und 30 17,00 510,00 Labor Import 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

59 
Estante plast.pp (suporte básico) c/furos quad.21mm 
(cap.40tb) 

Und 30 16,00 480,00 Labor Import 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

60 
PipetadorPi-Pump – Faixa de medição p/ pipetas de até 
10 ml 

Und 20 171,00 3.420,00 Kacil 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

61 Ponteira amarela universal  (1-200ul) Pct c/ 1000 80 21,00 1.680,00 Labor Import 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

62 Ponteira azul universal (200-1000ul) Pct c/ 1000 90 56,00 5.040,00 Labor Import 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

63 
Tubo cônico de plástico p/centrifugação  graduado cap. 
media 12 ml-15ml 

Und 150 0,53 79,50 Labor Import 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

64 
Absorvente adesivo hipo-alérgico para uso após coleta 
de sangue 

Und 30.000 0,08 2.501,10 Labor care 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

65 Laminulas para microscopia 22x22mm Cx c/ 100 und 70 6,50 455,00 Exacta 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

66 Laminulas para microscopia 24x24mm Cx c/ 100 und 70 7,30 511,00 Exacta 
BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 



    

    

99//1177  DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO – MA, TERÇA – FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2019 

63.424.121/0001-
80 

67 Lâminas 26x76mm foscas Cx c/ 50 70 7,50 525,00 Exacta 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

68 
Kit para detecção qualitativa de PSA- psaonestep - com 
20 determinações 

CX 60 128,00 7.680,00 Wama 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

69 
Detergente concentrado ph neutro não iônico para 
plásticos e vidrarias 

Lt 70 249,00 17.430,00 Cinord 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

70 Bastão de vidro 6x300mm Und 70 3,10 217,00 Perfecta 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

71 Escova para limpeza de tubo de ensaio médio Und 80 8,80 704,00 J. prolab 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

72 Lamínula para microscopia 24x32mm Cx c/ 100 und 40 6,70 268,00 Exacta 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

73 Calice de vidro p/ sedimentação fezes 60ml Und 60 24,00 1.440,00 Plena 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

74 
SDH Lisante. Solução lisante das hemácias permitindo a 
dosagem da hemoglobina e a contagem e diferenciação 
dos leucócitos em 3 populações. 

Gl 05 ml 60 1.180,00 70.800,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

75 
SDH Diluente. Diluir os elementos figurados do sangue, 
permitindo a sua contagem nos analisadores SDH 20. 

Gl 20ml 60 537,00 32.220,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

76 

SDH Cleaner. Limpeza dos analisadores de hematologia 
SDH 20 
SDH Calibrador. Calibrar os analisadores hematológicos 
SDH 20 

SsdhYellow 1- 
1-150ml SDH 
BLUE 2 - 
1X150 SDH 
BLUE 2 - 
1X150 SDH 
Red 3 - 1x 150 
ml 

50 390,00 19.500,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

77 
SDH Controle- Monitorar o desempenho dos 
analisadores hematológicos automáticos 
multiparamétricos. 

Frc 1 x 3ml 20 2.220,00 44.400,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

78 Balão volumétrico fundo chato com rolha poli – 500 ml Und 20 86,00 1.720,00 RoniAlzi 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

79 
Agulhas 25x0,7mm para coleta múltipla em tubos à 
vácuo 

Und 30.000 0,67 20.100,00 Vacuette 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

80 Adaptador para coleta à vácuo Und 40 0,22 8,80 Vacuette 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

81 
PipetadorPi-Pump – Faixa de medição para pipetas de 
até 25 ml 

Und 21 155,00 3.255,00 Kacil 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 
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82 
Micropipeta  de Volume Variável com ejetor automático  
de ponteiras – 10 a 100µl 

Und 21 360,00 7.560,00 Kacil 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

83 
Micropipeta de Volume Variável com ejetor automático de 
ponteiras – 100 a 1000µl 

Und 20 360,00 7.200,00 Kacil 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

84 Tubos de ensaio Medida  (150 x100) Und 180 0,57 102,60 Perfecta 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

85 
Pipeta (tubo) westergrensed. Sangue graduação 0-
200mm 

Und 40 20,30 812,00 Plena 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

86 Pipeta volumétrica 10 ml vidro Und 60 5,30 318,00 Perfecta 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

87 Pipeta volumétrica  5ml vidro Und 60 6,40 384,00 Perfecta 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

88 
Saboneteira dispenser de parede para álcool gel 
/sabonete 

Und 20 102,00 2.040,00 Artplas 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

89 Dispenser para papel toalha Und 30 80,00 2.400,00 Equipar 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

90 

Teste rápido imunocromatográfico, fase sólida, para a 
detecção qualitativa e diferencial de anticorpos anti-IgG e 
anti-IgM contra os 4 sorotipos do vírus da Dengue em 
soro e plasma humano. 

