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ATA DE REGIS TRO DE PREÇOS N.º 007/2022

Processo Administrativo n.º 009/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 007/2022
Registro de Preços n.º 007/2022
Tipo: Menor preço, por Lote

Objeto: REGIS TRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRES A ES PECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOS PITALARES , PARA ATENDER AS NECES S IDADES DA S ECRETARIA DE S AÚDE DO
MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA.

VALIDADE: 12 (DOZE) MES ES

Aos trinta e um dias do mês de março de 2022, na sede da Prefeitura M unicipal de Cururupu - M A, situada na Rua Getúlio Vargas, n.º 20 - Centro,
neste ato representado pela Secretária M unicipal de Saúde, a Senhora Luciana Setubal Lopes, brasileira, inscrita no CPF (M F) sob n.º 815.668.67304, doravante denominada simplesmente de GERENCIADOR DA ATA, institui a Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 15, da Lei Federal
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro
de 2006, Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Federal n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de
Registro de Preços, previsto no art. 15, da Lei n.º 8.666/93, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas
no Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 007/2022, por deliberação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, Ata de Julgamento de Preços, e
homologado pela Secretária M unicipal de Saúde, RES OLVE Registrar Preços para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA
CONTRATAÇÃO DE EM PRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIM ENTO DE EQUIPAM ENTO S HOSPITALARES, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M UNICÍPIO DE CURURUPU - M A., através da ATA DE REGIS TRO DE PREÇOS ARP, cujo fornecimento foi adjudicado ao(s) licitante(s), doravante designado(s) FORNECEDOR, Ata esta que constitui-se em documento
vinculativo e obrigacional às partes, segundo as cláusulas e condições seguintes:

DADOS DA EMPRES A:
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É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
http://cururupu.ma.gov.br/transparencia/diario
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: d1690daa0be3e3c851652a4e01ef8d32865cd485
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO
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EMPRES A: A.L.DA C.HOLANDA - ME
CNPJ: 41.554.999/0001-06 FONE: (98) 8100-4514
END.: RUA DAS PALMEIRAS , N° 7, QUADRA78 RUA DAS PITANGAS CAS A CES NE, JARDIM RENAS CENCA, S ÃO LUÍS – MA,
CEP: 65.075-300
RES PONS ÁVEL LEGAL: ANDRE LUIS DA COS TA HOLANDA
CPF N.º 433.946.123-72
RG N.º 387150420103 S S P CE

1. DO OBJETO (ART. 55, I):

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGIS TRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRES A
ES PECIALIZAD A NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOS PITALARES , PARA ATENDER AS NECES S IDADES DA
S ECRETARIA DE S AÚDE DO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA, de acordo com as especificações, quantitativos e preços constantes da Tabela
abaixo:

LOTE I (AMPLA PARTICIPAÇÃO) - VINCULADO AO LOTE II

DESCRIÇÃO

UND QTD PREÇO UNIT. (R$)

PREÇO TOTAL (R$)

M ESA GINECOLÓGICA LUXO EM MDF
COM CUBA E SUPORTE PARA LENÇOL:
Gabinete construído em madeira com
revestimento laminado; Balcão com 03
gavetas, 02 portas e 01 prateleira interna;
Puxadores em metal; Leito estofado em
corano com espuma D28; Cabeceira regulável
através de cremalheiras; Suporte para papel
lençol descartável, 1 par de porta coxas, Cuba
em chapa de aço com pintura epóxi,
Dimensões Aproximadas: Leito: 1,80 x 0,60 x
0,80m - Balcão: 1,20 x 0,60 x 0,80m e Peso
aproximado: 55 kg, M esa Ginecológica Luxal
1 com Gabinete 2 Portas e 3 Gavetas.
und

1

R$ 2.760,00

R$ 2.760,00

M ACA CLÍNICA PARA EXAM ES: M aca
fixa para salas de exames de ultrassonografia
com altura de 60cm, para que o profissional
sentado, consiga realizar o exame. A
cabeceira
é regulável
para melhor
acomodação
do
paciente.
ESPECIFICAÇÕES: M aca fixa hospitalar
com estrutura tubular em aço carbono
redondo, em H para maior estabilidade; Leito
em M DF estofado revestido em courvim com
opcional de cores; A cabeceira é regulável,
sendo reclinável em até 4 posições através de
cremalheira; Pés com ponteiras plástica
niveladoras; Pintura eletrostática a pó epóxi
2 com tratamento antiferrugem e Dimensões: und

2

R$ 620,00

R$ 1.240,00
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DETECTOR FETAL: Os Detectores Fetais
são utilizados para captar movimentos no
interior do corpo humano por meio do sistema
DOPPLER. Permite a detecção do coração do
feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre
a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando
a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a
gravidez e pré-parto. Posteriormente por volta
da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som
distinto e claro da placenta ajuda sua
localização e facilita o diagnóstico da placenta
prévia. O fluxo do cordão umbilical, também
pode ser ouvido nesse estágio. São aferidos
para uma excelente sensibilidade e um menor
nível de ruídos, obtendo assim ótimos
resultados na obstetrícia. Gabinete e
transdutor em material ABS de alto impacto
que evita a oxidação e deterioração ao longo
do tempo. /suporte lateral para transdutor
facilitando seu armazenamento e transporte.
Desligamento automático após 1 minuto sem
uso, controle de volume e tonalidade. Ao
desligar o equipamento a ultima configuração
de volume e tonalidade ficam armazenados na
memória.
Especificações
Técnicas:
Alimentação do equipamento: 1X Bateria
Alcalina
9V
6LR61/6LF22
(não
recarregável); 1X Bateria NI-M H 9V
recarregável (opcional) e Carregador para
bateria 9V (opcional). Autonomia máxima de
consumo: 5 horas. Potência máxima de
consumo: 2VA. Potência máxima do áudio:
1000 mW. Saída para fone de ouvido.
Desligamento automático para economia de
bateria após 1 minuto sem uso. Controle
digital de volume com 15 níveis e salvamento
automático do último nível selecionado.Luz
no painel para indicar a substituição da bateria
ou recarga (se bateria recarregável). Faixa de
medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para
bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm
respectivamente). Frequência de trabalho: 2
M Hz ± 10%. Diâmetro máximo do foco
ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima
do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência
ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz
IP68 (opcional). Gabinete e transdutor
injetados em material ABS, altamente
resistentes à oxidação e deterioração.
Alimentação do equipamento: 1X Bateria
Alcalina
9V
6LR61/6LF22
(não
recarregável); 1X Bateria NI-M H 9V
recarregável (opcional) e carregador para
3 bateria 9V (opcional). Autonomia máxima de und
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Comprimento: 1,88m, Altura: 0,60m e
Largura do leito: 0,60m.

4

R$ 735,42
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ARM ÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS
ESM ALTADO (COM VIDROS): Estrutura
metálica em cantoneiras de chapas de aço de
2,00mm com 25x25mm de largura, fechado
com chapas de aço esmaltado no fundo, base
e teto, pés em tubos quadrados
25x25x1,20mm com ponteiras de PVC, vidro
incolor 3mm nas 4 prateleiras, nas laterais e
nas portas que tem 01 fechadura cilíndrica
tipo yale. Embalagem Caixa de papelão.
Vidros seguem no interior do produto.
4 M edidas: 1,60 alt. X 0,65 larg. X 0,40 prof. und

2

R$ 723,82

R$ 1.447,64

ARM ÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM
FECHADURA :Armário de Aço 2 portas,
esse armário é confeccionado em aço na chapa
26, contém 2 portas e fechadura sem
maçaneta, totalmente reforçado para aguentar
20 kg por prateleira. Armários de aço são
ótimos para organização, segurança e
economia de espaço. Detalhamento: Produto:
Armário, Quantidade de portas: 2, Chapa do
corpo: 26, Chapa do tampo: 24, Quantidade
de reforços: 3, Prateleira Fixa: 1, Prateleiras
Reguláveis: 3, Capacidade por prateleira: 20
kg, Pintura: Eletrostática a pó, Altura Externa:
1927 mm, Largura Externa: 80 cm e
5 Profundidade Externa: 40 cm.
und

