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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018- FMS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - FMS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2018 

 
O Município de Ipira, SC, pessoa jurídica de direito público interno, através do Fundo 
Municipal de Saúde de Ipira, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Rua 
15 de Agosto, 342, Centro, Ipira, SC, através da Gestora do Fundo Municipal de 
Saúde, Sr. Marcelo Minks, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado, nesta cidade, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 4.418.197 e inscrito no CPF/MF sob o nº 
034.844.019-74, doravante denominada CONTRATANTE, nos termos da Lei n°. 10.520, 
de 17 de julho de 2002, das demais normas legais aplicáveis e por outro lado a 
Empresa ao final identificada e pessoa que a representa legalmente, em face de sua 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº. 001/2018 - FMS, Ata de julgamento de Preços e homologada pela 
autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços para aquisição de material e 
equipamentos de enfermagem para a atenção básica e programas da saúde das 
Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações 
constantes no objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, nos 
seguintes termos: 
 
Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades. 
 
A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso, para possível aquisição dos 
bens abaixo descritos, constantes da proposta comercial da empresa Detentora desta 
Ata. 
 

ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Marca PREÇO 

UNITÁRIO  
PREÇO 
TOTAL  

28 30 UND 

Bobina de papel grau cirúrgico Medidas: 15 cm de 
largura por 100 metros de comprimento Bobinas 
compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado 
poliéster/polipropileno, possibilitando abertura 
asséptica, impressas com tintas indicativas para os 
processos de esterilização. 

HOSPFLEX 52,80 1.584,00 

40 300 UND 

Cateter nasal de silicone, tipo óculos (sobre-a-
orelha), flexível, macia, com pronga de contorno 
arredondado, proporcionando uma fixação segura e 
confortável ao paciente. Contém tubo tipo "star 
lúmen", a prova de deformação e torção para 
assegurar fluxo contínuo ao paciente. Conector de 
oxigênio tipo universal. Comprimento: 2,10m. 

MEDSONDA 0,850 255,00 

56 20 UND 

Curativo Bota de Unna - tratamento de feridas - 
bandagem impregnada com pasta à base de óxido 
de zinco, goma acácia, glicerol, óleo de rícino e 
água deionizada. Tamanho: 7,6cm x 9,14m. 

CASEX 24,00 480,00 

60 50 LT 

Detergente Enzimático, Detergente a base de 
Enzimas - Protease - Amilase – Lipase, utilizado 
nas operações de limpeza, removendo resíduos 
orgânicos em materiais médico-hospitalares e 
equipamentos. Frasco de 1 litro. 

KELLDRIN 17,00 850,00 

73 15 CX 

Fio de sutura sintético, de nylon monofilamentar, 
estéril, não absorvível, de encapsulamento gradual 
por tecido conectivo fibroso. Utiliza agulhas 
cirúrgicas atraloc de corte reverso, fabricadas em 
aço inoxidável qualidade premium temperado, 
formulado especificamente para uso cirúrgico, de 
forma a resistir ao dobramento sem quebrar. 

PROCARE 30,00 450,00 
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Possuem estrias longitudinais que aumentam a 
estabilidade da agulha no porta-agulhas. 
Proporciona reação inflamatória mínima nos 
tecidos. Tamanho: 3-0, 45 cm. Agulha: 3/8 - 19mm. 
Caixa com 24 envelopes. 

120 05 UND 

Máscara de Venturi - Conjunto contendo: máscara 
facial alongada tamanho adulto, confeccionada em 
vinil macio e transparente, com formato anatômico 
sob-o-queixo, assegurando conforto e visualização 
da face do paciente e anel metálico que permite 
melhor ajuste à face do paciente. Sistema seguro e 
de fácil aplicação. Diluidores codificados em seis 
cores para diferentes concentrações de 24%, 28%, 
31%, 35%, 40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para 
entrada de nebulização de alta performance, tubo 
flexível para conexão dos diluidores, e tubo de 
oxigênio com 2,10 de comprimento com conector 
universal. 

GOODCOME 10,00 50,00 

121 20 CX 
Mascara descartável – máscara tripla com elástico, 
caixas com 50 unidades. 

DESCARPACK 4,50 90,00 

132 05 UND Pinça dente de rato Anatômica com dente 12 cm PROFESSIONAL 8,35 41,75 

135 05 UND 
Pinça Dissec. Anatômica com dente, confeccionada 
em aço inox medindo 16cm de comprimento. 

