
CPL - Comissão
Permanente de Licitação

BAYEUX
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

N2 00008/2020 - FMS - FMBEX

ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS Ne 00046/2020 -
FMS - PMBEX: EMPRESA

BAUMER S.A., CNPJ:

61.374.161/0001-30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
L1C1TACA0BAYEUX@GMA1L.COM



'/V*.

ESTADO LIA FakAÍBA
FREFEITDR/i. MUNICIPAL DE BAYEUX

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N". OO Í^ (p/linü - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - FMS - PMBEX

Aos O I tú dias do mês ™ de 2020, a SecrcUma Municipal de Saúde da
PrefelWa Municipal de Bayeux, Pessoa .KinMica de Di.-eito Público,_ com sede Rua l-iav,o -
Centro Baycux-Pb - 58306-390, neste ato representada pelo Secreiario de Saúde, .Sr. riuino Wandeiley
Ramos Monteiro, Brasileiro, Casado, residcnie e domiciliaoo na Rua Golfo de Omain -s n Bloco 03 Ap^
308 Intermarcs, Cabedclo/P3, Ccp: 58.I01-7'10, CPI- n" 044.846.624-42. Carteira de Identidade n 2388920
SSP/PB gerenciador da presente ATA DB REGISTRO DE PREÇOS (AÍIP), decorrente oa licitação na
modalidade PREG.40 ELETRÔNICO SRP N° 00008/2020 - FMS-PMBEX, ®
ínrnv.ilÍ7-icao de REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM A IA, PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO VNTH^ÍoÃ^
DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL M.ATLRNO ^
MARSICANO, POLICLÍNTCA 3EN.IAMIM MARANHÃO E ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB, pru^cá:auâ r.oí: temo. do PROCESSO ADMINISTRATIVO
N" 00039/20^0 - rMS-PMBpy a nua! se constituí em documento vinculalivo e obngacional as partes,
conforme o disposto no arl. 15 da Lei n° 8.66Ú/93, segundo as cláusulas e condivôes seguintes;

LI. A presente estabelece as cláusulas c co -dições gerais para o REGISTRO DE
EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS ̂ •'^•'^^SSIDADES DO
HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO, POLICLINÍCA BENJAMIM MARANHAO E
ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA Ml,'NICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB, cujos quantiialivos,
especificações, preços, e fornecedores foram prcviomenle definidos atra^'ês do proeedmicnlo licitatono em
epígrafe.

2.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Sautle da Pr^eitura Municipal de
Baveux. Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua FIávio Maroja, .s/n " *
58306-390, inscrita no CNPJ n° 08.924.581/tYJÜ4-02. na qualidade de ORGAO GERENCIADOR,

2 2 Parágrafo único - qualquer órgão ou enliuude oe quaiquer eslera da /vdministraçau I'ública poderá
solicitar a utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não na lj^c>taçâo em epigrale,
observadas as exigências contidas no Decreto Municipal n" 030/2019, de 16 de jullio de20l J.

CtÁU SÚÚA

O ÓRGÃO GF.RENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:

3 1 Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os preços, os
quantitativos disponíveis e as espedíicações dos nialeriais registrados, observada a ordem de classificação

i^rConvocàroí via lax. telefime ou e-mail. pura assinatura da ARP, assinatura do contraio e
S'! pam a vigência da pre.seiue ata. sejam mantidas todas as
e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibiiiüade com as obrigações assumidas,
Gom solicitação do novas certidões ou documentos vencidos;
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3.4. Conduzir evenluais proccJimi:nius administrailvos de renegociação de preços registrados, para fins deadequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; _ ^
3.5. Realizar, quando necessário, prévia reunião com os liciianlcs objetivando a tamiliarizaçâo das
oeculiaridadcs do Sistema de Registro de Preços; .
3 6. Consultar os fornecedores registrados (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse ern
fornecimento do Cs) material (ais) a outro (s) órgão (ãos) da Administração Publica que externe (m) a
intenção de utilizar a presente ARP;
3.7. Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP,
3 8 Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
3.9. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação durante a
execução contratual, na presente AIU'.