2

R$ 697,41

R$ 1.394,82
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consumo: 5 horas. Potência máxima de
consumo: 2VA. Potência máxima do áudio:
1000 mW. Saída para fone de ouvido.
Desligamento automático para economia de
bateria após 1 minuto sem uso. Controle
digital de volume com 15 níveis e salvamento
automático do último nível selecionado. Luz
no painel para indicar a substituição da bateria
ou recarga (se bateria recarregável). Faixa de
medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para
bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm
respectivamente). Frequência de trabalho: 2
M Hz ± 10%. Diâmetro máximo do foco
ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima
do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência
ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz
IP68 (opcional).Gabinete e transdutor
injetados em material ABS, altamente
resistentes à oxidação e deterioração e
Garantia:
01
ano.
Conteúdo
da
embalagem
01 M onitor Doppler DF 7001 N.
01
Transdutor
2
M Hz
IP21.
01 Frasco de Gel ultrassônico 100 g.
01
M anual
de
instruções.
01
Alça
para
transporte.
01
Bolsa
para
armazenamento.
01 Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22.
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1

R$ 370,20

R$ 370,20

ESCADINHA
DOIS
DEGRAUS
ANTIDERRAPANTE EPÓXI:
Escada
hospitalar com Dois Degraus e piso com
borracha Antiderrapante auxiliar para M aca,
mesas de exame clínico e Cama Hospitalar.
ESPECIFICAÇÕES: Escada com 2 degraus,
Estrutura tubular em aço redondo, Pintura
eletrostática a pó "Epóxi" com tratamento
anti-ferrugem,
Capacidade aproximada:
120kg, Dimensões externas aproximadas :
7 Largura: 39cm, Profundidade: 56cm.
und

1

R$ 137,31

R$ 137,31

ESTADIÔM ETRO INFANTIL PORTÁTIL:
O Infantômetro horizontal portátil INF 100
BALM AK permite a medição rápida e fácil de
bebês e crianças até 1 metro. Pode ser fixada
na parede (horizontalmente em uma bancada)
ou até mesmo solto pois suas hastes dobráveis
e o baixo peso facilitam o deslocamento do
profissional com o equipamento para realizar
a medição em qualquer local. A régua INF
100 possibilita a medição do comprimento do
bebê com exatidão e rapidez. Fabricado em
alumínio
resistente, possui excelent e
acabamento e fácil limpeza. As hastes de
medição são dobráveis, facilitando o
transporte e o armazenamento podendo
guardá-la em um espaço pequeno. Faixa de
M edição: de 0 até 1,00 m; Resolução: em
milímetros; Graduação: 1 mm; Tolerância: + /
- 5mm em 1,00m; Em alumínio anodizado e
plástico ABS; Utilidade: Para uso em clínicas ,
consultórios e saúde pública; Instalação: Uso
portátil, dispensa qualquer tipo de instalação
ou pode ser opcionalmente fixado na parede
(acompanha kit de fixação). Garantia: 1 ano
contra quaisquer defeitos de materiais e/ou
fabricação. Caso deseje a fixação na parede,
use os parafusos e distanciadores fornecidos
juntamente com o produto. Deste modo, a
barra de medição pode ser fixada na
horizontal, por exemplo, por cima da mesa
onde se muda as fraldas às crianças, passando
8 assim a servir de dispositivo de medição fixo. und

1

R$ 340,36

R$ 340,36

BALANÇA
ANTROPOM ÉTRICA
ADULTA: Balança digital antropométrica
para pesar e medir pessoas, capacidade 200kg
9 x divisão 100g, plataforma 40x40cm, com und

1

R$ 1.385,75

R$ 1.385,75
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BIOM BO DUPLO PINTURA EPÓXI:
Construído com tubo de aço 3/4 em pintura
epóxi faces em forte tecido de algodão cru
amarrado com cordões na estrutura e pés com
rodízios de 2". Dimensões aproximadas :
Largura aberto: 123 m, Largura fechado: 66
6 cm x 175 m altura e Peso: 8kg.
und
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BALANÇA
DIGITAL PEDIÁTRICA:
Balança digital para pesar bebês M OBILE
BABY. Dupla escala - capacidade 25kg x
divisão 2g até 10kg e 5g até 25kg. Gabinete
em plástico ABS injetado de longa
durabilidade na cor extra-branco, concha
anatômica em polipropileno injetado na cor
extrabranco,
anti-germes,
totalmente
higienizável e atóxica (atende a Norma EB2062 de 1987 da Associação Brasileira dos
Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia
EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos
químicos em brinquedos, o que garante a
segurança dos bebês). Display LCD (cristal
líquido) de alta resolução, com backlight de
cor branca que que permite melhor
visualização. Teclado tipo "membrana"
durável e de fácil digitação, com painéis em
policarbonato
resistente,
dispensando
proteções adicionais. Tecla liga/desliga. Tecla
TARA (máx 20% da capacidade máxima).
Tecla Impressão. Tecla Zero. Função
exclusiva via teclado: quando ativada a
função, a balança faz a média do peso do bebê
(mesmo em movimento) e trava o valor no
display após 5 segundos, permitindo a fácil e
10 segura
confirmação
do
peso. Pés und

Página 6 de 28

sistema para medir altura instalado na própria
coluna da balança, com régua antropométrica
retrátil em alumínio anodizado, medindo até
2m com graduação de 0,5 cm. Cabeçote da
régua antropométrica em plástico ABS
injetado,
com
desenho
ergonômico
especialmente desenvolvido para garantir
máxima segurança ao paciente. Design com
linhas modernas e funcionais. Plataforma em
chapa de aço carbono 1020. Coluna leve e
resistente em tubo de aço carbono. Tampa da
base com tapete antiderrapante, que pode ser
retirada para limpeza. Pintura eletrostática a
pó (Padrão de fábrica = cor branco). Pés
antiderrapantes em borracha sintética, que
permitem correção de nivelamento e
oferecem segurança ao usuário. Display 6
dígitos em LED´s vermelhos de alta
visibilidade. Visor em policarbonato de alta
resistência ao toque repetitivo e à umidade
elevada. Proteção contra sobrecarga. Fonte
automática "full range" externa, com entrada
90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A.
Consumo 10W. ALTO PADRÃO DE
QUALIDADE E ACABAM ENTO. M odelo
com selo do INM ETRO e identificação do
fabricante. Garantia de 18 meses contra
quaisquer defeitos de fabricação e/ou
materiais. Acompanha manual do usuário.

1

R$ 907,64
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CADEIRA DE RODA EM FERRO: Cadeira
para transporte de pacientes consiste em um
equipamento
que
foi
beneficament e
desenvolvido para uso em enfermarias ,
clínicas e hospitais. Em outras palavras, a
cadeira de rodas foi pensada somente para a
locomoção de pacientes de um ambiente para
o outro com segurança e agilidade. Com isso,
está locomoção com o paciente deverá ser
realizada com cuidado para que não ocorram
lesões. Ainda assim, é um produto que conta
com a fabricação em aço possuindo pintura
em epóxi sendo resistente a umidade e a
produtos químicos. Contudo, possui uma boa
durabilidade, resistência e agilidade para o dia
a dia dos profissionais que a utilizam.
Características da cadeira para transporte de
pacientes: Produto fabricado em aço; Fácil
agilidade; Segurança; Rodas dianteiras possui
3cm; Rodas traseiras possui 2cm. Dimensões
da cadeira para transporte de pacientes:
Largura do assento: 44cm; Altura do assento
ao chão: 47,5cm; Comprimento do assento:
43cm; Largura total da cadeira: 58cm; Peso da
11 cadeira: 20kg e Suporta até 120kg.
und

1

R$ 734,87

R$ 734,87

APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE
ADULTO COM FECHO EM VELCRO: Os
aparelhos de pressão arterial da marca
Premium possuem alta precisão são leves,
compacto porem robusto, garantindo assim
uma
maior
longevidade
do
seu
esfigmomanômetro.
Esfigmomanômetro
Adulto Premium com em Velcro, Tamanho
Adulto par braços com circunferência 18 a
35cm, de uso Hospitalar e Domestico, com
sua braçadeira confeccionada em nylon de
alta resistência e um sistema de fechamento
em Velcro, da todo o suporte e tranquilidade
durante as aferições de pressão arterial e é por
12 isso que os mais diversos profissionais da área und

