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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018- FMS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 - FMS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2018 

 
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 

1.  100 CX 

Agulhas 25X8 descartáveis. Apresentação: caixa com 
100 unidade fabricadas em ambiente de sala 
controladas, com polimetros atóxicos formulados para 
esse fim, atendendo as especificações das normas 
NBR/ISO e boas práticas de fabricação, canhão que 
permite perfeito acoplamento à seringa, com código de 
cores, padrão universal para identificação de calibre, 
cânula com bisel trifacetado em aço inoxidável, 
siliconada, embalada individualmente em filme de 
polipropileno + papel grau médio, selados 
termicamente. 

SOLIDOR 4,979 497,90 

14 50 ROLO 
Algodão puro hidrófila, não estéril, rolo com 500 
gramas, 100% algodão que assegura maciez e alta 
absorção. 

FAROL 10,589 529,45 

21 250 Rolo 

Atadura de rayon 7,5cmx5m estéril. 
Curativo não aderente usado em curativos decorrentes 
de queimaduras ou onde necessite alta absorção e 
baixa aderência. Estéril, confeccionada com fios de 
viscose, a Atadura de RAYON possui propriedades de 
proteção, ventilação, evitando a aderência ao 
ferimento, sendo de fácil remoção na troca do curativo. 
Apresentação: unitário. 

MEDIHOUSE 6,56 1.640,00 

49 150 UND 

Coletor de urina adulto com filtro, capacidade da bolsa 
de 2000 ml, com dispositivo antirreflexo, tubo para 
drenagem, conector universal, sistema de 
esvaziamento, sistema fechado. 

LABOR 
IMPORT 

2,259 338,85 

62 25 PCT Escova endocervical pacote com 100 unidades. CRAL 17,189 429,725 

66 500 UND 
Espéculos vaginal não estéril, Embalagem individual, 
sem lubrificação, tamanho MÉDIO. 

CRAL 0,655 327,50 
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67 200 UND 
Espéculos vaginal não estéril, Embalagem individual, 
sem lubrificação, tamanho PEQUENO.  

CRAL 0,622 124,40 

68 100 UND 
Espéculos vaginal tamanho, Embalagem individual, 
sem lubrificação, tamanho GRANDE 

CRAL 0,729 72,90 

70 10 CX 
Fio monolaylon 3-0 com agulha, Tamanho: 3-0, 45 cm. 
Agulha: 3/8 p/ 2,0 cm. Preto, estéril Caixa com 24 
envelopes.  

PROCARE 24,049 240,49 

71 10 CX 
Fio Monolaylon 6-0 com agulha 3/8 por 1,5 cm, Preto 
estéril. Caixa com 24 envelopes. 

PROCARE 24,499 244,99 

72 30 CX 
Fio monolaylon 3-0 com agulha, Tamanho: 3-0, 45 cm. 
Agulha: 1/2 p/ 17 mm. Preto, estéril Caixa com 24 
envelopes. 

PROCARE 29,999 899,97 

74 10 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. Possuem estrias 
longitudinais que aumentam a estabilidade da agulha 
no porta-agulhas. Proporciona reação inflamatória 
mínima nos tecidos. Tamanho: 4-0, 45 cm. Agulha: 3/8 
- 19mm. Caixa com 24 envelopes. 

PROCARE 24,499 244,99 

75 10 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. Possuem estrias 
longitudinais que aumentam a estabilidade da agulha 
no porta-agulhas. Proporciona reação inflamatória 
mínima nos tecidos. Tamanho: 5-0, 45 cm. Agulha: 3/8 
- 19mm. Caixa com 24 envelopes. 

PROCARE 30,374 303,74 

76 10 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. Possuem estrias 
longitudinais que aumentam a estabilidade da agulha 
no porta-agulhas. Proporciona reação inflamatória 
mínima nos tecidos. Tamanho: 2-0, 45 cm. Agulha: 3/8 
– 19 mm. Caixa com 24 envelopes. 

PROCARE 24,499 244,99 

84 400 UND 

Fita cirúrgica microporosa (micropore), é confeccionada 
com substrato de não-tecido à base de fibras de 
viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de 
poliacrilato hipoalergênico, extra flexível, perfeita 
aderência, resistente, duradoura. Cor: BRANCO. 
Tamanho de 5 cmx10 metros . 

COPERTINA 2,979 1.191,60 

102 100 CX 

Lâminas para coleta do preventivo. Características: 
Lamina de vidro transparente pré-lavadas com bordas 
lapidadas ou não lapidadas, acondicionadas em caixa 
com 50 unidades e separadas individualmente uma a 
uma por folha de seda, embaladas a vácuo, medindo 
25,4 mm x 76,2 mm e com espessura de 1,0 a 1,2mm, 
utilizada para procedimentos laboratoriais. 

CRAL 2,870 287,00 

146 3000 UND 

Polifix 2 Vias com Corta Fluxo Vital Gold 
Descrição: Dispositivo para administração de 
medicamentos/soluções; possui 2 conectores luer lock 
fêmea universais com tampas; Tubo flexível e 

VITAGOLD 0,619 1.857,00 
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transparente em PVC de 60mm de comprimento; 2 
clamp corta fluxo; Conector 2 vias, um conector luer 
slip macho universal com protetor. Embalado 
individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme 
termoplástico, contendo os dados impressos de 
identificação, código, lote, data de fabricação e 
validade e registro no Ministério da Saúde, conforme 
NBR 14041/1998. Especificações: técnicas, Polifix 2 
vias, com clamp com tampa; Estéril; Garantia: 03 
meses. 

 
R$ 9.475,495 

 

 

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. 
 
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. 
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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: MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP 
CNPJ: 09.676.256/0001-98 

Representante legal da Detentora da Ata: Sirlei Fátima Follador  
CPF: 465.988.800-25 

 
 
 
 

MARCELO MINKS 
Secretário Municipal de Saúde e Promoção Social 

CONTRATANTE 
 

 
 
 

 

 

 

 