!4rCLÃUSULÀ QUARTA - DATOBRIG)
.PARTICIPANTE A POSTERIORI;

O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO PARTICIPANTE A POSTERIORI, através de gestor próprio
indicado, obrigam-se a;

4.1. Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de
forma correta da mesma; . , , , j • r

4.2. Consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações
necessárias à aquisição pretendida; ,
4.3. Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando
ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;4.4. Encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva nota de empenho;
4.5. Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dia,s úteis, as informações sobre a contratação efetivamente

il. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente
ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou madimplemcnto do particular.

O FORNECEDOR obriga-se a:

5.1. Assinar a ARP, assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, e
retirar a respectiva nota de empenho, no que couber; ^ , c • . «
5. 2. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou nao do fornecimento a outi^o
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente
ARP'

5.3. Entreear o (s) material (ais) solicitado (s) nos prazos estabelecidos no edital; , * du.
5 4 Fornecer o (s) material (ais) conforme especificações, marcas, e preços registrados na presente ARI,
5.5. Entregar o (s) material (ais) solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante Prévio ou
participante a Posteriori da presente ARP; _ . , ÁRnÀn
5.6. Providenciar a imediata correção de deficiências, lalhas ou irregularidades constatadas pelo ORGAO
GERENCl.^DOR referente às condições firmadas na presente ARP; u
5.7. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis, documentação de habilitação
e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas; • . a.
5.8. Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da
presente ARP;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5 9 Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador f participante (s) e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irrcguíaridadcs cometidas na execução das obrigações assumidas na presente

5 ?0.'Pagar, pontualmente, o (s) fornecedor (es) e cumprir c.m as obrigações fiscais, relativos ao (s) material
(ais) entregue (s), com base na presente ARP. exonerando a Administração Pública de responsabilidade
solidái-la ou subsidiária por tal pagamento; , v.
5.11. Apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação ao preços atuali/ada
contendo a distribuição proporcionai dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances, se ter
o caso;

A presente Ala de Registro de Preços terá vigência de um ano, a contar da data da sua assinatura, vigorando
até o dia (liíYO de 2021.

7.1. Os preços, as quantidades, o (s) fornecedor (es) e as especificações do (s) material (ais) registrados nesta
Ata cncontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame
licitatóriü. „ . 1 j •
7.2. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais
ônus que, porventura, possam recair sobre o íbmecimento.

EMPRESA: BAUMER S A

ENDEREÇO' AVENIDA PREFEITO ANTONlO TAVARES LEIfE, 181, DISTRITO INDUSTRIAL I
JOSÉ MARANGONl, MQGI MIRIM. SÃO PAULO/SP - CEP; 13.803-330, TEL: (i9) 3805-7655 / (11)
3670-ÜOOO / 0004 / 0043
RESPONSÁVEL: JOSÉ HENRIQUE MARQUES CAMARGO
CPF: 120.616.768-80

RG: 20.286.683 SSP/SP

01

DESCRIÇÃO
t-

CARRO DE ANESTESIA, aparelho
de anestesia para pacientes nconalais,
pediátricos e adultos, com fácil
visualização dos parâmelros,
possibilidade de alteração nas
modalidades vcntilatórias, ajustes de
volume corrente, fi-equcncia respiratória,
pressão, relação I:E, peep, sensibilicade,
pausa e pressão suporte; deve possuir-
alarme auditivo c visual de baixa
pressão de 02; entraria para conexão de
cilindro resort'a de 02 e N20 (Yoke), já
incorporado no equipamento;
manômeiro para a monitorlzaçãc das
fontes dos gases, inclusive do .>;isteina de
Yoke; saída auxiliar de 02 já

limd:
.."jmarca; \ ALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

RMS:

1026I I2Q02Ü

MODEÍ.O;

01
UNI

D.