1

R$ 111,56

R$ 111,56
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antiderrapantes em borracha sintética, que
permitem correção de nivelamento e
oferecem maior aderência ao balcão/mesa.
Dispositivo indicador de nível - tipo bolha.
Proteção contra sobrecarga mecânica. Fonte
automática "full range" externa, com entrada
90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A.
Consumo 0,5W. Dimensões da cobertura:
30Lx28Px9,5Acm. Dimensões da concha:
55Px33Lx8,5Acm. M odelo com selo do
INM ETRO e identificação do fabricante.
ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E
ACABAM ENTO. Garantia de 12 meses
contra quaisquer defeitos de fabricação e/ou
materiais. Acompanha manual do usuário.
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da saúde dão preferência a este excelent e
esfigmomanômetro. Além disso, o seu
esfigmomanômetro Premium acompanha
uma bolsa para armazenamento e transporte,
dando maior autonomia e organização nos
atendimentos.
Especificações
Técnicas,
Esfigmomanômetro Adulto, Braçadeira em
nylon com fecho em velcro, Braçadeira
destinada a braços com circunferência entre
18 e 35 centímetros, Faixa de medição de 0 a
300 mmhg, Tolerância +/- 3 mmhg, verificado
e aprovado pelo INM ETRO, M anguito e pêra
em PVC, Estojo para viagem e1 Ano de
Garantia.

2

R$ 357,98

R$ 715,96

APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE
INFANTIL COM FECHO EM VELCRO: Os
aparelhos de pressão arterial da marca
Premium possuem alta precisão são leves,
compacto porem robusto, garantindo assim
uma
maior
longevidade
do
seu
esfigmomanômetro.
Esfigmomanômetro
Adulto Premium com em Velcro, Tamanho
infantil pares braços com circunferência 18 a
35cm, de uso Hospitalar e Domestico, com
sua braçadeira confeccionada em nylon de
alta resistência e um sistema de fechamento
em Velcro, da todo o suporte e tranquilidade
durante as aferições de pressão arterial e é por
isso que os mais diversos profissionais da área
da saúde dão preferência a este excelent e
esfigmomanômetro. Além disso, o seu
esfigmomanômetro Premium acompanha
uma bolsa para armazenamento e transporte,
dando maior autonomia e organização nos
14 atendimentos.
Especificações
Técnicas, und

2

R$ 138,35

R$ 276,70
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APARELHO DE PRESSÃO ADULTO
OBESO (GRANDE) BRIM VELCRO: O
Aparelho de Pressão Arterial Adulto BIC é
verificado e aprovado pelo INM ETRO, que
garante maior confiabilidade e segurança. É
um aparelho convencional que possui
manômetro aneróide (não utiliza líquidos) em
escala de 0 a 300mmhg, caixa injetada em liga
de zinco com pintura de alta resistência,
mostrador plano, com válvula de metal
altamente resistente com regulagem de saída
de ar sensível, braçadeira em tecido Brim
100% algodão antialérgico com fecho de
Velcro. Possui manguito de borracha
vulcanizada com duas saídas, sem emendas,
de alta durabilidade e pêra insulfladora de
borracha vulcanizada com sistema de retorno
em metal, com esfera de aço inox de alta
durabilidade. Ideal para a verificação exata de
13 sua pressão arterial.
und

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
http://cururupu.ma.gov.br/transparencia/diario
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: d1690daa0be3e3c851652a4e01ef8d32865cd485
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

CURURUPU - MA :: DIÁRIO OFICIAL - NÚMERO 328 :: QUINTA, 31 DE MARÇO DE 2022 :: PÁGINA 9 DE 28

ELETROCARDIÓGRAFO
INTERPRETATIVO DIGITAL 12 CANAIS:
ECG completo e versátil para diferentes
situações, oferece rapidez, simplicidade e
avançados recursos de conectividade para
proporcionar os melhores cuidados aos
pacientes, a um preço acessível! O
Eletrocardiógrafo é um equipamento portátil
com impressão de ondas de ECG em 12 canais
com opção de verificação e gravação do
traçado de ECG pressionando a tecla de
atalho. Ele fornece ao usuário o registro do
ECG com os parâmetros de medida, como
freqüência cardíaca, intervalo PR, duração do
QRS, eixos QT/QTc, P-R-T, que são
impressas no relatório de saída junto com as
informações do paciente e identificação do
usuário, sendo eficaz para controle do
hospital. A impressão é em relatório de
tamanho A4 após a aplicação dos filtros.
Conta com display com visor de cristal
líquido digital que possibilite visualizar a
programação do equipamento e problemas de
mau contato de eletrodos e teclado
alfanumérico para inserção de dados do
paciente. A Alimentação do equipamento
pode ser tanto em rede elétrica quanto com
uma
bateria
interna
recarregável,
possibilitando um uso versátil, em
ambulâncias, transporte de pacientes e
ambientes externos. Possui proteção contra
descarga de desfibriladores e atualização do
software pela internet gratuitamente.
Características: Impressora térmica integrada
de alta resolução em 1, 3, 6 e 12 canais no
formato A4. Economia de impressão, em
modo grade, permite o uso de bobina de fax.
Fácil operação utilizando apenas uma tecla.
Interpretação do ECG baseado no código
M innesota e medidas complexas. Bateria
recarregável de longa duração. Software
permite visualizar, arquivar, enviar e imprimir
em papel comum. Itens Inclusos: Cabo de
força com 3 pinos. Cabo paciente 10 vias,
Conjunto de 6 eletrodos precordiais e 4
eletrodos de membros, 01 bobina de papel
termo sensível com rendimento para 100
15 exames + 04 bobinas de BRINDE, 01 Tubo de und
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Esfigmomanômetro Adulto, Braçadeira em
nylon com fecho em velcro, Braçadeira
destinada a braços com circunferência entre
18 e 35 centímetros, Faixa de medição de 0 a
300 mmhg, Tolerância +/- 3 mmhg, verificado
e aprovado pelo INM ETRO, M anguito e pêra
em PVC, Estojo para viagem e1 Ano de
Garantia.

1

R$ 9.283,66
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PARES DE CANELEIRA DE 1 KG:
Desenvolvida para ajudar no fortalecimento e
tonificação da musculatura dos membros
inferiores e superiores, a Caneleira de Peso
Oxer apresenta enchimento em areia e
revestimento em poliéster. Já o fechamento
em velcro garante um ajuste personalizado
para maior estabilidade nos movimentos e
conforto. Com o padrão Oxer, conteúdo da
embalagem 1 par, garantia do fornecedor 3
meses contra defeitos de fabricação, material
externo poliéster, peso de cada caneleira
16 (kg)1,00, enchimento areia e ajuste velcro.
und

1

R$ 105,81

R$ 105,81

PARES DE CANELEIRA DE 2 KG:
Desenvolvida para ajudar no fortalecimento e
tonificação da musculatura dos membros
inferiores e superiores, a Caneleira de Peso
Oxer apresenta enchimento em areia e
revestimento em poliéster. Já o fechamento
em velcro garante um ajuste personalizado
para maior estabilidade nos movimentos e
conforto. Com o padrão Oxer, conteúdo da
embalagem 1 par, garantia do fornecedor 3
meses contra defeitos de fabricação, material
externo poliéster, peso de cada caneleira
17 (kg)2,00, enchimento areia e ajuste velcro.
und

2

R$ 108,57

R$ 217,14

PARES DE CANELEIRA DE 3 KG:
Desenvolvida para ajudar no fortalecimento e
tonificação da musculatura dos membros
inferiores e superiores, a Caneleira de Peso
Oxer apresenta enchimento em areia e
revestimento em poliéster. Já o fechamento
em velcro garante um ajuste personalizado
para maior estabilidade nos movimentos e
conforto. Com o padrão Oxer, conteúdo da
embalagem 1 par, garantia do fornecedor 3
meses contra defeitos de fabricação, material
externo poliéster, peso de cada caneleir a
18 (kg)3,00, enchimento areia e ajuste velcro.
und

