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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 824/2022. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico Nº 022/2022. OBJETO: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de instrumentos musicais para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Viana/MA VIGÊNCIA DA ATA: 22/09/2022 à
22/09/2023. Kelly Regina santos Macêdo – Pregoeira.
DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: A. P. SANTA BÁRBARA
CNPJ Nº 36.678.732/0001-82
ENDEREÇO: Rua Dez, N° 16, Qd 10, Bairro Bequimão, São Luís/MA
TELEFONE: (98)
REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE PEREIRA SANTA BÁRBARA
E-MAIL:
 Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 ,13 ,14, 15, 16, 17.
Item Descrição Cota Quant. Valor Total

1
BAQUETA DE BOMBO (Baqueta
Maçaneta P/ Bumbo 30cm Mc48
Liverpool)

LIVERPOOL UND. 25 R$ 34,98 R$ 874,50

2
BAQUETA DE SURDO (Baqueta
Maçaneta P/ Surdo 30cm Mc48
Liverpool)

LIVERPOOL UND. 20 R$ 23,09 R$ 461,80

3
PARES DE BAQUETA DE TAROL (Par
Baquetas Torelli Tq 020 diversas cores
Tarol Repique)

TORELI Pares 25 R$ 34,65 R$ 866,25

4 BOMBO GRANDE (Bombo Legüero 18
Polegadas Tento De Corda C/ Capa) PERUSSATO UND. 10 R$ 1.118,35 R$ 11.183,50

5

BOMBO MÉDIO (Bombo de Marcha
24"x14" com colete Stratus Percussion
Características: Tambor: 08 afinações.
Madeira basswood. Tambor: 8mm,
bordas em 45°. 2 sistemas de Respiro no
tambor. Face Interna: finíssimo lixamento
e acabamento com impermeabilização
interna. Face externa: revestido com
poliéster resinado brilhante na cor
branco, com colagem dupla.

CONTEMPORANEA UND. 10 R$ 620,15 R$ 6.201,50

6 ESTEIRAS PARA TAROL DE 42 FIOS LUEN UND. 30 R$ 63,23 R$ 1.896,90

7

MEIA LUA (PANDEIRO) (Pandeiro Meia
Lua Liverpool PML 001Feito em
policarbonato - um plástico de alto
impacto - e equipado com 16 pares de
platinelas em inox. Caracteriza-se por um
som bastante agudo e estridente. Este
modelo possui manopla robusta especial,
garantindo conforto na hora de
tocar.Dimensões: 5 x 18 x 25 CM)

LIVERPOOL UND. 20 R$ 45,36 R$ 907,20

8

PRATOS (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Material: Bronze Acabamento: Verniz
Liga: B10 Tipo: Marching Band Tamanho:
14” ITENS INCLUSOS 01 jogo de Pratos
Marching Band 14” Orion SP14MB Opus
Concert)

ORION CYMBALS UND. 20 R$ 325,15 R$ 6.503,00
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9

SURDOS (2X1) (Modelo: Light 159 LT
Indicação de uso:Iniciante, intermediário
e Profissional Material do Casco:
Aluminio Material do aro: Aço pintado na
cor cinza Polegadas: 18"Medidas: 51x49
cm (LxA) (Sem embalagem) Afinações: 8
Afinações Tirante: aço pintado de cinza
com porcas em aço Tipo de pele: Pele
leitosa dos dois lados Cor: Natural)

QUIRINO UND. 15 R$ 743,36 R$ 11.150,40

10

TALABAR (Talabarte para caixa com 2
ganchos. Disponível na cor branca, preta,
azul marinho, vermelho, amarelo e
verde.Material: NylonAplicação: Para
caixaMarca: LiverpoolConteúdo da
embalagem: - 01 TalabartesDimensões
aproximadas da embalagem: 16 x 5 x 5
cmPeso aproximado da embalagem: 0,1
kgInformações Adicionais: Talabarte para
caixa com 2 ganchosCódigo de barras)

GOPE UND. 80 R$ 22,70 R$ 1.816,00

11

TARÓL (Tarol Instrumento Fanfarra Aço
Inox Marcatto 10cm, Fabricação
Nacional, Material em aço inox, Altura de
10 cm, Peles leitosas batedeira, 06
afinações independentes, Esteirinha de
14”, 01 Par de Baquetas, 01 Talabarte
Branco ou preto (a cor vai variar de
acordo com o estoque disponível), Pele
Leitosa resposta, Acompanha Par de
baquetas e talabarte de 01 gancho-
Brinde: Chave de afinação

