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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018- FMS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - FMS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2018 

 
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  

06 3000 UND Água para injeção - Ampola com 10 ml.  Samtec 0,147 441,00 

25 10 UND 

Balança Digital 150 Kg Pilha. Balança digital 
ultrarresistente. Informações técnicas: Sistema 
de pesagem através de sensores (4 strain-
gages) de alta precisão; LCD extra grande: 7,5x 
3 cm; 
• Back light display: Fundo com iluminação azul 
e dígitos pretos; Sensível ao toque para ligar; 
Desligamento automático; Indicador de bateria 
fraca e sobrecarga; Unidades de pesagem 
disponíveis: kg; Alimentação: 4 pilhas AAA (6V - 
palito) – pilhas inclusas; Plataforma: vidro 
temperado 8mm (transparente; 

Balmak 60,00 600,00 

26 10 CX 
Bandagem antisséptica redonda, com almofada 
que estanca saída de sangue, Apresentação 
caixa com 500 unidades.  

Cral 13,92 139,20 

35 30 CX 

Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-
da-agulha", com dispositivo de segurança, 
indicado na terapia intravenosa periférica, para 
infusões de média duração, constituído por: - 
Dispositivo de proteção da agulha auto 
acionável: Oferece segurança tanto para o 
paciente quanto para o profissional, após a 
punção. - Agulha siliconizada com bisel bi-
angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz 
o traumatismo dos tecidos. - Cateter (ou cânula) 
em bio material Vialon: Oferece incomparável 
desempenho na punção, durante a permanência 
na veia e reduz a ocorrência de flebite; - 
Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a 

Injex 79,00 2.370,00 
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integridade da agulha até o momento do uso; 
seu formato anatômico permite a remoção com 
apenas uma das mãos. - Conector Luer-Lock, 
translúcido, codificado por cores e com ranhuras 
para fixação: Permite segura conexão ao 
equipo, facilita a identificação do calibre e 
favorece a fixação através do ponto cirúrgico. - 
Câmara de refluxo em crystal: oferece 
empunhadura segura e permite rápida 
visualização do refluxo sanguíneo. - Tamanho: 
Cateter intravenoso n°22 da BD CAIXA com 50 
unidades. 

36 15 CX 

Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-
da-agulha", com dispositivo de segurança, 
indicado na terapia intravenosa periférica, para 
infusões de média duração, constituído por: - 
Dispositivo de proteção da agulha auto-
acionável: Oferece segurança tanto para o 
paciente quanto para o profissional, após a 
punção. - Agulha siliconizada com bisel bi-
angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz 
o traumatismo dos tecidos. - Cateter (ou cânula) 
em biomaterial Vialon: Oferece incomparável 
desempenho na punção, durante a permanência 
na veia e reduz a ocorrência de flebite; - 
Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a 
integridade da agulha até o momento do uso; 
seu formato anatômico permite a remoção com 
apenas uma das mãos. - Conector Luer-Lock, 
translúcido, codificado por cores e com ranhuras 
para fixação: Permite segura conexão ao 
equipo, facilita a identificação do calibre e 
favorece a fixação através do ponto cirúrgico. - 
Câmara de refluxo em crystal: oferece 
enpunhadura segura e permite rápida 
visualização do refluxo sanguíneo. -Tamanho: 
Cateter intravenoso n°16 da BD caixa com 50 
unidades. 

Injex 79,00 1.185,00 

37 15 CX 

Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-
da-agulha", com dispositivo de segurança, 
indicado na terapia intravenosa periférica, para 
infusões de média duração, constituído por: - 
Dispositivo de proteção da agulha auto-
acionável: Oferece segurança tanto para o 
paciente quanto para o profissional, após a 
punção. - Agulha siliconizada com bisel bi-
angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz 
o traumatismo dos tecidos. - Cateter (ou cânula) 
em biomaterial vialon: Oferece incomparável 
desempenho na punção, durante a permanência 
na veia e reduz a ocorrência de flebite; - 
Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a 
integridade da agulha até o momento do uso; 
seu formato anatômico permite a remoção com 
apenas uma das mãos. - Conector Luer-Lock, 
translúcido, codificado por cores e com ranhuras 
para fixação: Permite segura conexão ao 
equipo, facilita a identificação do calibre e 
favorece a fixação através do ponto cirúrgico. - 
Câmara de refluxo em crystal: oferece 
empunhadura segura e permite rápida 
visualização do refluxo sanguíneo. - Tamanho: 

Injex 79,00 1.185,00 
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Cateter intravenoso n°18 da BD caixa com 50 
unidades. 