1

R$ 108,57

R$ 108,57

APARELHO DE TENS/FES: O um
eletroestimulador
FES+TENS+RUSSA
microcontrolado indicado para diversos
tratamentos
em
fisioterapia
como:
fortalecimento e controle da espasticidade
muscular, estímulo da musculatura em
reinervação,
retardo
de
atrofias,
eletroanalgesia, amplitude de movimento,
etc., bem como em uso ortótico. Corrente:
FES+TENS+RUSSA, M emória para gravar
mais de 30 protocolos do usuário, 4 canais
19 independentes e isolados, Painel com teclado und

1

R$ 2.382,93

R$ 2.382,93
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gel
condutor,
Alimentação,
bateria
recarregável e rede elétrica automática 110 e
220 volts e M anual de operação em português.
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APARELHO INFRAVERM ELHO COM
LÂM PADA 250W 120V: suporte portátil
com interruptor liga/desliga + lâmpada
infravermelha 250w 127v, o suporte possui
regulagem para direcionamento do foco da
lâmpada, corpo: alumínio, base: ferro, soquete
porcelana até 500w de potência, rosca:
e27,atenção acompanha lâmpada em 127v, as
lâmpadas proporcionam alivio da dor
muscular e de doenças como reumatismo,
dores lombares, nevralgias, etc, dimensões do
20 suporte: altura 28 cm - comprimento 20 cm
und

1

R$ 397,49

R$ 397,49

FAIXAS ELÁSTICAS DE RESISTÊNCIA
21 LEVE:
und

1

R$ 26,37

R$ 26,37

FAIXAS ELÁSTICAS
22 RESISTÊNCIA:

DE

und

1

R$ 36,09

R$ 36,09

FAIXAS ELÁSTICAS
23 RESISTÊNCIA:

DE

und

1

R$ 41,56

R$ 41,56

und

1

R$ 701,27

R$ 701,27

BICICLETA ERGOM ÉTRICA: Ideal para
pessoas que treinam em casa e buscam trazer
mais qualidade de vida por meio de exercícios
físicos. Tenha uma vida mais ativa pedalando
com a BIKE 140. O equipamento possui
25 programas de treino e banco ajustável que se und

1

R$ 2.778,69

R$ 2.778,69

M ÉDIA
FORTE

24 CAM A ELÁSTICA PEQUENA:
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suave, e display gráfico azul de cristal liquido
com iluminação, Detecção de mal contato do
cabo do paciente, Detecção de excesso de
corrente, Certificado pela TUV Rheinland do
Brasil - OCP 004, Alimentação: 100 a 240Vac
50/60Hz ( automático ), Consumo máximo:
25VA, Fusíveis: 2,0A (250V 20AG), Forma
de onda: retangular bifásica simétrica, M odo
de operação: Contínuo, TENS: Normal, Burst,
VIF, VP, VF / Frequência: 1Hz a 200Hz,FES:
Síncrono, Sequencial, Alternado, Largura de
Pulso: 50uS a 600Us, Frequência dos Pulsos:
1Hz a 200Hz, Tempo de Sustentação: 1 a 30s,
Tempo de repouso: 1 a 30s, Tempo subida e
descida: 0 a 9s Intensidade efetiva máxima de
corrente: 120mA (±5%) carga 500 Ohms,
Temporizador: 1 a 60 minutos (passos de 1
minuto), Proteção contra risco de choque
elétrico: Classe II, Grau de proteção da parte
aplicada: Tipo BF,Proteção contra penetração
de água: IPX0, Classificação UM DNSTM:
16-250,
Classificação de Proteção e
Segurança: Acordo com normas NBR IEC
60601-1:1997, NBR IEC 60601-2:2006 e
NBR IEC 60601-2-10:2002.Itens Inclusos: 8
eletrodos adesivos 3 x 5cm, 4 cabos para
eletrodos, Cabo tripolar e M anual do usuário
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adatapta a sua altura. Produto testado para 3
horas de utilização por semana.

1

R$ 692,05

R$ 692,05

VENTILADOR DE PAREDE: Ventilador
Acapulco ECO 60cm, disponível nas versões
coluna ou parede. Indicado para uso em
escolas, igrejas, padarias, clubes, etc. Sistema
giratório exclusivo (com um leve toque é
possível fixá-lo). Diâmetro da grade - 60 cm.
M otor: 1/5 HP, Velocidades: min/max
700/1400, Potência: 180 w, Cores: preto,
branco ou aros metálicos, Voltagem: 110v ou
220v, Vazão: 1,34 m3/s, Rotação: 1.357 rpm,
Hélice: 540mm, Ruído: 1m 67dB / 3m 64dB,
Distância ventilada X velocidade m/s: 1m-4,9
27 / 3m-2,4 / 6m-1,6 / 13m-0,5.
und

1

R$ 766,91

R$ 766,91

APARELHOS DE AR CONDICIONADO
12.000 BTUS: M ais eficiência e economia de
energia. Economiza energia, adequando-se à
variações de temperatura do corpo durante o
sono. Evita proliferação de odores e mofo
garantindo um ar mais saudável. Com um
sensor no controle remoto, a função permite
que a temperatura desejada seja mantida onde
está localizado o controle remoto.Ultra filter:
Retém até 99% das bactérias. Filtro de nylon.
Filtro de carvão ativado. Testado nas bactérias
Escerichia coli e Staphylococcus aureus.
Serpentina de cobre: M aior durabilidade e
resistência contra os efeitos de chuva e
28 maresia, estendendo a vida útil do produto.
und

1

R$ 2.276,71

R$ 2.276,71

CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES:
Longarina de 3 Lugares, Com design
anatômico,
Assento e encosto
em
polipropileno (plástico), Estrutura em aço
com pintura epóxi eletrostática na cor preta e
29 Capacidade por lugar: 120kg.
und

2

R$ 979,87

R$ 1.959,74

30 Computador (desktop-básico) completo

und

1

R$ 3.276,52

R$ 3.276,52

31 Impressora laser (comum)

und

1

R$ 1.312,26

R$ 1.312,26
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CICLOERGÔM ETRO / PEDALINHO EXERCITADOR
M ECÂNICO PARA
M EM BROS SUPERIORES E INFERIORES
- Pedalinho p/ Fisioterapia, Bi-direcional,
pode ser utilizado no solo (p/M M II) ou sobre
mesa (p/M MSS), Resistência mecânica
através de knob, Tiras para fixação dos pés,
Sapatas antiderrapantes para evitar o
deslocamento do aparelho durante a sua
utilização. Construído em aço, com pintura
eletrostática,
pode ser
Transportado
Facilmente e Ocupa pouco espaço,
EM BALAGEM CAIXA: Contém uma M iniBike, Peso: 3 Kg, Altura: 19 cm, Largura: 50
26 cm e Comprimento: 9 cm
und
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COLPOSCÓPIO: O Colposcópio possibilita a
identificação de indícios visíveis de tecido
anormal, funcionando como um microscópio
binocular para ampliar a visão do colo uterino,
vagina, vulva e de superfícies. Interface
moderna com informações claras e comandos
intuitivos, normatizados. Estrutura robusta
construída em aço com tratamento anti
ferrugem, pintura epóxi a 250°C e carenagens
com acabamento em poliestireno de alto
impacto ou ABS injetado. Cabeçote óptico
estereoscópico binocular com regulagem de
altura e distância. Imagem de alta definição
obtida com a combinação precisa de prismas
e lentes de cristal. Binóculo reto e angulado
proporciona excelente definição de imagem.
Focalização ajustável através de macro
regulagem realizada com a movimentação da
estativa; a micro regulagem de distância é
realizada por ajuste manual através de
alavanca lateral com cremalheira. LED de
potência com Índice de reprodução de cor
(Ra) ≥ 95 e vida útil prevista para 50 000
horas. Iluminância variável na faixa de 0 a
100%. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Tensão de alimentação: 110 - 230 Vc.a. 50/60
Hz, Fusíveis de proteção: 2X Fusíveis de
vidro 5X20 mm T 2AL, 250V. Potência
máxima de consumo: 55 VA, M odo de
operação: Contínuo, Potência do LED: 10 W,
Índice de reprodução de cor (Ra): ≥ 95, Filtro
luz verde, Câmera de vídeo, Divisor de
imagens, Cabeçote óptico com divisor de luz
e imagem, Aumento fixo de imagem: 16X
com alta definição de imagem, Objetiva com
distância focal de 300 mm. Oculares: Grande
angular 12,5X, uma fixa e outra ajustável; o
ajuste da dioptria é utilizado para que a linha
de visão seja coincidente com a Distância
Interpupilar (DIP), Diâmetro do campo
luminoso (milímetros): 40 mm. Regulagem de
altura pode variar conforme a Estativa
(metros): 0,85 - 1,30 m. Dimensões do
equipamento
sem
acessórios:
(Largura/Profundidade/Altura): 0,50 X 0,50
X 1,35 m, Peso líquido: 15 Kg, Produto
projetado em conformidade com as normas:
ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda
IEC: 2012 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:
2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 /
CISPR 11: 2003 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC
61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2005 / IEC
61000-4-6: 2008 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC
61000-4-11: 2004 / IEC 61000-3-2: 2009 /
IEC
61000-3-3:
2008,
Certificação
32 INM ETRO, Garantia: 01 ano.
und
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1