CX 60 470,00 28.200,00 Wama 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

91 

Kit teste rápido para determinação qualitativa do antígeno 
de superfície do vírus da hepatite B (HbsAg), Igg/Igm 
com 20 determinações, por método imunocromatográfico, 
usando anticorpos mono e policlonais imobilizados na 
membrana para identificação seletiva de HbsAg em 
amostras de soro. 

CX 50 125,00 6.250,00 Wama 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

92 

Kit teste rápido para determinação qualitativa do 
anticorpo anti-HCV, com 20 determinações por método 
imunocromatográfico, usando antígenos sintéticos e 
recombinantes imobilizados na membrana para 
identificação seletiva de anti-HCV em amostras de soro 
ou sangue total. 

CX 60 140,00 8.400,00 Wama 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

93 

O Teste Rápido OnSiteRubéola IgG/IgM - com 30 
determinações  é um imunoensaio de fluxo lateral para a 
deteçãosemiquantitativa e diferenciação de anticorpos 
(IgG e IgM) contra o vírus da Rubéola no soro, plasma ou 
sangue total humano. O teste foi desenvolvido para uso 
por profissionais como um teste de triagem e como um 
auxílio no diagnóstico da infecção pelo vírus da Rubéola. 

CX 40 788,00 31.520,00 CTK 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 
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94 

O Teste rápido OnSite Duo CMV IgG/IgM - 30 
determinações  é um imunoensaio de fluxo lateral para a 
detecção simultânea e diferenciação de anticorpos IgM e 
IgGanti-citomegalovírus (CMV) no soro ou plasma 
humano. O teste foi desenvolvido para uso por 
profissionais como um teste de triagem e como um 
auxílio no diagnóstico da infecção com CMV. 

CX 60 470,00 28.200,00 CTK 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

95 

O Teste Rápido OnSiteToxoIgG/IgM com 30 
determinações Combo é um imunoensaio cromatográfico 
de fluxo lateral para a detecção e diferenciação 
simultânea das imunoglobulinas IgG e IGM anti-
Toxoplasmagondii (T. gondii) no soro, plasma, ou sangue 
total humano. Este kit deverá ser utilizado em testes de 
rastreio e como teste auxiliar no diagnóstico da infecção 
por T. gondii. Qualquer amostra positiva com o Teste 
Rápido OnSiteToxoIgG/IgM Combo deverá ser re-testada 
com métodos alternativos confirmatórios. 

CX 60 487,00 29.220,00 CTK 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

96 Álcool gel 500g Und 80 10,10 808,00 Jalles 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

97 
Multicalibrador liofilizado, em matriz protéica humana 
para calibração de ensaios de química clínica. 

Und 60 70,40 4.224,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

98 Álcool isopropílico 1000ml Und 50 97,20 4.860,00 Isofar 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

99 Scalp à vácuo 21G Und 600 0,30 180,00 Solidor 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

100 
Filtro-peneira descartável com alça de segurança, para 
exames parasitológicos para taças de 125 e 250 ml. 

Und 15.000 1,00 15.000,00 Deskarplas 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

101 Balão de vidro 100ml (volumetrico) Und 20 40,00 800,00 RoniAlzi 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

102 Cabo de bisturi nº 3 Und 25 16,20 405,00 Golgran 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

103 Bisturi nº15 Und 350 2,10 735,00 Index 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

104 Pinça de Kelly curva ou reta Und 20 75,50 1.510,00 Professional 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

105 Conj. de gabbet (color. Para hanseniase) KIT 40 215,00 8.600,00 Newprov 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 



    

    

1122//1177  DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO – MA, TERÇA – FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2019 

106 
Antígeno RPR brás (rapidplasmreagin). Suspensão de 
vdrl estabilizada e pronta para uso, que emprega como 
amostra soro não inativado ou plasma. 

Frc c/5ml - 
250 testes 

120 249,00 29.880,00 Laborclin 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

107 Cálice de vidro para sedimentação em parasitologia 60ml Und 80 26,00 2.080,00 Plena 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

108 
Sistema para a determinação quantitativa de Ferro Sérico 
em amostra de soro com reação de ponto final. Aplicação 
manual e semi-automática. 