MARCATTO UND. 20 R$ 399,49 R$ 7.989,80

12

VIOLÃO CLASSICO(Modelo: AUBVO611
Nível: Principiante Tipo de violão:
Acústico Versão: Clássico Acabamento:
Verniz Tamanho: 38 Pol Trastes: 19
Cordas: 6 Encordoamento: Nylon
Material do tampo: Plywood Material
fundo e faixas: Plywood Material do
braço: Birch Material da escala: Birch
Material do cavalete: Birch Tarrachas:
Cromado e plástico Cor: Preto Marca:
Auburn Music Conteúdo da embalagem:
1 Violão Dimensões aproximadas do
produto: 100 x 36 x 10 cm (A x L x P)
Dimensões aproximadas da embalagem :
14 x 104 x 40 cm (A x L x P) Peso
aproximado do produto: 1,25 Kg Peso
aproximado da embalagem: 2 Kg
Informações Adicionais: Braço 50cm)

AUBURN MUSIC UND. 10 R$ 537,78 R$ 5.377,80
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13

TECLADO MUSICAL (Especificações:  61
teclas - Simula Piano com Função
Controle de Toque - Sensibilidade nas
TeclasEntrada USB para Pendrive
(pendrive não incluso), Display LCD, 600
Timbres / 300 Ritmos, 40 Musicas
Demonstração para acompanhar,
Percussão no teclado, Controle de
Volume / Volume do Acorde / Controle e
Volume do Ritmo, Dedo único / Acorde
com dedos / Timbre / Acorde fechado),
Funções: Iniciar / Parar / Sincronizar /
Preencher / Metrônomo / Controle de
Tempo, Função de Programação de Ritmo
/ Gravação e Reprodução, Pitch Bend /
Vibrato / Sustain / Touch (controle de
toque), Transpose (Recurso Controle de
transposição / Divisão de teclado,  04
Memorias Internas / M1 / M2 / M3 / M4, 
Função uma tecla / Seguir / Conjunto,
Entrada para USB e Entrada P2 para
Microfone, Entrada para Áudio /
Smartphone, Saída para Fone de Ouvidos
ou Caixa amplificada ou Mesa de Som
Fonte Bivolt Inclusa (110 e 220 volts)
Dimensões: Largura: 97,1cm /
Profundidade: 37,9cm / Altura 14cm)

CASIO UND. 3 R$ 698,98 R$ 2.096,94

14

BATERIA (CONFIGURAÇÃO: Bumbo
22x16"" Caixa 14x5,5"" Tom 10x8"" Tom
12x9"" Surdo 16x16"" Pratos não inclusos
FERRAGENS D-ONE: 1x Máquina de
chimbal 1x Estante de caixa 1x Estante
de prato reta 1x Estante de prato girafa
1x Pedal de bumbo simples 1x Banco

ROCKET UND. 1 R$ 2.406,04 R$ 2.406,04

15

SAXOFONE SOPRANO (Características:
Saxofone Soprano em Sib (Bb) Corpo em
latão laqueado Teclas em latão Chave
para G agudo Booster de plástico
Acompanha boquilha e case

ZION UND. 5 R$ 4.562,76 R$ 22.813,80

16

SAXOFONE ALTO (Modelo AS-200,
Corpo: Laqueado, Afinação: EB, Chave de
Bb grave articulável, Recurso: F# agudo,
Micro regulagem para abertura das
chaves, Molas em aço, Parafusos em aço
ino x Campana removível, Apoio ajustável
para polega)

HARMONICS UND. 3 R$ 3.859,98 R$ 11.579,94

17

CAIXA TENOR MARCIAL (Caixa Tenor
Premier 61512W 14 "x 12" Série Olympic
Caixa Tenor tradicional 4,45kgs / 9,8lbs
Construção de casco de Basswood
Acabamento em PVC branco Aros de aço
de flange triplo de 1,5 mm , revestidos
com pó de prata Camada única, cabeças
de massa brancas lisas Par de baquetas
incluídos Carrier ( Colete ) de alumínio
incluído.