R$ 8.820,81

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
http://cururupu.ma.gov.br/transparencia/diario
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: d1690daa0be3e3c851652a4e01ef8d32865cd485
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

R$ 8.820,81

APARELHO DE RAIOS-X 600 mA
M ICROPROCESSADO:
M ESA
DE
COM ANDO:
M esa
de
comando
microprocessada com teclado Soft-touch e
display de LCD modelo Big Number para
uma fácil leitura dos parâmetros radiológicos ,
Tecla de liga/desliga, Teclado com comando
duplo de seleção de Kv, kV maior com
variação
em
passos
de
10kV
aproximadamente kV menor com variação em
passos de 2kV aproximadamente, Seleção de
tempo em 21 passos variando de 0,04s a 3,2 s,
Seleção de mA com os seguintes valores:
Foco fino :50 /100 M a, Foco grosso : 200 /
320 /400 / 500/ 630 mA, Seleção automática
de foco conforme a escala de corrente
selecionada, Seleção de Postos de Trabalho:
Coluna(sem Bucky), Bucky1 (Bucky mural),
Bucky2 (mesa Bucky), Tecla para disparo de
Raios - X; Tecla para preparo de RX. Demais
características: circuito de estabilização de
voltagem para filamento de ampola; Bloqueio
de técnicas de operações prejudiciais a
ampola; Aviso sonoro e luminoso em caso de
bloqueios
e
durante
a
exposição.
TRANSFORM ADOR DE ALTA TENSÃO:
Rendimento de 630 mA / 125 KV; Imerso em
óleo isolante especial, tratado a vácuo;
Unidades retificadoras de silício para 125
KVp onda completa; Receptáculo Universal
tipo “Federal Standard”.: 01 Par de Cabos de
Alta Tensão; Capacidade 150 KVp, com
terminais de conexões Universal tipo “Federal
Standard”.: Tubo de anodo giratorio (30 / 50
KW) angulação de 16 graus; Capacidade
máxima de armazenamento de calor:
190kHU; Dissipação térmica contínua
máxima: 490 W ; Filamento: Foco Fino: 1,0/
1,0 mm ,Foco Grosso: 2,0/ 2,0 mm, Cúpula
Radiação de fuga: < 0,5 mGy/h / 125 kV,
Conexão tipo Federal, Cargas máximas
permitidas: 630mA /80kV,500 mA /
90
KV,100 mA / 115 KV,300 mA / 100 KV 50
mA / 125 KV e 200 mA / 110 KV.: Caixa com
revestimento em chumbo, Lâminas em 1
estágio, Lâmpada halógena de 24 volts,
Contraste superior a 3:1, Temporizador
eletrônico para centralização.: Coluna porta
tubo dotada de freios eletromagnéticos
acionados por meio de teclas. Indicador de
angulação, braço telescópico com giro de 180
graus.
Coluna
com
base giratória
contrabalançada com deslocamento sobre
trilho, sistema chão / chão dotado de freios
eletromagnéticos. Braço de sustentação do
33 Tubo com movimento de avanço e retrocesso und
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1

R$ 124.844,88
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PROCESSADORA
RAIOS
X
AUTOM ÁTICA: Instalada, largura: 600 mm,
comprimento: 600 mm, peso bruto: 600, peso
líquido: 600; capacidade de 120 filmes por
hora, filmes: 10x10cm até 35x43cm;
voltagem: 220 v; transporte de filmes através
de roletes; capacidade máxima até 8,5 litros
dos tanques; sistema de engrenagens para
acionamento uniforme e contínuo dos roletes;
controle
eletrônico
automático
de
liga/desliga,
mantendo
as
funções
independentes
da
posição
stand-by;
regenerações automáticas e ajustáveis dos
químicos, controle de entrada de filmes
sonoros e visual, bloqueio de água e
racionamento do sistema de transporte,
funcionamento de todas as funções por meio
de introdução do filme do alimentador;
aquecimento do revelador através do sistema
externo de troca de calor, controlado através
de termostato eletrônico com leitura digital
touch; sistema
de projetos contra
superaquecimento do revelador; sistema de
34 exaustão.
und

1

R$ 27.372,50

R$ 27.372,50

ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: Aparelho
de Ultrassom com registro na ANVISA transportável sobre rodízios com no mínimo
de 200.000 canais digitais de processamento
para oferecer qualidade de imagem em modo
2D, M odo M , modo M anatômico, M odo
Power Doppler, M odo Color Doppler, M odo
Doppler Espectral e Doppler Contínuo, M odo
2D - Console ergonômico com teclas
35 programáticas e retroiluminado, Tecnologia und

1

R$ 130.939,97

R$ 130.939,97
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com
freio
magnético.:
Coluna
contrabalançada para fixação em chão. Freios
mecânicos e eletromagnéticos. Grade antidifusora 10.1-150 linhas, com distância focal
1,80 mts. Bandeja ajustável em aço inox
polido para chassis 13X18 até 35X43 cm.
Ligação conjugada com o Comando do
equipamento com disparo de Raios-X
automático, com movimentos longitudinais e
transversais provida de freio magnético, com
acabamento em pintura eletrostática, tampo
em fórmica e acabamento em alumínio A-7,
provida de bucky com gaveta em aço inox
polido e percurso em toda sua extensão. Grade
anti-difusora 10.1-150 linhas. alimentação de
rede: 220 - volts - hz/ bifásico, exames que
poderão ser realizados com este aparelho:
Radiografia convencional, Traumatologia e
Ortopedia em geral, Incidências Oblíquas
(todas), Urografia excretora, Vias Biliares,
Seios da Face M astóide..