CONQUEST
VERTEX R$ 92.000,00 R$ 92.000.00

FAB:

BAUMER

S/A

NACIONAL

,
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incorporado no equipamento, para
conexão de fluxômelro externo; chave
para a opção entre N20 e ar
enmnrimido oara mistura com 02;

VALOR TOTAL: RS 92.000,00

(NOVENTA E DOIS MIL REAIS)

7.3. O valor lotai da presente Ata de Registro de Preçoc é de RS 92.000,00 {noventa e dois mil reais).

8.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR durante a vigência do presente Registro de Preços poderá mediante as suas
necessidades efetivar as contratações decorrentes de.sta Ata de Registro de Preços através da assinatura de um
instrumento contratual, após a plena vigência e eficácia do mesmo, e mediante a emissão de empenho, que
será entregue ao fornecedor contratado para o rornecimento, obedecidas as normas contidas no instrumento
convocatório. . . r j
8.2.0 empenho é o documento competente para iirmar o compromisso de tornecimento com o íomecedor.

pTOirüSÚCANONA-DÀ ÇÒNDÍÇ®E§í0HFieMll

9.1. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO
PARTICIPANTE, se for o caso. a firmai' as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particuiai' cujo preço foi registrado, em
caso de igualdade de condições, a preferência.

10 ! Os preços, os quantitativos, ü(s) fornecedor (c«) e as especificaçõe.s resumida (s) do objeto, como
também as possíveis alterações da presente ARP,_serão publicadas em imprensa oficiai, na forma de extrato,
em conformidade com o dispo-sto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n . 8.666/93.

Íi;ÇLÃUSÜtÃDÉÇIMA^WM^lfiÃ':^.'P^^W^llf^^®S^

11.1. A Ala de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da
Lei 8.666/93; . . ^ j

11.1.1. Parágrafo único - a qualquer li.mpo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de
eventual redução ocorrida no mercado, ou de fato novo que eleve o seu custo, cabendo ao ORGAO
GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos fornecedores para negociar o novo valor
compatível ao mercado.

Ipf^cEDóá.;^! - ■•[iâ .■ . _ . -
O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:

12.1 O Fornecedor Registrado terá o seu registro canccjado quando:
12.1.1. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais;
12.1.2. Incidir em qualquer uma das hipóteses pirv;.sics na cláusula das Penalidades;
12.1.3. Causar qualquer dano ao Patrimônio Piiblico, que não popa ser recuperado;
12.1.4. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
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12.1.5. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações; assumidas, devidamente
«A ATA, mediante comunicação por

escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as eNigcncias do compromisso do lornecimento,
12.1.7. Por decurso de prazo de vigência;
12.1.8. Não restarem fornecedores registrados;12.1.9. Não cumprir as obrigações constantes da Ata dç Registro de Preços: ^ ^ .

12'l 10 Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar suajustincaliva.
12.1.11. Em qualquer das hipóteses de inexecuç3o total ou parcial da Ata decorrente de Registro de Preços
12.1.12. Os preços registrados se apresentaicm superiores aos praticados no mercado e o FORNEChUUKREGISTRADO recusar-se a abaixá-los, após solicitação expressa da Secretaria; .

•  12 I 13 Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justiíicado pela Administração Pub'ica
12 114 A comunicação do cancelamento do preç" logistrado. nos casos previstos neste Cláusula, será feita
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem do
uTS A soSção referida na alínea "n" desta cláusula deverá ser fonnulada com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias. facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata caso não
aceitas as razões do pedido, sendo assegurada, ampla defesa da licitantc termos da n 8^6^/93^
12 1 16. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO
comunicação será feita por publicação em Imprensa Oficiai, coasiderando-se cancelado o preço registrado
aoós O! (um) dia da publicação. . - •

12 2 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência dc fa o
superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Editai, decorrente de caso fortuito
ou de força maior, devidamente comprovado.

Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente ata. garantida ̂
o contraditório, ficará o particular sujeito às seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal que seu(s) ato(s) ensejar(em):

13".2. 'muiTu de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, no caso de mexecuçac tola! da
# Í3TM^trdrÒ!5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez

por cento) sobre o valor total do contrato, quando a licitante vencedora,
não aceito pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA
BAYEUX, deixar de atender totalmente à solicitação prevista na cláusula quinta, item 5.2, almea g e n ,

orsCenSoTnpS de participar de licitação e impedi,^nto de
Municipal de Bayeux e os demais órgãos que compõem a Administração Municipal, por
13 41 Parágrafo primeiro - O valor da multa, aplicado apos regular processo adminisiraii\o, sc á
descontado da CONTRATADA, observando-se os ̂  pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente.

^miENTAÇÃO'"./

14.1. A presente Ala de Registro de Preços vincula-se às dL.posições contidas nos documentos a seguir
especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas P^-
14 1 1 PROCESSO ADMrNISTR/\TlVON''00039/2020-FMS-PMBbX,
UA I. Sdo PREGÃO ELETRÔNICO SRP N^ 00008/2020- FMS-PMBEX e anexos;
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PMBEX.

€

15 1 Para dirimir as questões decon-cntes da execução deste instrumento, que não possam ser àirmid^
LmInisTrativàmente. 'erão processadas e juiaadas na Vara da Fazenda Púbhca, no Foro da c. ade de
Bayeux/PB, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art^
102 Inciso I alínea "d" da Constituição Federal. Nada mais havendo a tratar, lavrada a
Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pela gestor constitucional do ORGAO
GERENCIADOR, na qualidade de Gercnciadora e pelo (s) particular (cs) fornecedor(es).

BRÚNO VVANDEKLLV lUtMí^MONTEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPALDE SAÚDE

FUNDO MUNICIP^DE SAÚDE
GERENCIADOR DA ARP

BAUMERS A

CNPJ: 61.374.161/0001-30
EMPRESA DETENTORA DA ARP

f
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BAYEUX
COVESNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUIMICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 000 G /2020 - FMS-PMBEX
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX -

PB, através do(a) gestor(a) desta edilidade, de acordo com as atribuições que lhes foram
conferidas, em conformidade com o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" 00008/2020 -
FMS - PMBEX, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 00039/2020 - FMS - PMBEX, que
objetiva o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER

AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO, POLICLÍNICA
BENJAMIM MARANHÃO E ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
BAYEUX-PB, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" OOO^f^ /2020 - FMS-
PMBEX sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e

deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme

fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

EMPRESA: BAUMER S A, CNPJ: 61.374.161/0001-30

ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO ANTONIO TAVARES LEITE, 181, DISTRITO INDUSTRIAL I JOSÉ
MARANGONI, MOGI MIRIM, SÃO PAULO/SP - CEP: 13.803-330, TEL: (19) 3805-7655 / (11)

3670-0000 / 0004 / 0043

VIGÊNCIA: Hg' DE.^^.Ir-AAfíRfj DE 2020 ATÉ ng DE 2021

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.
MARCA/

MODELO
VALOR UNIT. VALOR TOTAL

01

CARRO DE ANESTESIA, aparelho de
anestesia para pacientes neonatais,

pedíátricos e adultos, com fácil visualização
dos parâmetros, possibilidade de alteração
nas modalidades ventilatórias, ajustes de

volume corrente, freqüência respiratória,
pressão, relação l:E, peep, sensibilidade,

pausa e pressão suporte; deve possuir:

alarme auditivo e visual de baixa pressão de

02; entrada para conexão de cilindro

reserva de 02 e N20 (Yoke), já incorporado
no equipamento; manômetro para a

monitorização das fontes dos gases,
inclusive do sistema de Voke; saída auxiliar

de 02 já incorporado no equipamento, para
conexão de fluxômetro externo; chave para
a opção entre N20 e ar comprimido para
mistura com 02;

01 UNID.

RMS:

10261120020

MODELO:

CONQUEST

VERTEX

FAB; BAUMER

S/A

NACIONAL

RS 92.000,00 RS 92.000,00

VALOR TOTAL: R$ 92.000,00

(NOVENTA E DOIS MIL REAIS)

Bayeux - PB, de 2020.