PREMIER UND. 2 R$ 1.332,89 R$ 2.665,78

Valor Global: R$ 96.791,15
 

Publicado por: KELLY REGINA SANTOS DE MACEDO
Código identificador: 8c6779b54488d77d4b63835cc470d0fb

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 607/2022. LICITAÇÃO: Pregão
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Eletrônico  Nº  019/2022.  OBJETO:  Registro  de  preços  para
futura  e  eventual  contratação  de  pessoa  jurídica  para  o
fornecimento de equipamentos permanentes  para o  Hospital
Municipal  Dom  Hélio  Campos,  da  Prefeitura  Municipal  de
Viana/MAVIGÊNCIA  DA  ATA:  22/09/2022  à  22/09/2023.
Kelly Regina santos Macêdo – Pregoeira.
DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO
LTDA

CNPJ Nº 34.075.280/0001-19

ENDEREÇO: Avenida Zoroastro Artiaga - Quadra 09 Lote 44 - Vila Cruzeiro Do Sul – Aparecida De
Goiânia/GO

TELEFONE: (98)

REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO
E-MAIL:
 Itens: 03,04,05,07,14,15,17,19,25,30
ITEM ESPECIFICAÇÃO COTA MARCA UNID QUANT VALOR TOTAL

3

Incubadora de
transporte neonatal:
equipamento possui
cúpula construída em
acrílico transparente, com
paredes duplas em toda
sua superfície para
proteção do paciente
contra perda de calor.
Base em material plástico,
possuir alças para
transporte e dois suportes
para cilindros de gases
medicinais. Porta de
acesso frontal e outra
porta de acesso lateral,
ambas com paredes
duplas; possuir
portinholas com manga
punho e guarnições
autoclaváveis em silicone
atóxico; 1 portinhola tipo
íris para passagem de
tubos e drenos. Para-
choque que protege todo
o perímetro da
incubadora. Deve possuir
leito removível em
material plástico
antialérgico com
dimensões que permitam
adequada ergonomia para
cintos de segurança em
material macio e
resistente, de fácil ajuste.
Deve possuir colchão
removível, impermeável e
de material atóxico e auto-
extinguível com espuma
com densidade adequada,
sem costura, prensada e
capa removível. Entrada
de oxigênio sem despejo
de gás para a atmosfera,
permitindo alta eficiência,
economia e proteção,
acoplada a suporte com
altura ajustável, com
rodízios e freios.
Umidificação através de
espuma sob o leito.
Iluminação auxiliar com
haste flexível para ajuste
do foco. Deve possuir
filtro de retenção
bacteriológico. Painel de
controle deve
proporcionar a
monitorização térmica do
ambiente do paciente,
possuir controle
microprocessado de
temperatura de ar do
ambiente interno da
incubadora e controle de
temperatura do neonato
mediante um sensor de
temperatura de pele. Deve
possuir alarmes
audiovisuais para falta de
energia elétrica e falta de
energia da bateria, bateria
em carregamento, falta de
circulação de ar,
alta/baixa temperatura do
ar, sensor do rn
desconectado,
hipotermia/hipertermia,
indicação do modo de
alimentação, indicação
das temperaturas do ar.
Deve possuir indicação
visual do status
ligado/desligado do
aparelho; deve possuir
bateria recarregável com
autonomia de pelo menos
4 horas; carregador
automático do tipo
flutuante incorporado.
Acompanhar o
equipamento, no mínimo:
carro de transporte tipo
maca, com altura
ajustável, resistente à
choques mecânicos,
acoplável à ambulância, 2
cilindros em alumínio tipo
d ou e para oxigênio ou ar
comprimido com válvula
redutora e manômetro,
suporte de soro com
altura ajustável, prateleira
para colocação de
periféricos; cabos de
ligação, tubo de oxigênio
com regulador e
fluxômetro, colchonete
confeccionado em
material atóxico e demais
componentes necessários
a instalação e
funcionamento do
equipamento. Alimentação
elétrica a ser definida pela
entidade solicitante.
Equipamento possui
cúpula construída em
acrílico transparente, com
paredes duplas em toda
sua superfície para
proteção do paciente
contra perda de calor.
Base em material plástico,
possuir alças para
transporte e dois suportes
para cilindros de gases
medicinais. Porta de
acesso frontal e outra
porta de acesso lateral,
ambas com paredes
duplas; possuir
portinholas com manga
punho e guarnições
autoclaváveis em silicone
atóxico; 1 portinhola tipo
íris para passagem de
tubos e drenos. Para-
choque que protege todo
o perímetro da
incubadora. Deve possuir
leito removível em
material plástico
antialérgico com
dimensões que permitam
adequada ergonomia para
cintos de segurança em
material macio e
resistente, de fácil ajuste.
Deve possuir colchão
removível, impermeável e
de material atóxico e auto-
extinguível com espuma
com densidade adequada,
sem costura, prensada e
capa removível. Entrada
de oxigênio sem despejo
de gás para a atmosfera,
permitindo alta eficiência,
economia e proteção,
acoplada a suporte com
altura ajustável, com
rodízios e freios.
Umidificação através de
espuma sob o leito.
Iluminação auxiliar com
haste flexível para ajuste
do foco. Deve possuir
filtro de retenção
bacteriológico. Painel de
controle deve
proporcionar a
monitorização térmica do
ambiente do paciente,
possuir controle
microprocessado de
temperatura de ar do
ambiente interno da
incubadora e controle de
temperatura do neonato
mediante um sensor de
temperatura de pele. Deve
possuir alarmes
audiovisuais para falta de
energia elétrica e falta de
energia da bateria, bateria
em carregamento, falta de
circulação de ar,
alta/baixa temperatura do
ar, sensor do rn
desconectado,
hipotermia/hipertermia,
indicação do modo de
alimentação, indicação
das temperaturas do ar.
Deve possuir indicação
visual do status
ligado/desligado do
aparelho; deve possuir
bateria recarregável com
autonomia de pelo menos
4 horas; carregador
automático do tipo
flutuante incorporado.
Acompanhar o
equipamento, no mínimo:
carro de transporte tipo
maca, com altura
ajustável, resistente à
choques mecânicos,
acoplável à ambulância, 2
cilindros em alumínio tipo
d ou e para oxigênio ou ar
comprimido com válvula
redutora e manômetro,
suporte de soro com
altura ajustável, prateleira
para colocação de
periféricos; cabos de
ligação, tubo de oxigênio
com regulador e
fluxômetro, colchonete
confeccionado em
material atóxico e demais
componentes necessários
a instalação e
funcionamento do
equipamento. Alimentação
elétrica a ser definida pela
entidade solicitante.
Garantia: 12 (doze) meses.
Registro na Anvisa:
10227180031