80 testes 20 66,00 1.320,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

109 Micropipetas SDH 20 (pct c/100und) CX 30 90,00 2.700,00 Labtest 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

110 Lâmpada halógena 6V e 30W para microscópio Und 20 95,00 1.900,00 Philips 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

111 Cuba para coloração de lâminas Und 60 99,00 5.940,00 Perfecta 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

112 Álcool etílico absoluto Frc c/1000ml 120 13,70 1.644,00 Itaja 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

113 Álcool etílico 95% Frc c/1000ml 150 12,70 1.905,00 Itaja 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

114 Álcool etílico 70% Frc c/ 1000ml 150 10,50 1.575,00 Itaja 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

115 Hidróxido de amônio Frc c/ 1000ml 10 32,00 320,00 Hexis 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

116 Xilol Frc c/ 1000ml 120 62,50 7.500,00 Procito 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

117 Conjunto para coloração de Papanicolau Kit 90 219,00 19.710,00 Newprov 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

118 
Meio para montagem rápida em microscopia (balsamo do 
canada 100ml) 

Frc 500ml 70 344,00 24.080,00 Procito 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

119 Lamínulas 24x60mm Cx c/ 100 60 12,50 750,00 Exacta 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

120 Micropipeta de volume variável  ( 5ul a 40ul) Und 20 378,00 7.560,00 Kacil 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

121 Micropipeta de volume variável 10ul à 100µl Und 20 378,00 7.560,00 Kacil 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
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80 

122 Micropipeta de volume variável 50ul à 200µl Und 20 378,00 7.560,00 Kacil 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

123 Micropipeta de volume variável 100ul à 1000µl Und 20 380,00 7.600,00 Kacil 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

124 Coletor de urina infantil F PCT 70 9,50 665,00 Medsonda 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

125 Coletor de urina infantil M PCT 70 9,50 665,00 Medsonda 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

126 Tubo de ensaio 12x75 und 14.000 0,10 1.400,00 Perfecta 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

127 Garrote und 60 17,00 1.020,00 Labor Import 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

128 Pera de borracha 3 vias sucção Und 60 44,50 2.670,00 Perfecta 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

129 Cronometro Und 40 90,50 3.620,00 Taksun 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

130 Despertador Und 40 27,00 1.080,00 Time 

BENTES SOUSA 
& CIA LTDA 
CNPJ: 
63.424.121/0001-
80 

VALOR DA PROPOSTA R$                    823.091,00 
 

oitocentos e vinte e três mil e noventa e um reais 

 
5.2. Conforme registrado em sessão pública, tendo sido exercido pelos demais licitantes o direito de registrar os preços e quantitativos 
em igual valor ao da licitante mais bem classificada, na sequência da classificação de ordem da última proposta apresentada durante 
a fase competitiva, tem-se formação de cadastro de reserva em anexo, para o caso de exclusão do primeiro colocado da ARP, nas 
hipóteses previstas nos Arts. 20 e 21 do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Fornecedora, após a emissão da Nota 
Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora, e será efetuado em até 30 dias após o Atesto de 
Recebimento do objeto. 6.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser 
o mesmo cadastro habilitado na licitação. 6.3. A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto 
fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e 
respectiva Agência. 6.3.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de 
recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 6.3.2. A Nota Fiscal deverá ser 
conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)  / 
solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor 
público municipal identificado e autorizado para tal. 6.4. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de 
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 6.5. Nenhum pagamento será efetuado à 
licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 
natureza. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS 

7.1. As despesas decorrentes da aquisição do material correrão à conta dos recursos orçamentários afetos ao Órgão Gerenciador, 
Órgãos Participantes e aos Órgãos não participantes, no que couber. 