PROFESSIONAL 10,90 54,50 

136 05 UND Pinça Kelly curva 14 cm PROFESSIONAL 21,00 105,00 

140 05 UND Pinça Kocher curva 14 cm PROFESSIONAL 23,97 119,85 

142 05 UND Pinça Kocher reta 14 cm PROFESSIONAL 23,97 119,85 

154 15 CX 

Scalp nº 27 com dispositivo de segurança – com 
design seguro, que reduz o risco de acidentes, 
agulha protegida através de um simples movimento 
retilíneo pelas asas flexíveis. Pacote com 100 
unidades 

LABOR IMPORT 65,00 975,00 

155 2500 UND 

Seringa descartável 10 ml, sem agulha. Embalagem 
individual; em plástico atóxico, esterilizada e 
embalada individualmente; embalagem em papel 
"grau cirúrgico" que garante sua esterilização e de 
fácil abertura, confeccionadas em prolipropileno 
proporcionando maior transparência; siliconização 
interna que garante suavidade no deslize e no 
controle preciso para aplicação e aspiração de 
medicamentos; o êmbolo não se desprende do 
cilindro devido ao especial antel de retenção; o bico 
luer-lock (rosca dupla) impede que a agulha se 
desprenda acidentalmente da seringa; melhor 
leitura na dosagem através de stopper mais fino; 
êmbolo não se desprende do cilindro devido ao 
especial anel de retenção. Volume máximo 10 ml.  

SR 0,195 487,50 

156 1500 UND 

Seringa descartável 20 ml. Embalagem individual; 
Em plástico atóxico, esterilizada e embalada 
individualmente; Embalagem em papel "grau 
cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil 
abertura. Confeccionadas em prolipropileno; 
proporcionando maior transparência; Siliconização 
interna que garante suavidade no deslize e no 
controle preciso para aplicação e aspiração de 
medicamentos; O êmbolo não se desprende do 
cilindro devido ao especial antel de retenção; O bico 
luer-slip de alta aderência que proporciona fácil 
engate da agulha e excelente aderência à seringa; 
Melhor leitura na dosagem através de stopper mais 
fino; Volume máximo 20 ml. 

SR 0,310 465,00 

158 2500 UND 
Seringa descartável 5 ml sem agulha, embalagem 
individual; 

SR 0,130 325,00 
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• em plástico atóxico, esterilizada e embalada 
individualmente; 
• embalagem em papel "grau cirúrgico" que garante 
sua esterilização e de fácil abertura, 
confeccionadas em prolipropileno especialmente 
desenvolvimento para as seringas bd, 
proporcionando maior transparência;  siliconização 
interna que garante suavidade no deslize e no 
controle preciso para aplicação e aspiração de 
medicamentos; • o êmbolo não se desprende do 
cilindro devido ao especial antel de retenção; o bico 
luer-lock (rosca dupla) impede que a agulha se 
desprenda acidentalmente da seringa; melhor 
leitura na dosagem através de stopper mais fino; 
êmbolo não se desprendedo cilindro devido ao 
especial anel de retenção.  Volume máximo 05 ml. 

    192 05 UND Tesoura de Iris 11,5 cm PROFESSIONAL 15,00 75,00 

212 10 UND Vaselina líquida. CINORD 23,00 230,00 

 

R$ 6.757,45 
 

 

O fornecimento dos produtos acima identificados deverão ser efetuados na forma 
estabelecida no Edital Registro de Preços nº. 001/2018 – FMS que deu causa a este 
termo, vinculando-se às regras estabelecidas no mesmo, como se aqui estivessem 
transcritas, das quais os signatários declaram terem pleno conhecimento. 
O fornecimento dos produtos se efetivará independentemente da necessidade de se 
firmar novo termo ajuste ou contrato, bastando o procedimento estabelecido nos itens 
15 e 17 do Edital, entre outros. 
 
Cláusula Segunda – Da validade da Ata 
 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos 
contados da data de assinatura. 
 
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração 
Municipal de Ipira, SC, não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão 
advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 
 
Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” 
do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no 
mercado. 
 
A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 
da Lei 8.666/93. 
 
Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro 
 
A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de 
Preços após a assinatura desta. 
 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE IPIRA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 
 

 

038 - Blumedica Produtos Médicos e Cirurgicos Ltda-EPP_29-05-18_Material EnfermagemMaterial Enfermagem    fl. 4/4 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2018 - FMS e a proposta da 
Detentora da Ata. 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal - SC para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente ata. 
 
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e 
demais normas aplicáveis. 
 

 
Ipira, SC 29 de Maio de 2018. 

 
 
 
 
 

Nome da Empresa: BLUMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA-EPP 

CNPJ: 01.470.743/0001-98 
Representante legal da Detentora da Ata: Otto Weise 

CPF: 047.837.289-25 
 
 
 
 

MARCELO MINKS 
Secretário Municipal de Saúde e Promoção Social 

CONTRATANTE 
 

 
 
 

 

 

 

 