PRINCIPAL Olidef RWT
PLUS Olidef Unid 2 R$

47.540,93
R$
95.081,86
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4

Berço aquecido:
equipamento com sistema
de aquecimento de calor
irradiante por elemento
aquecedor localizado na
parte superior do berço.
Possuir giro bilateral no
plano horizontal para
posicionamento do
aparelho de raios x;
possuir bandeja para
alojamento do filme
radiográfico. Leito do
recém-nascido construído
em material plástico
radiotransparente com
laterais rebatíveis e/ou
removíveis para facilitar o
acesso ao paciente,
ajustes manuais do leito
nas inclinações mínimas
de trendelenburg e
próclive; colchão de
espuma de densidade
adequada ao leito do
paciente em material
atóxico, com revestimento
removível e antialérgico
nas dimensões do berço.
Estrutura em aço pintado
em tinta epóxi ou similar,
mobilidade através de
rodízios com freios e para-
choque. Display a led ou
lcd para indicação de
temperatura e potência
desejada; memória para
retenção dos valores
programados. Sistema de
controle microprocessado,
com modo de operação
servo controlado através
de sensor ligado ao rn e
manual; relógio apagar
incorporado; alarmes
audiovisuais intermitentes
para visualização de no
mínimo: falta de energia;
falha na resistência de
aquecimento; falta de
sensor ou desalojamento
do sensor no paciente.
Deverá acompanhar o
equipamento no mínimo:
bandeja sob o leito para
armazenamento de
materiais diversos e haste
para suporte de soro.
Alimentação elétrica a ser
definida pela entidade
solicitante. Garantia: 12
(doze) meses. Registro na
Anvisa: 10227180023

EXCLUSIVA
ME/EPP

OLIDEF
MATRIX
OLIDEF

Unid 3 R$
20.399,46

R$
61.198,38

5

Bomba de infusão: kvo
possui alarmes possui
programação da infusão
possui bolus possui
bateria possui equipo
universal. Display: -tela de
lcd para ajustes e
configurações; -painel de
led’s para registro de
volume infundido; -led’s
indicadores de
funcionamento; bomba: -
compatível com equipos
padrão de qualquer
marca; -compatível com
equipos padrão de
qualquer marca; -possui
alarmes audiovisuais; -
sensor de gotas; -ajuste de
volume de infusão pré
definido; -modos de
trabalho: ml/h e
gotas/min; -três níveis de
indicação de ocusão no
sistema; -função purgar; -
kvo (manter veia aberta)
com vazão ajustável de 1 a
5 ml/h; -gravação
automática da última
infusão; -funcionamento
por mais de 4 horas em
bateria; -classe de
proteção ipx4.