CLÁUSULA OITAVA– DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
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8.1. Os preços registrados, durante a vigência desta ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente 
comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o 
custo dos bens registrados. 8.2. Cabe ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 
disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como observadas as disposições 
contidas nos Art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013. 8.3. A(s) Detentora(s) do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, 
poderá solicitar o reequilíbrio do preço vigente, através de solicitação formal ao Órgão Gerenciador, desde que acompanhado de 
documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços do fabricante, notas fiscais de aquisição de produtos, 
matérias primas, componentes, ou de outros documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito. 8.4. O reequilíbrio financeiro não 
poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente 
constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 8.5. Independentemente do que trata o subitem 8.3 o Órgão 
Gerenciador efetuará o monitoramento dos preços praticados no mercado nacional/regional, e em casos de preços superiores, poderá 
convocar a Detentora para adequar o preço, sendo que o novo preço a ser fixado será validado mediante ato firmado entre as partes a 
partir da publicação do referido ato. 8.6. Para fins de que trata este item, considerar-se-á preço de mercado aquele apurado por meio 
de média aritmética entre os preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, preferencialmente desta cidade; ou 
aquele preço oficialmente tabelado por órgão competente. 8.7. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá 
proceder à revogação desta ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 8.8. Ainda que 
comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a Administração, se 
julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta ARP e iniciar outro procedimento licitatório.  8.9. Deverão ser observadas ainda, as 
disposições contidas nos Art. 18 e 19 do Decreto Federal nº7.892/2013. 8.10. O registro do fornecedor será cancelado quando: a) O 
Fornecedor registrado descumprir as condições desta ARP; b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou  d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei Federal nº 
8.666/93, ou no Art. 7º da Lei nº 10.520/02. 8.10.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior “a”, “b” e “d” 
será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 8.10.2. O cancelamento do 
registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento 
desta ARP, devidamente comprovados e justificados nas seguintes hipóteses: a) Por razão de interesse público; ou b) A pedido do 
fornecedor registrado. 8.10.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por 
correspondência, por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o 
comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços; 8.10.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o 
endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o 
preço registrado a partir da publicação. 8.10.4. O registro do Fornecedor cancelado terá seu extratopublicado no Diário Oficial do 
Município de Lagoa do Mato e sua íntegra, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato 
(http://lagoadomato.ma.gov.br). 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93 são obrigações das partes: 
9.1 Do(S) Fornecedor(Es) Beneficiário(S) Da ARP  a) Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições 
estipulados no Termo de Referência, bem como, na proposta apresentada em sessão, e valor adjudicado e homologado, em perfeitas 
condições de utilização, no local indicado pelo Órgão Gestor, sendo observadas as exigências e informações dos Servidores 
municipais responsáveis, sem nenhum custo oneroso para o Órgão em relação ao fornecimento do objeto; b) Assegurar o 
fornecimento do objeto licitado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis; c) Substituir, trocar, reparar/corrigir no prazo de 03 (três) dias 
úteis os materiais com defeitos em relação à má qualidade da impressão e dos materiais utilizados; impressão não condizente com a 
arte repassada tamanhos diferentes dos exigidos, dentre outros; d) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao 
fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), entrega, descarregamento, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, 
seguros e encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento; e) Arcar 
com qualquer prejuízo causado ao material em decorrência de seu transporte; f) Oferecer para o objeto fornecido a garantia de no 
mínimo 60 (sessenta) dias, contados a  partir da data do aceite definitivo dos mesmos; g) Atender com prontidão às reclamações por 
parte do recebedor do objeto; h) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame; i) 
Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 
maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando e justificando seu pedido; j) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo 
pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente causado à Secretaria/Órgão Requisitante, resultantes de ação ou 
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou propostos; k) Comunicar imediatamente e por escrito à 
Administração, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias. l) Comunicar ao Órgão Gestor da modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar 
inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante na ARP; m) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) 
seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de entrega do material especificado, não cabendo, portanto a alegação de atraso do 
fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor; n) Optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente de processo de Adesão à Ata de Registro de Preços, a ser firmada, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador, observadas as condições nela estabelecidas. 9.2 Do Órgão 
Gerenciador da ARP. a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração deste Registro de Preços; b) Providenciar a 
assinatura e a publicação da ARP; c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, acompanhando e fiscalizando sua execução; d) Arcar 
com as despesas de publicação do extrato da ARP; e) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; f) Receber 
provisória e definitivamente o material solicitado e efetivamente entregue; g) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) 
Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora; h) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento da ARP; i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; j) 
Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização contratual dos 
quantitativos solicitados à medida que for necessário; k) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar 
sua compatibilidade com os registrados na ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, realizando 
periodicamente pesquisa de mercado para 
comprovação da vantajosidade da ARP; l) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 
para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; m) Observar o cumprimento das condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; n) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes 
de infrações no procedimento licitatório e do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; o) Notificar a 