A
BRUNO WANDERLEY ̂ OS MONTEIRO

rfOR CONSTITUCIONAL DA SECÍRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Prefeitura Municipal
de Pedra Branca

XIÇITAÇAO
i'UKri:n IRA mlmcu-alde imcdra branca

AVISO nii An.mnicACÀo e iío\iolo(;açâo
J'Ri:CÃO I'WLSE>ClALVTI(KI37/;020

Objeto: ni:ila'i:il iul(Ul;o
Senccdunit: n"AMl;DEC(>Mi:-RC"If)LlI)A-ME. cimt ov.nlm glubnl íIcRS 101.114.50(tatiocquauo
mil 1'cntocquatorzerciiistí cC"t.>tíci»queni.i«i"avoi) e.icm|w<iiPAUl.ÜJÜSFMAIAESMERAI.DO
SOBREIRA - MH ainu' valoi itUilvjl Uc RS Wi.737.U0)scsscnlae «eismil «slecenliisciriniuesclereais).
ResoBc. upòs análise do prtieesso c estando o ntesitiu de atunlo com a Ixi n" S.666").« c lei t0.52ü/Ü2.
.M t.UlDiCAR c FU)M( ILOGAK. l-jii.txirlo tinivoeadas paia iKsinar utininitu.

Pedra Brjnca-I'B. IIX de Selciribnt de 2020,
Allsn Fclipbc Rsmos de Sous

Prefeito

Prefeitura Municipal
de Esperança

: M
PKKEKII LKA Mli.NK.lPAl. I)E ESPERANÇA

R.\T1F1CAÇ.A() E .VDJl IMCAÇAO - DISPENSA N" l)P0í)fl4Z/2ü2n
Nos termos dos elementos eoiislunies da lespeciiva l-vposii,fio de Motivos que instnii o processo c
observado o p.iret er «ii Asses-sonti Jundie.t. reterciue a DisiJen.sa de Liciliie^o ii" I)P0<H)'J2-202Ü. ijiie
obieiiv.rAQÇiSICAül-MCARATERRMI-H<:.ENaAl DKMi-mCAMEVTOSU.ÁSlCmCONTRA
oan iD-PJ. OBJbTIVAjNDül) ENPRLNTAMIvNrO DA PANDENTIA DüCüVIÜ-lO (CÜRONA
\'ÍIUJS); R/\T1FI(.'() o correspoiidcnlc prixtcdiinctitii c AD.IIIDICO o seu objeto a: A. l'(JST.-\ CO-
MliP.flü .•VrAC.AlííSTA DE l>I«.lDUr (JS í AILMACEUTRAIS l.IDA - RS 4.4W).OÜ; DKÜü.Al-yNl E
LI DA • RS "R.XO.I.OO: WILLIAM STEFAMM DE ALMEIDA - RS «•'."O.xOü.