EXCLUSIVA
ME/EPP

Sino MDT
SN
Sino MDT

Unid 1 R$
11.645,43

R$
11.645,43

7

Aparelho de anestesia -
equipamento
microprocessado para
atender pacientes
neonatais, pediátricos,
adultos e obesos
mórbidos. Estrutura em
material não oxidante;
com prateleira para
suporte de monitores;
gavetas e mesa de
trabalho; com rodízios
giratórios, sendo no
mínimo 02 com travas.
Com sistema de autoteste
ao ligar o equipamento
com detecções de erros,
falhas de funcionamento,
etc. Com sensor de fluxo
único universal para
pacientes adultos a
neonatos; com
possibilidade do uso de
sensor de fluxo
autolavável. Válvulas para
controle de fluxo e
pressão com sistema de
segurança para proteger o
paciente de pressão e
fluxos inadequados.
Rotâmetro composto por
fluxômetro com escalas
para alto e baixo fluxo de
pelo menos para oxigênio
(o2) e óxido nitroso (n2o),
podendo ser uma única
para ar comprimido ou
com monitoração digital
com entrada para oxigênio
(o2), ar comprimido e
óxido nitroso (n2o).
Sistema de segurança
para interromper
automaticamente o fluxo
de n2o, na ausência de o2;
vaporizador do tipo
calibrado de engate
rápido, permitir
acoplamento de 02
vaporizadores e com
sistema de segurança
para o agente selecionado
(se ofertado sistema que
permite o acoplamento
para 01 vaporizador,
deverá ser entregue
suporte para acoplar o
segundo vaporizador).
Sistema de circuito
paciente de rápida
montagem e
desmontagem pelo
operador e passível de
esterilização; traquéias,
válvulas, cirucuitos
respiratórios, canister e
sistema de entrega de
volume, autoclaváveis;
canister para
armazenagem de cal
sodada; possibilidade de
sistema de exaustão de
gases; válvula apl
graduada; ventilador
eletrônico
microprocessado, com
display lcd com tela
colorida. Modos
ventilatórios mínimos:
ventilação manual;
ventilação com respiração
espontânea sem
resistência do ventilador;
ventilação controlada a
volume e ciclada a tempo
(vcv); ventilação
controlada a pressão e
ciclada a tempo (pcv);
ventilação mandatória
intermitente sincronizada
(simv). Controles
ventilatórios mínimos:
volume corrente; pressão;
frequência respiratória;
relação i:e; pausa
inspiratória; peep.
Alarmes de alta e baixa
pressão de vias aéreas;
apnéia; volume minuto
alto e baixo; alto e baixo
fio2; falha de energia
elétrica. Monitoração
numérica de pressão de
pico, média, peep e
gráfica da pressão das
vias aéreas; monitoração
de frequência
respiratória, volume
corrente, volume minuto e
fração inspiratória.
Alimentação elétrica
bivolt automático e
bateria interna com
autonomia de pelo menos
30 minutos. Deverá
acompanhar o
equipamento, no mínimo:
02 circuitos para
pacientes, sendo 01
tamanho adulto e 01
tamanho infantil,
autoclaváveis. 01 balão
para ventilação manual
adulto, 01 balão para
ventilação manual infantil.
01 vaporizador calibrado
de sevoflurano; 04
sensores de fluxo; 03
mangueiras de no mínimo
4,5 metros, sendo uma
para oxigênio, uma para
óxido nitroso e uma para
ar comprimido e demais
acessórios necessários
para o perfeito
funcionamento do
equipamento. Garantia: 12
(doze) meses. Registro na
Anvisa:
80528050003.Registro no
Inmetro 15810-16.03