http://lagoadomato.ma.gov.br/
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Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; p) 
Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja impedimento legal 
para o ato; q) Autorizar ou não a adesão de Órgãos não Participantes da ARP e consequentemente a execução do serviço ou 
contratação observado o prazo de vigência da ARP; r) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a Órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a ARP; 
9.2.1 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso 
assumido, o Órgão Gerenciador poderá: a) Liberar ao fornecedor do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido 
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovação apresentados pelo 
fornecedor não puder cumprir o compromisso; e b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 9.3 Do(S) Órgão(S) Participante(S). a) Tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive de eventuais 
alterações, para o correto cumprimento de suas disposições; b) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato; c) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os 
esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço; d) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) 
Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora, referentes às suas aquisições; e) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; 
f) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta ARP; g) 
Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; h) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado 
na Ata de Registro de Preços. 9.4 Do(S) Órgão(S) Não Participante(S) a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços; b) Responsabilizar-se pela realização e 
arcar com as despesas de publicação do Termo de Adesão da ARP; c) Identificar o objeto e o quantitativo que tem interesse em fazer 
adesão, não excedendo a cinquenta por cento dos quantitativos totais dos itens registrados na ARP para o Órgão Gerenciador e 
Órgãos participantes; d) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, após a autorização do Órgão 
Gerenciador, dentro o prazo de vigência da ARP; e) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
Fornecedor das obrigações assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 
Órgão Gerenciador; f) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; g) Notificar, formal e 
tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento da ARP, e sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; h) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução 
da Ata de Registro de Preços; i) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; j) Informar a Fornecedora/Detentora da 
retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for 
necessário; k) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja 
impedimento legal para o ato. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ENCARGOS 

10.1. Nos valores registrados quanto ao objeto a ser fornecido, deverão estar incluídos nos valores ofertados na proposta, todos os 
custos da prestação dos serviços, dentre eles, os encargos, taxas, tributos, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, transportes, embalagens, licenças, despesas com frete, transporte e todas as demais despesas necessárias para a 
execução do objeto ora licitado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSPOR ÓRGÃO 
NÃO PARTICIPANTE 

11.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração no âmbito municipal que não 
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador desta ARP e anuência da(s) empresa(s) beneficiária(s) 
/ fornecedora(s), desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 
10.520/2002, na Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Federal nº 7.892/2013, nas normas municipais e demais normas pertinentes em 
vigor com as respectivas atualizações. 11.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador desta ARP para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. 11.3. Poderá(ão) a(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos produtos decorrente de adesão, desde que não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes desta ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes. 11.4. As 
aquisições ou contratações adicionais a serem realizadas pelo(s) Órgão(s) não Participante(s), não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens constantes da tabela geral do Termo de Referência (Anexo I) do Edital e 
dos registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador. 11.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de 
Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do objeto registrado na Ata de Registro de Preços 
para o Órgão Gerenciador, independente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem. 11.6. Após a autorização do Órgão 
Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação do objeto solicitado em até 90 (noventa) dias, observado o prazo 
de vigência desta ARP. 11.7. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo(s) fornecedor(es) 
das obrigações assumidas nesta ARP e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas desta ARP, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 
Órgão Gerenciador. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES: 

12.1. Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo 
observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no Art 7° da Lei n° 10.520/2002 e 
nos Art. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme disposto: I - Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação 
formal ao fornecedor, advertindo- lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, 
sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes: a) Desistência parcial da proposta, 
devidamente justificada; b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada; c) Por atraso injustificado na 
execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração; d) Demais 
casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração. II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede 
que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos: a) Por inexecução diária 
de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será 
considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total do Contrato; b) 
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Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% 
(quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral; c) Por inexecução total 
injustificada do Instrumento Contratual: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida; d) Recusa do adjudicatário 
em receber o Instrumento Contratual, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o 
valor total da proposta; e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato 
superveniente e não aceito pela Pregoeiro no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta. III - Suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração: A aplicação da sanção de suspensão 
temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei 10.520/02. Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 
a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da Lei Federal nº 10.520/02, a ser 
fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida. 
IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciado no SICAF ou no sistema de cadastramento de 
fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 
10.520/2002: a) Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta; b) Deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame; c)Cometer fraude fiscal; d) Não mantiver a proposta; e) Ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto; f) Falhar ou fraudar na execução do Contrato; g) Fizer declaração falsa; h) Comportar-se de 
modo inidôneo. V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá 
ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de 
faltas e sua natureza de gravidade. 12.1.1 Para os fins do item 12.1 reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 
92, 93, 94, 95 e 97 da Lei Federal nº 8.666/93. 12.2 As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento 
devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93. 12.3 As sanções previstas nos 
itens I, III, IV e V do item 12.1, poderão ser aplicadas juntam ente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo 
estabelecida no art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93. 12.3.1 As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida 
notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de 
correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será 
devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta 
considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das 
razões de defesa. 12.4 A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla 
defesa e ao contraditório. 12.5 As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 12.1 são da competência do Órgão Gestor / Órgãos 
Participantes / Órgãos Não participantes, conforme o caso. 12.6 A sanção prevista no item V do item 12.1 é da competência de 
autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 
da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e 
aceita pela autoridade que a aplicou. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP 