l-ispciTiiit;.! - PB. 08 de .Setembro de 2020.
NOBSON PEDUO DE .M.MEIDA

Prefeito

Prefeitura Municipal
de Bayeux

PltEFEITllKA .MUNICIPAL DE B.WEL.N

seciu:t.\ri.\ i).\ saúde
tl.VBINK I E DA .SKCRETAKIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00(147/2020-FMS-PMBEX
ASErRETARIA.MLNiaPALDi; SAÚDE DAPÍUiFr-ITLRAMUNIClPALDE B.AYF.UX - PB, atrasé
do(ri) jicstotin) de.sia odilidadc, «Ic ncordo ttjm tis atribui voes iiiic llics foniin toiifcrida*. cm toiirormidacle
£  itísitliiulode PRl-GÂO ri.ETRÕVlCl) SRPN"' (iiirm«'2í)2lt FMS- PMHI-.\. rej-i.lo pelo PRO-
^►^O ADMINlSTRATlVON^liOO.VTlOIO FMS ■ PMBEX.qiteobjein-.t oRFGlSTRO DH PREÇOS
C(.)NSIGN.M>0 EM MA. PARA Í-A ES I UAI. CON IR ATAC.AÜ DE l-MPRESA l-SPECI.M.I/AD.A
NO EÜILNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. PARA.ATENDER AS NECESSIDADES
DO IIÜSPITAI. .MATERNO INFANTIL JO.ÃO MAR.SRW.NO. POIJCI.ÍNIC.A BENJAMIM M.AR.-\-
NIIÀDE.ATLNCÂC) BÁSICA DA SECRETAHIAMLMCIPAI DESAÚDE DE B.AVEUX-PH, puhlic.i
o estrato da .ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N ' 001)47,2020 - KMS-PMBEX sctidu que i> [iruzo de
Viiildade c de um a>i(>ciniiaüi) da data du .i-tNiiuiititada mesma e deste evtraio. ie«d« «ua elieáeiu atravé-s
da piihllcaijãn cm imprensa oticinl tonfonnc ibmecctior. ileas. marcas c salores abai.vo relacionados
K.MPRESA: LOKTAI, MEDICAL F.l.KTROMCS INDUSTRIA F. COMERCIO LIDA
CNP.l: S').S44.ft62/IIIJ(II.')l)
ENDEREÇO: AVENIDA TRONA CONSTANZO, 156. CA.MNGI.T. SÃO PaULO'SP - CEP:
l.V«0,V.T30. TEL: (II13722-0345
V IGÍiNClA; 118 DE SEI EMURO 0£ 3020 ATf. 1)8 UE SETEMBRO DE 2021
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Bayetix • PB. OS ile -Scteniliro de 202(J.
BRUNO WANDF.RLEV R AMOS MONTEIRO

GES rOR CONSITT UCIONAI. DA SECUE VARIA MlMClPAl. DE .SAÚDE
FUNDO MIMCTP.VLDE SAÚDE

PRLFEJTURA.MI .MCIPAI.DE B.AVEUX
SEC UET.AKIA DA SAÚDE

GABIN EIE DA SECKt I.ARIA

EXTRATO DA.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° IKIIWX 202»- FMS-P.MBEX
ASECRETARI.AMUNTCIP.AI. DE SAÚDí; DA PRLlTímiKA MUNICIPAL DF B.AVLL'X-PH.air.ivc.s
doía) tícslofiat desta edilidadc, tic acordo com os atribuições que lliei foram coitlcridas. cni contbníiidadc
com o~iesnli.ido do PRb.G.ÀO 1.1 lU RÓNlCO SRP N° i|[l0i)R'2iJ20 FMS- PMBl-.\. r<-aido pelo PRO
CESSO AD.MÍNTSTR.MTVO N' 00039 2020 - FMS • P.MREX. cjue pb;cTÍs a o REGISTRO DF PREt; OS
CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTLIAL CONTR.ATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FURNHCIMFNTiJ DE EOWPAMI.NTü.S DIVEILSOS. PARA ATENDER AS NECtSSID.ADLS
nu HOSPIVALMAIERNO IWANITI JOÃO MARSICAM.), Pi31.IÇI.!\IC\ BI-NJ WIIM MAR.S-
NHÀO EATENÇÃO BÁSIC ADA.SFrRETARlA MUNTIPAI. Dl: SAÚDE nl: B.AVEUN-PB. puHicti
»i vtlirtito da ATA DE UEGl.STHO DF, PREÇOS N" U(1(M8 2U2l)- F\1S-PMRRX sendo que u pra/o de
viiliiiade é ilc um amt eonltulit da data da assinatuij da me.sm.t v de-.lv extrato, lemio sua elicácta ati.tvcs
da piiblic.i',.!!! cm imptrnssotiti.il cimluime lurnccedur. iien«. marca.s e valores abaixo iclacionadiis,
EMPRESA; onoNTOMT.n COMF.RCIODK, PRODUTOS MF.DICO HOSPITM aRF-S ITDA,
CNP.I: 09.47«,023'l»tlll-8U
ENDEREÇO: RUA ODOMBFZERRA. 16. CENTRO..SOUSA PB-CEP: s8,H01>-l30.TEL: (83)
3522-2H5U ' 9 9II5-4L-6 / 9 0866-7.454 9 h65lMl565
NTGÊNCIA: 08 DE SEI E.MURO DE 2020 AT K 08 DE SETEMBRO DE 2021
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Bavctix - PB. OS de Sctemiwn de 202»
BRUNO WANDEHI.IA RAMOS MQM EIHÜ