PRINCIPAL
NOVITECH
TESIA3000
NOVITECH

Unid 1 R$
72.000,00

R$
72.000,00
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Incubadora neonatal
(estacionária):
equipamento construído
em material não-ferroso
para evitar oxidações e
facilitar assepsia; cúpula
em acrílico transparente
de paredes duplas para
evitar a perda de calor por
irradiação; possuir trava
de segurança e/ou
mecanismo de
amortecimento para
fechamento suave da
cúpula para evitar
acidentes; possuir porta
de acesso rebatível;
possui pelo menos 5
portinholas ovais com
trincos que possam ser
abertos com os cotovelos
e fechamento sobre
guarnição de material
atóxico, garantindo o
isolamento e a condição
de leve pressão positiva
dentro da câmara; possuir
pelo menos uma
portinhola do tipo íris,
permitindo a passagem e
posicionamento de
circuitos de respiradores,
facilitando as manobras
de intubação, sem alterar
as condições do ambiente,
possuir passa-tubos nas
laterais da cúpula,
permitindo o acesso de
cabos e circuitos para o
paciente; suporte com
rodízios de pelo menos 4
polegadas e freios; leito
do paciente construído em
material plástico, atóxico
e radio transparente,
permitindo o
procedimento de
radiografia sem remover o
paciente, ajustes do leito
nas posições mínimas de
trendelenburg e proclive,
sem abrir a cúpula;
possibilidade de
deslocamento do leito
para fora da cúpula, na
parte frontal, através de
trilhos, com trava de
segurança; possuir
colchão de espuma de
densidade adequada ao
conforto do paciente; capa
de materiais atóxicos e
autoextinguíveis; não
possuir cantos vivos,
facilitando os trabalhos de
limpeza e desinfecção;
painel de controle
microprocessado de fácil
acesso e remoção para
manutenção e calibração,
possuir display de lcd ou
leds que apresente as
informações dos
parâmetros monitorados;
servo controle de
temperatura do ar atc
(temperatura do ar
controlada) e de pele itc
(temperatura do rn
controlada), servo
controle continuo de
umidade relativa do ar;
alarmes de indicação
visual e sonoro de no
mínimo: alta temperatura
ar/pele; baixa temperatura
ar/pele; alta de circulação
do ar; hipotermia e
hipertermia, desconexão
do sensor à pele do
paciente, falta de sensor,
falta de energia,
desligamento automático
em caso de alta
temperatura; sistema de
segurança; possuir tecla
para silenciar alarmes
momentaneamente;
indicação das
temperaturas medidas e
ajustadas de pele e ar,
pelo menos. Memorização
dos últimos valores
programados de
temperaturas, umidade e
alarmes para o caso de
falta de energia; sistema
de circulação de ar dentro
da cúpula. Acompanhar o
equipamento no mínimo:
gabinete (1 ou 2 gavetas);
suporte de soro; e duas
prateleiras giratórias para
suporte de equipamentos
que suporte mínimo 6 kg.
Todos os cabos, sensores,
adaptadores e conectores
necessários ao seu
funcionamento.
Alimentação elétrica a ser
definida pela entidade
solicitante. Garantia: 12
(doze) meses. Registro na
Anvisa 10227180040

EXCLUSIVA
ME/EPP

Olidef
LINE 4
Olidef

Unid 2 R$
31.284,00

R$
62.568,00

15

Reanimador pulmonar
em t: equipamento
construído em caixa
injetada, em plástico de
engenharia. Limitado a
pressão: com manutenção
dos parâmetros
previamente
determinados. Deve
permitir ajustar os
controles da pip (pressão
inspiratória) e da peep
(pressão positiva no final
da expiração) e a pressão
de segurança (pico).
Operado através de fontes
de ar comprimido ou
oxigênio. Deve permitir
um fluxo contínuo,
conforme o fluxo de
entrada. Deve possuir
manovacuômetro, válvula
de ajuste de pressão
máxima de alívio, válvula
de controle de pressão
inspiratória, conector para
entrada de gás e
dispositivo de saída de
gás. Acessórios que
devem acompanhar o
equipamento: circuito de
peça t, pulmão teste em
silicone livre de látex,
máscara infantil.
Garantia: 12 (doze) meses.
Registro na Anvisa:
81447959024

EXCLUSIVA
ME/EPP

Fisher&Paykel
Neopuff Unid 3 R$

12.156,00
R$
36.468,00

17

Oxímetro de pulso: tipo
portátil (de mão) com 1
sensor. Garantia: 12
(doze) meses. Registro na
Anvisa: 81449019003