13.1. A fiscalização e acompanhamento da execução desta ARP será efetuado pelo servidor Luciana Mariano Duarte, portadora do 
CPF: 278.687.198-00. Cargo: Secretária Municipal de Saúde, telefone para contato (99) 3492-1140, observando-se no que couber ao 
fiscal, as obrigações elencadas no Termo de Referência atribuídas ao Órgão Gerenciador, bem como as disposições do Art. 67 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e as contidas no Decreto Federal nº 7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido decreto, devendo ser 
observado as determinações contidas no item 12 do Termo de Referência (Anexo I) que integra o presente edital. 13.2. Quaisquer 
exigências da Fiscalização, inerentes à execução do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela Fornecedora sem ônus para o 
Órgão Solicitante. 13.3. A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Solicitante não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Fornecedora, durante a vigência desta ARP, por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus 
servidores conforme art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93. 13.3.1. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a execução do 
objeto e vigência desta ARP, não poderá ser invocada para eximir a Fornecedora das responsabilidades e obrigações assumidas para 
a execução do objeto. 13.4. A comunicação entre a Fiscalização e a Fornecedora será realizada através de correspondência oficial e 
anotações ou registros acerca da execução do objeto. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CADASTRO RESERVA DE FORNECEDORES 

14.1. O cadastro de reserva incluído nesta ARP na forma de anexo relaciona as licitantes que, em sessão, aceitaram cotar o objeto 
com preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência da classificação de ordem da última proposta apresentada pelas respectivas 
licitantes durante a fase competitiva do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não 
atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93. 14.2. O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a 
formação de cadastro de reserva na hipótese do primeiro colocado quando convocado, não assinar esta ARP no prazo legal 
(Parágrafo Único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013), bem como no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado 
desta ARP, e sucessivamente, nas hipóteses previstas nos Arts. 20 e 21 do Decreto Federal nº 7.892/2013. 14.3. A habilitação dos 
fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item anterior será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo 
único do Art. 13 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas 
hipóteses previstas nos Arts. 20 e 21 do mesmo Decreto. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO 

15.1. As especificações técnicas constantes do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2019/CPL/PMLM, assim como todas as 
obrigações condições descritas no Edital, no Termo de Referência, no Contrato na Proposta de Preços, integram esta Ata de Registro 
de Preços, independentemente de transcrição. 15.2. Os procedimentos, bem como os casos omissos, serão regidos pelas legislações 
aplicáveis, em especial pela Reger-se-á pelas legislações aplicáveis, em especial pela Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 
2002; o Decreto nº 3.555/00, de 08 de agosto de 2000; o Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013; a Lei Complementar nº 
123/06, de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar 147/14, de 07 de agosto de 2014; Decreto Federal nº 8.538/15, de 06 de 
outubro de 2015, o Decreto Municipal nº 124/17, de 10 de janeiro de 2017 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. 15.3. Para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preço, fica eleito o Foro da Comarca de Passagem Franca, MA, com 
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renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 15.4. Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de 
igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais. Lagoa do Mato/MA, 11 de março de 2019. 
Luciana Mariano Duarte, CPF: 278.687.198-00, Secretária Municipal de Saúde - Órgão Gerenciador; BENTES SOUSA & CIA LTDA, 
CNPJ: 63.424.121/0001-80, Antônio Carlos Araújo da Costa, CPF nº 006.930.983-33 – Contratado; Alexsandre Guimarães Duarte - 
Prefeito Municipal. TESTEMUNHAS: Nome:______________________________________________ 
CPF:________________________________ Nome:______________________________________________ 
CPF:_________________________________ . 
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