38 15 CX 

Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-
da-agulha", com dispositivo de segurança, 
indicado na terapia intravenosa periférica, para 
infusões de média duração, constituído por: - 
Dispositivo de proteção da agulha auto-
acionável: Oferece segurança tanto para o 
paciente quanto para o profissional, após a 
punção. - Agulha siliconizada com bisel bi-
angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz 
o traumatismo dos tecidos. - Cateter (ou cânula) 
em biomaterial vialon: Oferece incomparável 
desempenho na punção, durante a permanência 
na veia e reduz a ocorrência de flebite; - 
Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a 
integridadeda agulha até o momento do uso; 
seu formato anatômico permite a remoção com 
apenas uma das mãos. - Conector Luer-Lock, 
translúcido, codificado por cores e com ranhuras 
para fixação: Permite segura conexão ao 
equipo, facilita a identificação do calibre e 
favorece a fixação através do ponto cirúrgico. - 
Câmara de refluxo em crystal: oferece 
empunhadura segura e permite rápida 
visualização do refluxo sanguíneo. - Tamanho: 
Cateter intravenoso n°20 da BD.CAIXA COM 50 
UNIDADES. 

Injex 79,00 1.185,00 

39 30 CX 

Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-
da-agulha", com dispositivo de segurança, 
indicado na terapia intravenosa periférica, para 
infusões de média duração, constituído por: - 
Dispositivo de proteção da agulha auto-
acionável: Oferece segurança tanto para o 
paciente quanto para o profissional, após a 
punção. - Agulha siliconizada com bisel bi-
angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz 
o traumatismo dos tecidos. - Cateter (ou cânula) 
em biomaterial vialon: Oferece incomparável 
desempenho na punção, durante a permanência 
na veia e reduz a ocorrência de flebite; - 
Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a 
integridade da agulha até o momento do uso; 
seu formato anatômico permite a remoção com 
apenas uma das mãos, n°24 da BD caixa com 
50 unidades. 

Injex 94,50 2.835,00 

42 100 UND 

Cateter urológico de 2 vias Tamanho: 14 Balão 
5mL, 100% silicone, transparente, que contém 
um balão inflável em sua parte distal e dois 
lumens na outra extremidade. Um lúmen 
permite que a porção do tubo que é um balão se 
infle, no qual possui válvula Luer para que o 
balão se infle e com identificação do calibre e da 
capacidade do balão, enquanto outro lúmen 
drena a urina para fora da bexiga. Embalagem 
dupla individual com identificação do calibre, da 
capacidade do balão e da marca, estampados 
em local de fácil visualização e de caráter 
permanente que contenha externamente dados 
de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 
de 23/01/96. 

MD 19,31 1.931,00 

43 100 UND Cateter urológico de 2 vias Tamanho: 20 Balão MD 19,17 1.971,00 



 

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

 

037 - Altermed Material Médico Hospitalar Ltda_29-05-18_Material EnfermagemMaterial Enfermagem     fl. 4/6 

5mL, 100% silicone, transparente, que contém 
um balão inflável em sua parte distal e dois 
lumens na outra extremidade. Um lúmen 
permite que a porção do tubo que é um balão se 
infle, no qual possui válvula Luer para que o 
balão se infle e com identificação do calibre e da 
capacidade do balão, enquanto outro lúmen 
drena a urina para fora da bexiga. Embalagem 
dupla individual com identificação do calibre, da 
capacidade do balão e da marca, estampados 
em local de fácil visualização e de caráter 
permanente que contenha externamente dados 
de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 
de 23/01/96. 

44 50 UND 

Cateter urológico de 2 vias, tamanho: 18. Balão 
5mL, 100% silicone, transparente, que contém 
um balão inflável em sua parte distal e dois 
lumens na outra extremidade. Um lúmen 
permite que a porção do tubo que é um balão se 
infle, no qual possui válvula Luer para que o 
balão se infle e com identificação do calibre e da 
capacidade do balão, enquanto outro lúmen 
drena a urina para fora da bexiga. Embalagem 
dupla individual com identificação do calibre, da 
capacidade do balão e da marca, estampados 
em local de fácil visualização e de caráter 
permanente que contenha externamente dados 
de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 
de 23/01/96. 

MD 19,17 958,00 

47 

 
 

01 
 
 
 

UND 

Colar cervical confeccionado em polietileno, de 
alta densidade, com espessura mínima 1,5mm, 
permitindo uma maior resistência e apoio, 
revestido de espuma macia tipo E.V.A, fecho em 
velcro de 05mm em um dos lados. Tamanho: 
Infantil. 

Resgate SP 17,30 17,30 

59 10 LT Degermante Tópico (PVPI) - Frasco com 1 litro. Rioquímica  28,00 280,00 

95 01 UND 
Lâmina de Laringoscópio convencional, 
autolavável e acompanha lâmpada. Lâmina 
curva nº 2. 