EXCLUSIVA
ME/EPP

Contec
CMS60D
Contec

Unid 3 R$
2.450,00

R$
7.350,00

19

Aparelho para
fototerapia
(icterícia/neonatologia):
 iluminação/berço em
acrílico/painel de controle
microprocessado/ajuste de
irradiância. Garantia: 12
(doze) meses. Registro na
Anvisa: 81449019003

EXCLUSIVA
ME/EPP

Olidef
LED PHOTO
Olidef

Unid 3 R$
9.163,00

R$
27.489,00

25

Cardiotocógrafo: 
portátil, com impressora,
gestação gemelar, e com
suporte. Garantia: 12
(doze) meses. Registro na
Anvisa: 80047300545

EXCLUSIVA
ME/EPP

Comen
Star5000C
Comen

Unid 1 R$
16.500,00

R$
16.500,00

30

Aspirador de secreções
elétrico móvel:  suporte
com rodízios; possui
válvula de segurança;
possui frasco
termoplástico/vidro; fluxo
de aspiração de 31 a 49
lpm. Garantia: 12 (doze)
meses. Registro na
Anvisa: 81731749002

EXCLUSIVA
ME/EPP

Aspiratex
HR-6005-C
HR
Hospitalar

Unid 1 R$
6.917,00

R$
6.917,00

TOTAL R$ 397.217,67

 

Publicado por: KELLY REGINA SANTOS DE MACEDO
Código identificador: abcc35ee3d7594c2f01d55184d0f21e9

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 607/2022. LICITAÇÃO: Pregão

Eletrônico  Nº  019/2022.  OBJETO:  Registro  de  preços  para
futura  e  eventual  contratação  de  pessoa  jurídica  para  o
fornecimento de equipamentos permanentes  para o  Hospital
Municipal  Dom  Hélio  Campos,  da  Prefeitura  Municipal  de
Viana/MAVIGÊNCIA  DA  ATA:  22/09/2022  à  22/09/2023.
Kelly Regina santos Macêdo – Pregoeira.
DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: US EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 22.648.969/0001-06
ENDEREÇO: Rua Coelho Neto, nº 132, Centro, Gonçalves Dias – MA
TELEFONE: (98)
REPRESENTANTE LEGAL: ULLISSES DE BRITO SILVA
E-MAIL:
 Itens: 02, 08, 18.
ITEM ESPECIFICAÇÃO COTA MARCA UNID QUANT VALOR TOTAL
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2

Computador (desktop-
básico): com as
seguintes
características
mínimas: que esteja
em linha de produção
pelo fabricante.
Computador desktop
com processador no
mínimo que possua no
mínimo 4 núcleos, 8
thereads e frequência
de 3.0 ghz; possuir 1
disco rígido de 1 tb ou
ssd 240 gb, memória
ram de 8 gb, em 2
módulos idênticos de 4
gb cada, do tipo sdram
ddr4 2.133 mhz ou
superior, operando em
modalidade dual
channel. A placa
principal deve ter
arquitetura atx,
microatx, btx ou
microbtx, conforme
padrões estabelecidos
e divulgados no sítio
www.formfactors.org,
organismo que define
os padrões existentes.
Possuir pelo menos 1
slot pci-express 2.0
x16 ou superior.
Possuir sistema de
detecção de intrusão
de chassis, com
acionador instalado no
gabinete. O adaptador
de vídeo integrado
deverá ser no mínimo
de 1 gb de memória.
Possuir suporte ao
microsoft directx 10.1
ou superior. Suportar
monitor estendido.
Possuir no mínimo 2
saídas de vídeo, sendo
pelo menos 1 digital do
tipo hdmi, display port
ou dvi. Unidade
combinada de
gravação de disco ótico
cd, dvd rom. Teclado
usb, abnt2, 107 teclas
com fio e mouse usb,
800 dpi, 2 botões,
scroll com fio. Monitor
de led 19 polegadas
(widescreen 16:9).
Interfaces de rede
10/100/1000 e wifi
padrão ieee 802.11
b/g/n. Sistema
operacional windows
10 pro (64 bits). Fonte
compatível e que
suporte toda a
configuração exigida
no item. Gabinete e
periféricos deverão
funcionar na vertical
ou horizontal. Todos os
equipamentos
ofertados (gabinete,
teclado, mouse e
monitor) devem
possuir gradações
neutras das cores
branca, preta ou cinza,
e manter o mesmo
padrão de cor. Todos
os componentes do
produto deverão ser
novos, sem uso,
reforma ou
recondicionamento.
Garantia de 12 meses.