de feixes compostos e Tecnologia de redução
de ruído e artefatos, zoom Read/Write Imagem Trapezoidal: possibilita aumentar em
20% o campo de visão em imagem com
transdutor linear. Imagem Harmônica:
Função com aplicação para todos os
transdutores - Imagem Harmônica de Pulso
Invertido. M odo M , M odo Power Doppler M odo Color Doppler. M odo Dual Live:
divisão de imagem em tela dupla de M odo B
+ M odo Color, ambos em tempo real. Power
Doppler Direcional. M odo Doppler Espectral.
M odo Doppler Contínuo. Tissue Doppler
Imaging (TDI) colorida e espectral, modo
Triplex. Pacote de cálculos específicos.
Pacote de cálculos simples. Tecla que permite
ajustes rápidos da imagem, otimizando
automaticamente os parâmetros para imagem
em M odo B e M odo Doppler. Divisão de tela
em 4 imagens para visualização e análise de
imagens em M odo B, M odo M , M odo Power,
M odo Color, M odo Espectral. Dual - modo de
divisão dupla de tela com combinações de
M odos. Software de imagem panorâmica com
capacidade de realizar medidas; Software que
permite a medição da espessura intima-média
da parede anterior e posterior da carótida ao
clique de um botão; Software que utiliza a
elasticidade da imagem para detectar massas
sólidas com conversão de cores; Software de
elastografia por compressão para avaliação de
massas sólidas; Software de análise
automática em tempo real de curva Doppler.
Permitir acesso às imagens salvas para pósanálise e processamento. Frame rate de pelo
menos 2000 Fps, Faixa dinâmica de pelo
menos 250 Db; Aquecedor de Gel, Cine loop
e Cine loop save. Pós - processamento de
medidas. Pós processamento de imagens .
Banco de palavras em Português. M onitor
LED com no mínimo 21 polegadas; Saida
HDM I; DICOM 3.0; Deve permitir
arquivar/revisar imagens. Pacote de cálculos
de medidas cardíacas necessárias do exame de
ecocardiografia; Hardware para aquisição de
ECG de monitoramento em 3 vias; Software
para aquisição 3D e 4D; Pacote de softwares
com ferramentas para análise diagnóstica das
estruturas volumétricas através da realização
de cortes tomográficos ou oblíquos. HDD de
no mínimo 500 GB, 05 portas USB no
mínimo. M ínimo de 03 portas ativas para
transdutores. Transdutor linear que atenda no
mínimo a faixa de frequência de 5 a 12 M hz;
Transdutor Convexo que atenda no mínimo a
faixa de frequência de 2 a 8 M hz; Transdutor
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Endocavitário que atenda a faixa de
frequência de 4 a 9 M hz; Transdutor Setorial
adulto atenda no mínimo a faixa de frequência
de 2 a 4 M Hz; Transdutor Convexo
Volumétrico atenda no mínimo a faixa de
frequência de 4-8 M Hz.
TOTAL GERAL (R$)

R$ 333.106,42

LOTE II (COTA RES ERVADA ME e EPP) - VINCULADO AO LOTE I

DESCRIÇÃO

UND QTD PREÇO UNIT. (R$)

PREÇO TOTAL (R$)

M ACA CLÍNICA PARA EXAM ES: M aca
fixa para salas de exames de ultrassonografia
com altura de 60cm, para que o profissional
sentado, consiga realizar o exame. A
cabeceira
é regulável
para melhor
acomodação
do
paciente.
ESPECIFICAÇÕES: M aca fixa hospitalar
com estrutura tubular em aço carbono
redondo, em H para maior estabilidade; Leito
em M DF estofado revestido em courvim com
opcional de cores; A cabeceira é regulável,
sendo reclinável em até 4 posições através de
cremalheira; Pés com ponteiras plástica
niveladoras; Pintura eletrostática a pó epóxi
com tratamento antiferrugem e Dimensões:
Comprimento: 1,88m, Altura: 0,60m e
1 Largura do leito: 0,60m.
und

1

R$ 620,00

R$ 620,00

DETECTOR FETAL: Os Detectores Fetais
são utilizados para captar movimentos no
interior do corpo humano por meio do sistema
DOPPLER. Permite a detecção do coração do
feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre
a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando
a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a
gravidez e pré-parto. Posteriormente por volta
da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som
distinto e claro da placenta ajuda sua
localização e facilita o diagnóstico da placenta
prévia. O fluxo do cordão umbilical, também
pode ser ouvido nesse estágio. São aferidos
para uma excelente sensibilidade e um menor
nível de ruídos, obtendo assim ótimos
resultados na obstetrícia. Gabinete e
transdutor em material ABS de alto impacto
que evita a oxidação e deterioração ao longo
do tempo. /suporte lateral para transdutor
facilitando seu armazenamento e transporte.
Desligamento automático após 1 minuto sem
uso, controle de volume e tonalidade. Ao
desligar o equipamento a ultima configuração
2 de volume e tonalidade ficam armazenados na und

6

R$ 735,42

R$ 4.412,52
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memória.
Especificações
Técnicas:
Alimentação do equipamento: 1X Bateria
Alcalina
9V
6LR61/6LF22
(não
recarregável); 1X Bateria NI-M H 9V
recarregável (opcional) e Carregador para
bateria 9V (opcional). Autonomia máxima de
consumo: 5 horas. Potência máxima de
consumo: 2VA. Potência máxima do áudio:
1000 mW. Saída para fone de ouvido.
Desligamento automático para economia de
bateria após 1 minuto sem uso. Controle
digital de volume com 15 níveis e salvamento
automático do último nível selecionado.Luz
no painel para indicar a substituição da bateria
ou recarga (se bateria recarregável). Faixa de
medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para
bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm
respectivamente). Frequência de trabalho: 2
M Hz ± 10%. Diâmetro máximo do foco
ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima
do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência
ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz
IP68 (opcional). Gabinete e transdutor
injetados em material ABS, altamente
resistentes à oxidação e deterioração.
Alimentação do equipamento: 1X Bateria
Alcalina
9V
6LR61/6LF22
(não
recarregável); 1X Bateria NI-M H 9V
recarregável (opcional) e carregador para
bateria 9V (opcional). Autonomia máxima de
consumo: 5 horas. Potência máxima de
consumo: 2VA. Potência máxima do áudio:
1000 mW. Saída para fone de ouvido.
Desligamento automático para economia de
bateria após 1 minuto sem uso. Controle
digital de volume com 15 níveis e salvamento
automático do último nível selecionado. Luz
no painel para indicar a substituição da bateria
ou recarga (se bateria recarregável). Faixa de
medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para
bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm
respectivamente). Frequência de trabalho: 2
M Hz ± 10%. Diâmetro máximo do foco
ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima
do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência
ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz
IP68 (opcional).Gabinete e transdutor
injetados em material ABS, altamente
resistentes à oxidação e deterioração e
Garantia:
01
ano.
Conteúdo
da
embalagem
01 M onitor Doppler DF 7001 N.
01
Transdutor
2
M Hz
IP21.
01 Frasco de Gel ultrassônico 100 g.
01
M anual
de
instruções.
01
Alça
para
transporte.
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01
Bolsa
para
armazenamento.
01 Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22.

1

R$ 723,82

R$ 723,82

ARM ÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM
FECHADURA :Armário de Aço 2 portas,
esse armário é confeccionado em aço na chapa
26, contém 2 portas e fechadura sem
maçaneta, totalmente reforçado para aguentar
20 kg por prateleira. Armários de aço são
ótimos para organização, segurança e
economia de espaço. Detalhamento: Produto:
Armário, Quantidade de portas: 2, Chapa do
corpo: 26, Chapa do tampo: 24, Quantidade
de reforços: 3, Prateleira Fixa: 1, Prateleiras
Reguláveis: 3, Capacidade por prateleira: 20
kg, Pintura: Eletrostática a pó, Altura Externa:
1927 mm, Largura Externa: 80 cm e
4 Profundidade Externa: 40 cm.
und

1

R$ 697,41

R$ 697,41

BIOM BO DUPLO PINTURA EPÓXI:
Construído com tubo de aço 3/4 em pintura
epóxi faces em forte tecido de algodão cru
amarrado com cordões na estrutura e pés com
rodízios de 2". Dimensões aproximadas :
Largura aberto: 123 m, Largura fechado: 66
5 cm x 175 m altura e Peso: 8kg.
und

1

R$ 370,20

R$ 370,20

ESCADINHA
DOIS
DEGRAUS
ANTIDERRAPANTE EPÓXI:
Escada
hospitalar com Dois Degraus e piso com
borracha Antiderrapante auxiliar para M aca,
mesas de exame clínico e Cama Hospitalar.
ESPECIFICAÇÕES: Escada com 2 degraus,
Estrutura tubular em aço redondo, Pintura
eletrostática a pó "Epóxi" com tratamento
anti-ferrugem,
Capacidade aproximada:
120kg, Dimensões externas aproximadas :
6 Largura: 39cm, Profundidade: 56cm.
und

3

R$ 137,31

R$ 411,93

CADEIRA DE RODA EM FERRO: Cadeira
para transporte de pacientes consiste em um
equipamento
que
foi
beneficament e
desenvolvido para uso em enfermarias ,
clínicas e hospitais. Em outras palavras, a
7 cadeira de rodas foi pensada somente para a und