MD 85,40 85,40 

97 01 UND 
Lâmina de Laringoscópio convencional, 
autolavável e acompanha lâmpada. Lâmina 
curva nº 4 

MD 85,40 85,40 

114 01 UND Mandril Infantil com botão de regulagem. Oxigel 100,00 100,00 

117 01 UND Martelo de Buck Percursor e neurológico 18 cm. Abc 39,00 39,00 

118 03 UND 

Máscara de alta concentração de oxigênio com 
reservatório. Composto por: Máscara de 
Oxigênio de Alta Concentração, tubo de 
Oxigênio 2,10 m e bolsa reservatório. Tamanho: 
Adulto. 

MD 10,80 32,40 

123 500 UND 

Óleo de Girassol (óleo dermoprotetor) é um 
produto a base de AGE (Ácidos Graxos 
Essenciais), Vitaminas A e E, Óleos de Copaíba 
e Melaleuca que revitalizam a pele e auxiliam no 
processo de cicatrização de feridas. Previne e 
trata feridas agudas e crônicas mesmo com 
perda de tecido superficial. Registro MS: 
801.7582.0001 Frasco 100 ml (Apresentar 
amostra do produto. 

Nutriex  2,515 1.257,00 

125 05 UND 
Pinça Adson com dente 10 cm (material 
delicado) 

Abc 24,00 120,00 

126 05 UND Pinça Adson com dente 12 cm Abc 11,51 57,55 

127 05 UND Pinça Adson sem dente 10 cm (material Abc 10,20 51,00 
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delicado). 

128 05 UND Pinça Adson sem dente 12 cm Abc 11,53 57,65 

143 05 UND Pinça mosquisto curva 12 cm Abc 17,45 87,25 

145 05 UND Pinça Mosquito reta 12 cm Abc 17,45 87,25 

150 20 PCT 

Saco Branco Leitoso Para Descarte de Lixo 
Infectado 100 litros 75 x 105 cm Especificações: 
Recipiente plástico (saco), na cor branco leitoso 
para acondicionar resíduos sólidos de saúde 
infectados. Legislação. Produzido e 
comercializado conforme Lei 8.078/90 (Cód. do 
Consumidor), Conama 5 de 05/08/93, normas 
ABNT 7500 (simbologia), 9190 (Classificação), 
9191 (Especificação) e a Portaria 543 de 
29/10/97 da SVS/MS. Pacote com 100 
unidades. 

Rava 25,50 510,00 

151 30 CX 

Scalp nº 23 com dispositivo de segurança – com 
design seguro, que reduz o risco de acidentes, 
agulha protegida através de um simples 
movimento retilíneo pelas asas flexíveis. caixa 
com 100 unidades 

Farmatex 40,00 1.200,00 

153 30 PCT 

SERINGA BD ULTRA FINE INSUL 0,5ML 
6X0,25MM 10UN COM AGULHA. Apresenta 
cilindro transparente que permite a visualização 
do líquido aspirado, com escala nítida de 
medidas – traços e números de inscrições 
claras e legíveis. Possui anel de retenção de 
borracha fixado em sua extremidade, garantindo 
conexões seguras, sem vazamentos e entrada 
de ar. Siliconizada, o que permite deslizamento 
suave e reduz a pressão, tornando-se mais 
confortável à aplicação da insulina. O produto 
deve ser descartado após o uso.  
Informações Adicionais - Corpo transparente - 
Cilindro com anel de retenção. - Produto de uso 
único. - Estéril Apirogênica Atóxica.  Látex free. 
Apresenta: Seringa com Agulha C/ 10 Unidades 

SR 27,95 838,50 

181 700 UND 
Soro fisiológico 0,9% sistema aberto frasco de  
100 ml. 

Farmax  1,40 980,00 

182 1700 UND 
Soro fisiológico 0,9% sistema aberto frasco de 
250 ml. 

Farmax  1,80 3.060,00 

184 500 UND 
Soro glicofisiológico - Solução de Glicose a 5% 
+ Cloreto de Sódio a 0,9% - Sistema fechado 
injetável - Frasco com 1000 ml. 

Fresenius  
Kabi Brasil 

6,33 3.165,00 

210 05 UND 

Umidificador de Oxigênio - composto de tampa 
e corpo de nylon, frasco plástico de 250ml com 
indicação dos níveis 
máximo e mínimo e conexão de entrada de 
oxigênio com rosca metal padrão 9/16 x 18 fios. 
Adapta-se a qualquer válvula reguladora de 
cilindro ou fluxômetro de rede canalizada. 

Unitec 13,10 65,50 

R$ 26.923,40 

 

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. 
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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. 
 
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: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda 
 CNPJ: 00.802.002/0001-02 

Representante legal da Detentora da Ata: Maicon Cordova Pereira 
CPF: 015.886.939-70 

 
 
 

MARCELO MINKS 
Secretário Municipal de Saúde e Promoção Social 

CONTRATANTE 