GES TOR rONS TÍTLClON ALD.V.SLCTUT.MUA.MLNKTPAL DE SALDE
FI NDO MU.MCTP.AL DE SAÚDE

Bayeux - PB. 08 de Setembro ile 2020.
BRUNO WANDERLEN RAMOS MON TEIRO

GESTOR CONSTITUCIONAI. DA SECRETARIA MLNKTPAL DF. SAÚDE
ItTPAL I)K S,\L^

PKKI EI I UKA.MUMC IHAI.DE BAYEUX
SE< RET.ARIA DA .SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA

EX TRAVO DA ATA DF REGISTRO I)K PREÇOS N» 0n046'2020- EMS-PMBKX
A SFCRRVARlAMlATf.TPAI.DF.SAÚDF DA PREFEITURA MUNTCTPAI.DF BAYEl7<-PH.aiiuvé>
duia) gcsiorlai de«i:i edilidadc, de aetirdii com tt.N aiidniíçõe.s t|iie Ihcs ibram eocicridax, cm combnviidiidc
tom oresiiliadc do PkEG.ÃI i Fl.FTRílNICO SRP N^ 0()0'iKí202tl- FMS- PMHIIX. rvgidu pelo PKO-
CI:S.SUADMIMSTTL\n\ 0 N' (i0ü39:2o2ü- FMS - PMÜFX.uueobjcliiao iUiCilSTRÜ DF PREÇOS
ÇÍJNSIGNADO EM ATA, PARA FVENTU.M CONTR.MAÇAO DF FMPRES.A FSPFCTAí.IZaDA
NO FORNHt.TMFSTO DF EQUIPAMENTOS DI\'FR.St).S, PARA ATENDER AS NFCESSiOADES
DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÀO MARSICANO. POLICLÍNlCA BENJAMIM MARA
NHÃO EArUNÇ.ÂO DÁSICADASEÇRFT.AIUA.ML NIÇIPAI. DF SAÚDE DE DAVEUX-Pü. publica
u extrato da MA Dl: RI GI.STRO DE PREÇOS N' ÜUü46.2i.i:ü HMS-PMUEX tendo que o prazo de
validade C do iim ano conttulo it'i dtiui <la nvsinatiiiu da mehitia c dctto extrato, lendn xiui eilcácia através
da publicação em imprensa iifítial cimtiumo iiiniccedor, itens, matoas e valores abaixo relaeiunadus,
E.MPRESA: BAL MER S.V CNPJ: 6E374.16UUUai-30
F.NDF.HrçO:,AVENIDA PREFEITO AN VOMOTAA ARESEF.ITK. 18I,I)ISTRITÜ1NDLSTR1 Al.
1JOSP, MARANXB )NT, M( )G1 MIRIM. SÃO P.AULO/SP- CEP: 1.^803-3311, TEL: (IV) 38(15-7655
•(11).3670-0000 0004/0043
VIGÊNCIA: 08 DE SETE.VIURO DE 2020 ATÉ 08 ÜE SETE.MBRO DE 2021