EXCLUSIVA
ME/EPP

Fabricante:
EVEREX
DESKTOP
EVEREX
8400 +
Monitor
LED 19”

UNID 1 R$
3.892,22

R$
3.892,22

8

Impressora laser
(comum) -
especificação mínima:
que esteja em linha de
produção pelo
fabricante; impressora
laser com padrão de
cor monocromático;
resolução mínima de
1200 x 1200 dpi;
velocidade de 35
páginas por minuto
ppm; suportar
tamanho de papel a5,
a4 carta e ofício;
capacidade de entrada
de 200 páginas; ciclo
mensal de 50.000
páginas; interface usb;
permitir
compartilhamento por
meio e rede
10/100/100 ethernet e
wifi 802.11 b/g/n;
suportar frente e verso
automático; o produto
deverá ser novo, sem
uso, reforma ou
recondicionamento
garantia de 12 meses.

EXCLUSIVA
ME/EPP BROTHER UNID 1 R$

2.010,00
R$
2.010,00

18

Monitor
multiparâmetros para
UTI  5: parâmetros
básicos
ecg/resp/spo2/pni/temp
suporte para monitor;
icapnografia / agentes
anestésicos/índice de
sedação anestésica
mét. Aspir. De baixo
fluxo:até 50ml/min /
sem agentes
anestésicos/sem índice
de sedação anestésica
tamanho estrutura
mista ou modular/de
10'' a 12''.

EXCLUSIVA
ME/EPP

COMEN
Star8000F UNID 3 R$

23.950,00
R$
71.850,00

 

Publicado por: KELLY REGINA SANTOS DE MACEDO
Código identificador: 23db67b6e9c28005376f46e329943eda

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 080/2022. TOMADA DE PREÇO N.º

001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA
 
EXTRATO  DO  PRIMEIRO  TERMO  ADITIVO  AO
CONTRATO  Nº  080/2022.  TOMADA  DE  PREÇO  N.º
001/2022.  PARTES:  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
A D M I N I S T R A Ç Ã O  E  P L A N E J A M E N T O  C N P J :
06.439.988/0001-76  E  ANDRADE  VARIEDADES  E
CONSTRUÇÃO  LTDA  CNPJ:  08.382.302/0001-83.  OBJETO:
Constitui objeto deste aditivo o acréscimo de valor ao Contrato
nº  080/2022,  no  percentual  de  48,17%,  sob  o  valor  inicial.
VALOR:  R$  1.202.172,37  (um milhão,  duzentos  e  dois  mil,
cento e setenta e dois reais e trinta e sete centavos) BASE
LEGAL: §1º do art. 65 da Lei 8.666/93 VIGENCIA: O presente
Termo  Aditivo  entra  em  vigência  a  partir  da  sua  data  de
assinatura  até  31  de  dezembro  de  2022.  DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:  02  35  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
INFRAESTRUTURA 02  35  00  SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA  23  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  23  695
TURISMO 23 695 0353 PROMOÇÃO DO TURISMO  23 695
0353  1058  0000  CONSTRUÇÃO  DO  CAIS  BEIRA  LAGO
4.4.90.51.00  OBRAS  E  INSTALAÇÕES  0.1.00  FONTE  DE
RECURSOS FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS
–  RECURSOS  DO  EXERCÍCIO  CORRENTE.  SIGNATÁRIOS:
CARLOS  AUGUSTO  FURTADO  CIDREIRA,  PREFEITO
MUNICIPAL,  RAYLSON  RAMON  SANTOS  NUNES,
SECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE  ADMINISTRAÇÃO  DE
PLANEJAMENTO  -  CONTRATANTES  e  ANDRADE
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VARIEDADES  E  CONSTRUÇÃO  LTDA  -  CONTRATADO.
Viana/MA,  20  de  setembro  de  2022.

Publicado por: KELLY REGINA SANTOS DE MACEDO
Código identificador: 8135b8e12476ae0226a68f299ab6aff8
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CARLOS AUGUSTO FURTADO CIDREIRA

Prefeito

www.viana.ma.gov.br

Prefeitura Municipal de Viana

Praça Ozimo de Carvalho, 141, CEP: 65215000

Centro - Viana / MA

Contato: 9833511196

www.diariooficial.viana.ma.gov.br

Instituito pela Lei Municipal nº 446 de 20 de abril de 2017.
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