1

R$ 734,87

R$ 734,87
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ARM ÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS
ESM ALTADO (COM VIDROS): Estrutura
metálica em cantoneiras de chapas de aço de
2,00mm com 25x25mm de largura, fechado
com chapas de aço esmaltado no fundo, base
e teto, pés em tubos quadrados
25x25x1,20mm com ponteiras de PVC, vidro
incolor 3mm nas 4 prateleiras, nas laterais e
nas portas que tem 01 fechadura cilíndrica
tipo yale. Embalagem Caixa de pap elão.
Vidros seguem no interior do produto.
3 M edidas: 1,60 alt. X 0,65 larg. X 0,40 prof. und
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APARELHO DE PRESSÃO ADULTO
OBESO (GRANDE) BRIM VELCRO: O
Aparelho de Pressão Arterial Adulto BIC é
verificado e aprovado pelo INM ETRO, que
garante maior confiabilidade e segurança. É
um aparelho convencional que possui
manômetro aneróide (não utiliza líquidos) em
escala de 0 a 300mmhg, caixa injetada em liga
de zinco com pintura de alta resistência,
mostrador plano, com válvula de metal
altamente resistente com regulagem de saída
de ar sensível, braçadeira em tecido Brim
100% algodão antialérgico com fecho de
Velcro. Possui manguito de borracha
vulcanizada com duas saídas, sem emendas,
de alta durabilidade e pêra insulfladora de
borracha vulcanizada com sistema de retorno
em metal, com esfera de aço inox de alta
durabilidade. Ideal para a verificação exata de
8 sua pressão arterial.
und

1

R$ 357,98

R$ 357,98

APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE
INFANTIL COM FECHO EM VELCRO: Os
aparelhos de pressão arterial da marca
Premium possuem alta precisão são leves,
compacto porem robusto, garantindo assim
uma
maior
longevidade
do
seu
esfigmomanômetro.
Esfigmomanômetro
Adulto Premium com em Velcro, Tamanho
infantil pares braços com circunferência 18 a
35cm, de uso Hospitalar e Domestico, com
sua braçadeira confeccionada em nylon de
alta resistência e um sistema de fechamento
em Velcro, da todo o suporte e tranquilidade
durante as aferições de pressão arterial e é por
isso que os mais diversos profissionais da área
9 da saúde dão preferência a este excelent e und

1

R$ 138,35

R$ 138,35
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locomoção de pacientes de um ambiente para
o outro com segurança e agilidade. Com isso,
está locomoção com o paciente deverá ser
realizada com cuidado para que não ocorram
lesões. Ainda assim, é um produto que conta
com a fabricação em aço possuindo pintura
em epóxi sendo resistente a umidade e a
produtos químicos. Contudo, possui uma boa
durabilidade, resistência e agilidade para o dia
a dia dos profissionais que a utilizam.
Características da cadeira para transporte de
pacientes: Produto fabricado em aço; Fácil
agilidade; Segurança; Rodas dianteiras possui
3cm; Rodas traseiras possui 2cm. Dimensões
da cadeira para transporte de pacientes:
Largura do assento: 44cm; Altura do assento
ao chão: 47,5cm; Comprimento do assento:
43cm; Largura total da cadeira: 58cm; Peso da
cadeira: 20kg e Suporta até 120kg.
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PARES DE CANELEIRA DE 1 KG:
Desenvolvida para ajudar no fortalecimento e
tonificação da musculatura dos membros
inferiores e superiores, a Caneleira de Peso
Oxer apresenta enchimento em areia e
revestimento em poliéster. Já o fechamento
em velcro garante um ajuste personalizado
para maior estabilidade nos movimentos e
conforto. Com o padrão Oxer, conteúdo da
embalagem 1 par, garantia do fornecedor 3
meses contra defeitos de fabricação, material
externo poliéster, peso de cada caneleira
10 (kg)1,00, enchimento areia e ajuste velcro.
und

1

R$ 105,81

R$ 105,81

PARES DE CANELEIRA DE 2 KG:
Desenvolvida para ajudar no fortalecimento e
tonificação da musculatura dos membros
inferiores e superiores, a Caneleira de Peso
Oxer apresenta enchimento em areia e
revestimento em poliéster. Já o fechamento
em velcro garante um ajuste personalizado
para maior estabilidade nos movimentos e
conforto. Com o padrão Oxer, conteúdo da
embalagem 1 par, garantia do fornecedor 3
meses contra defeitos de fabricação, material
externo poliéster, peso de cada caneleira
11 (kg)2,00, enchimento areia e ajuste velcro.
und

1

R$ 108,57

R$ 108,57

PARES DE CANELEIRA DE 3 KG:
Desenvolvida para ajudar no fortalecimento e
tonificação da musculatura dos membros
inferiores e superiores, a Caneleira de Peso
Oxer apresenta enchimento em areia e
revestimento em poliéster. Já o fechamento
em velcro garante um ajuste personalizado
para maior estabilidade nos movimentos e
conforto. Com o padrão Oxer, conteúdo da
embalagem 1 par, garantia do fornecedor 3
meses contra defeitos de fabricação, material
externo poliéster, peso de cada caneleira
12 (kg)3,00, enchimento areia e ajuste velcro.
und

1

R$ 108,57

R$ 108,57

APARELHO DE
13 eletroestimulador

1

R$ 2.021,11

R$ 2.021,11

TENS/FES: O um
FES+TENS+RUSSA und
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esfigmomanômetro. Além disso, o seu
esfigmomanômetro Premium acompanha
uma bolsa para armazenamento e transporte,
dando maior autonomia e organização nos
atendimentos.
Especificações
Técnicas,
Esfigmomanômetro Adulto, Braçadeira em
nylon com fecho em velcro, Braçadeira
destinada a braços com circunferência entre
18 e 35 centímetros, Faixa de medição de 0 a
300 mmhg, Tolerância +/- 3 mmhg, verificado
e aprovado pelo INM ETRO, M anguito e pêra
em PVC, Estojo para viagem e1 Ano de
Garantia.
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microcontrolado indicado para diversos
tratamentos
em
fisioterapia
como:
fortalecimento e controle da espasticidade
muscular, estímulo da musculatura em
reinervação,
retardo
de
atrofias,
eletroanalgesia, amplitude de movimento,
etc., bem como em uso ortótico. Corrente:
FES+TENS+RUSSA, M emória para gravar
mais de 30 protocolos do usuário, 4 canais
independentes e isolados, Painel com teclado
suave, e display gráfico azul de cristal liquido
com iluminação, Detecção de mal contato do
cabo do paciente, Detecção de excesso de
corrente, Certificado pela TUV Rheinland do
Brasil - OCP 004, Alimentação: 100 a 240Vac
50/60Hz ( automático ), Consumo máximo:
25VA, Fusíveis: 2,0A (250V 20AG), Forma
de onda: retangular bifásica simétrica, M odo
de operação: Contínuo, TENS: Normal, Burst,
VIF, VP, VF / Frequência: 1Hz a 200Hz,FES:
Síncrono, Sequencial, Alternado, Largura de
Pulso: 50uS a 600Us, Frequência dos Pulsos:
1Hz a 200Hz, Tempo de Sustentação: 1 a 30s,
Tempo de repouso: 1 a 30s, Tempo subida e
descida: 0 a 9s Intensidade efetiva máxima de
corrente: 120mA (±5%) carga 500 Ohms,
Temporizador: 1 a 60 minutos (passos de 1
minuto), Proteção contra risco de choque
elétrico: Classe II, Grau de proteção da parte
aplicada: Tipo BF,Proteção contra penetração
de água: IPX0, Classificação UM DNSTM:
16-250,
Classificação de Proteção e
Segurança: Acordo com normas NBR IEC
60601-1:1997, NBR IEC 60601-2:2006 e
NBR IEC 60601-2-10:2002.Itens Inclusos: 8
eletrodos adesivos 3 x 5cm, 4 cabos para
eletrodos, Cabo tripolar e M anual do usuário
DE

FAIXAS ELÁSTICAS
15 RESISTÊNCIA:

DE

M ÉDIA
und

1

R$ 26,37

R$ 26,37

und

1

R$ 41,56

R$ 41,56

und

1

R$ 701,27

R$ 701,27

APARELHOS DE AR CONDICIONADO
12.000 BTUS: M ais eficiência e economia de
energia. Economiza energia, adequando-se à
variações de temperatura do corpo durante o
sono. Evita proliferação de odores e mofo
garantindo um ar mais saudável. Com um
sensor no controle remoto, a função permite
que a temperatura desejada seja mantida onde
está localizado o controle remoto.Ultra filter:
Retém até 99% das bactérias. Filtro de nylon.
Filtro de carvão ativado. Testado nas bactérias
17 Escerichia coli e Staphylococcus aureus. und

1

R$ 2.277,50

R$ 2.277,50

FORTE

16 CAM A ELÁSTICA PEQUENA:

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
http://cururupu.ma.gov.br/transparencia/diario
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: d1690daa0be3e3c851652a4e01ef8d32865cd485
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

Página 22 de 28

FAIXAS ELÁSTICAS
14 RESISTÊNCIA:

CURURUPU - MA :: DIÁRIO OFICIAL - NÚMERO 328 :: QUINTA, 31 DE MARÇO DE 2022 :: PÁGINA 23 DE 28

Serpentina de cobre: M aior durabilidade e
resistência contra os efeitos de chuva e
maresia, estendendo a vida útil do produto.
CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES:
Longarina de 3 Lugares, Com design
anatômico,
Assento e encosto
em
polipropileno (plástico), Estrutura em aço
com pintura epóxi eletrostática na cor preta e
18 Capacidade por lugar: 120kg.
und

2

R$ 979,87

R$ 1.959,74

19 Computador (desktop-básico) completo

2

R$ 2.574,18

R$ 5.148,36

und

TOTAL GERAL (R$)

R$ 20.965,94

2. DA VALIDADE DO REGIS TRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade pelo período de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

2.2. Nos termos do art. 15, Parágrafo 4.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada pela Lei Federal n.º 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de
Registro de Preços, o M unicípio não será obrigado a adquirir o(s) bens(s) referido(s) nesta Ata, sem que desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie às empresas registradas.

2.3. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78, da Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal n.º
8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantido, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGIS TRO DE PREÇOS

3.2. Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços , deverão manifestar
seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis detentores da Ata e respectivos preços a serem praticados, obedecida
a ordem de classificação.

3.3. Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não, independente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento/serviço, não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

3.4. Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão Gerenciador poderá permitir sua utilização a que se refere este artigo,
desde que não exceda a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

4. DO PREÇO (ART.55, III)

4.1. O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços são os constantes da Ata de Reunião de Julgamento
de Propostas, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico n.º 007/2022.
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3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto por todos os Órgãos da Administração direta e
indireta do M unicípio.
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4.2. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será de acordo com a Ata de Reunião de Julgamento de Propostas anexa ao Pregão Eletrônico
n.º 007/2022, pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.

5. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

5.1. Os fornecimento deverão ser executados dentro dos prazos e condições estabelecidas no Anexo I Termo de Referência.

5.2. O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de um dia útil da data da comunicação à empresa através do setor de compras.

5.3. O início dos fornecimento pela empresa deverá ser iniciado no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a emissão da OF enviada pelo Setor de
Compras do M unicípio.

6. DO PAGAMENTO (ART.55, III)

6.1. Contraprestação mensal, a medida do consumo.

6.2. Em todos os fornecimento, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria, até 30 (trinta) dias a contar da data em
que for efetuado o recebimento definitivo pela unidade requisitante, e, emissão da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada e visada pelos órgãos de
fiscalização.

6.3. No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora deverá fornecer à Prefeitura M unicipal de Cururupu - M A, o número de
sua conta corrente bancária, agência e banco, para efeito de pagamento.

7.1. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento, fica estabelecido que após gerado empenho aos bens dele advindo
não são passiveis de reequilíbrio.

7.2. Se a qualidade dos bens fornecidos deverá corresponder às especificações exigidas no edital do Pregão que precedeu a Presente Ata, a remessa do
produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas independentemente da aplicação das
penalidades cabíveis.

7.3. Cada fornecimento deverá ser prestado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile
ou e-mail, devendo dela constar: a data, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.4. Os bens deverão ser fornecidos e posteriormente acompanhado da nota-fiscal ou nota- fiscal fatura, ser entregue ao setor competente, conforme
o caso.
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7. DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DOS BENS (art. 55, II)

CURURUPU - MA :: DIÁRIO OFICIAL - NÚMERO 328 :: QUINTA, 31 DE MARÇO DE 2022 :: PÁGINA 25 DE 28

7.5. A empresa beneficiária da ata, quando do recebimento da Ordem de fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que
necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

7.6. A cópia da Ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de
Administração da ata.

8. DAS PENALIDADES

8.1. A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços
no presente instrumento de registro, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87, da Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações que lhe
foram introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94, ao critério da Administração.

8.2. A recusa injustificada, da detentora desta Ata, em retirar as ordens de fornecimento, dentro do prazo de um dia, contados da sua emissão, poderá
implicar na aplicação da multa de 10% (dez por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos.

8.3. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a Administração poderá aplicar à detentora da presente Ata a
penalidade de 10% (dez por cento) do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de qualquer
outra irregularidade.

8.4. As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a ser efetuado á detentora da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser
inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.
9. DO REAJUS TAMENTO DE PREÇOS

9.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos
fornecimento ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos Detentores a Ata.

9.2.1. Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

9.2.2. Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido, e

9.2.3. Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportunidade de negociação.

9.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o Detentor da Ata, mediante requerimento comprovado, não puder cumprir o
compromisso, a Administração poderá:

9.3.1. Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmada a veracidade dos mot ivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
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9.2. Quando preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior o preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:
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9.3.2. Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação;

9.4. Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção de contratação mais vantajosa.

10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGIS TRO DE PREÇOS

10.1. O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal n.º
8.666/93 e demais normas pertinentes.
10.2. A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93.

11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGIS TRO DE PREÇOS

11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:
11.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
11.1.2. A detentora não retirar qualquer Ordem de fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;
11.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;
11.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;
11.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

11.1.7. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso
de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de Administração da presente Ata de Registro de Preços;
11.1.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das
publicações oficiais do M unicípio, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

11.2. Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro
de Preços, ou, a juízo da Administração quando comprovada a ocorrência de qualquer das hip óteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei
Federal n.º 8.666/93, alterada pela Lei Federal n.º8.883/94.
11.3. A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a
Administração a aplicação das penalidades previstas no Item 08 deste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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11.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
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12.1. As despesas com a presente licitação ocorrerão a conta da Dotação Orçamentária consignada na proposta orçamentária do exercício. A Dotação
Orçamentária também será informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho.
13. DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO
13.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Secretaria requisitante, a dotação
orçamentária será informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho.

14. DAS DIS POS IÇÕES GERAIS
14.1. Integram e vinculam esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico n.º 007/2022 e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado,
conforme M apa de Apuração anexo ao presente instrumento. (Art. 55, XI).

14.2. A Administração não está obrigada a adquirir os produtos cujos preços encontram- se registrados.
Fica eleito o foro da comarca de Cururupu - M A para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
Os casos omissos, em caso de rescisão contratual, bem como à execução do Contrato, serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro
de Preços, a Lei Federal n.º 10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666/93 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os Princípios
Gerais de Direito. (Art. 55, XII).

Cururupu/M A, 31 de março de 2022.

________________________________
LUCIANA S ETUBAL LOPES
ÓRGÃO GERENCIADOR

________________________________
A.L.DA C.HOLANDA – ME
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EMPRES A BENEFICIÁRIA
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ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA

DIÁRIO OFICIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RUA GETULIO VARGAS , 20, CENTRO
CURURUPU - MA, CEP: 65268-000
Email: diario@cururupu.ma.gov.br
Telefone: (98)03210-2601

GENILDE MATOS MAIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
http://cururupu.ma.gov.br/transparencia/diario
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: d1690daa0be3e3c851652a4e01ef8d32865cd485
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 28 de 28

ALDO LUIS BORGES LOPES

