ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2019- FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 - FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2019
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, Senhor Marcelo Minks, portador da Cédula de Identidade RG 4.418.197 e
inscrito no CPF/MF sob o nº 034.844.019-74, 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.
001/2019 - 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

QTD

UN

08

300

CX

09

300

CX

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Agulhas
20
X
5,5
descartáveis
Apresentação: caixa com 100 unidades –
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,
siliconizada, embalada individualmente
em filme de polipropileno + papel grau
médio, selados termicamente.
Agulhas 25 x 6
descartáveis
Apresentação: caixa com 100 unidades –
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,
siliconizada, embalada individualmente
em filme de polipropileno + papel grau
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MARCA

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

SR

5,00

1.500,00

SR

5,20

1.560,00
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10

400

CX

11

400

CX

13

500

UND

16

10

UND

24

500

PCT

25

400

43

25

PCT

CX

médio, selados termicamente.
Agulhas 25x7 descartáveis Apresentação:
caixa com 100 unidades – 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, siliconizada, embalada
individualmente em filme de polipropileno
+
papel
grau
médio,
selados
termicamente.
Agulhas
25X8
descartáveis.
Apresentação: caixa com 100 unidades –
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.
Álcool 70% Etílico uso médico hospitalar
1000 ml. CLASSIFICAÇÃO: Desinfetante
Hospitalar para superfícies fixas,
apresentação: 1 litro.
Almotolia Confeccionada em polietileno
atóxico transparente, a almotolia bico reto
possui tampa com rosca.
Atadura Elástica Nevada Branca - 54%
Poliamida - 23% Poliéster - 23% algodão.
Medidas: 12 cm x 2,2 metros. Pacote com
12 unidades
Atadura Elástica Nevada Branca - 54%
Poliamida - 23% Poliéster - 23% algodão.
Medidas: 20 cm x 2,2 metros. Pacote com
12 unidades
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 siliconada com
bisel biangulado e tri facetado: Facilita a
punção e reduz o traumatismo dos
tecidos. - Cateter (ou cânula) em bio
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SR

5,00

2.000,00

SR

5,00

2.000,00

SULMAR

4,10

2.050,00

HITO

1,80

18,00

NEVE

18,00

9.000,00

NEVE

25,00

10.000,00

DESCARPACK

66,00

1.650,00
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44

30

CX

45

50

CX

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 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°16 da
BD CAIXA com 50 unidades.
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 siliconada com
bisel bi-angulado e tri facetado: 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: Cateter intravenoso n°18 da
BD caixa com 50 unidades.
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 autoacionável: Oferece segurança tanto para
o paciente quanto para o profissional,
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DESCARPACK

66,00

1.980,00

DESCARPACK

66,00

3.300,00
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46

120

CX

47

150

CX

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: Cateter intravenoso n°20 da
BD. Caixa com 50 unidades.
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 autoacionável: 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 enpunhadura segura e permite
rápida visualização do refluxo sanguíneo.
- Tamanho: Cateter ntravenoso n° 22 da
BD. Caixa com 50 unidades.
Cateter intravenoso periférico do tipo
"por-fora-da-agulha", com dispositivo de
segurança,
indicado
na
terapia
intravenosa periférica, para infusões de
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DESCARPACK

66,00

7.920,00

DESCARPACK

76,00

11.400,00
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48

50

UND

49

10

CX

média duração, constituído por: Dispositivo de proteção da agulha autoacionável: 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 enpunhadura segura e permite
rápida visualização do refluxo sanguíneo.
- Tamanho: Cateter ntravenoso n° 24 da
BD. Caixa com 50 unidades.
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.
Cateter urológico de 2 vias Tamanho: 14
Balão 5mL, 100% LATEX, caixa com 10
unidades.
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.
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MEDSONDA

0,71

35,50

SOLIDOR

23,00

230,00
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50

30

CX

51

20

CX

52

20

CX

Cateter urológico de 2 vias Tamanho: 16
Balão 5mL, 100% LATEX, caixa com 10
unidades.
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.

Cateter urológico de 2 vias Tamanho: 18
Balão 5mL, 100% LATEX, caixa com 10
unidades.
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.
Cateter urológico de 2 vias, tamanho: 20.
Balão 5 mL, 100% LATEX.
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
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SOLIDOR

23,00

690,00

SOLIDOR

23,00

460,00

SOLIDOR

23,00

460,00
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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.
Clorexidina 2% Solução Degermante:
Riohex 2% é uma solução de Digliconato
de
54

10

LT

Clorexidina

2%,

indicada

como

antisséptico tópico, antissepsia da pele no

RICIE

16,50

165,00

DESCARPACK

2,20

330,00

CASEX

18,00

1.800,00

KELLDRIN

16,80

168,00

DESCARPACK

10,30

515,00

PROCARE

25,00

500,00

pré-operatório.
Frasco com 1 litro.

56

150

UND

63

100

UND

66

10

LT

67

50

PCT

78

20

CX

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.
Curativo de hidrocoloíde e alginato de
cálcio e sódio, constituído de água
purificada, propilenoglicol,
carboximetilculose sódica, carbômero
940, trietanolamina, alginato de cálcio e
sódio, sorbato de potássio, ácido bórico,
hidantoína, conservantes estes de grande
importância
para
manutenção
da
estabilidade do produto por até 28 dias
após aberto, num ambiente aquoso
hidratante e absorvente o exsudato,
interagindo com diversos níveis de
umidade da ferida, para cavidades
profundas, úlceras de perna, pé diabético,
cortes,
abrasões
e
lacerações,
queimaduras de 1º e 2º graus e úlceras
de
pressão,
açõa
hemostática,
debridante, com ph neutro, com tampa flip
top,bisnaga com 85 gr.
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.
Eletrodo
para
monitor
cardíaco,
descartável, fabricado em espuma e gel
sólido, com 50 unidades.
Fio agulhado de nylon monofilamento
preto 2/0 45 cm agulha 30 mm 3/8. Caixa
com 24 envelopes. É uma sutura
cirúrgica, conectada a uma agulha, que
tem
como
função
auxiliar
em
procedimentos cirúrgicos unindo os
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tecidos e penetrando-os com a mínima
resistência.
• Agulha siliconizada, que permite uma
penetração suave na pele do paciente.
• Atende a norma NBR 13904

80

81

82

50

30

30

CX

CX

CX

83

30

CX

126

10

UND

131

10

UND

132

10

UND

Fio agulhado de nylon monofilamento
preto 3/0 45 cm agulha 30 mm 3/8. Caixa
com 24 envelopes. É uma sutura
cirúrgica, conectada a uma agulha, que
tem
como
função
auxiliar
em
procedimentos cirúrgicos unindo os
tecidos e penetrando-os com a mínima
resistência.
• Agulha siliconizada, que permite uma
penetração suave na pele do paciente.
Fio agulhado de nylon monofilamento
preto 4/0 45 cm agulha 20 mm 3/8. Caixa
com 24 envelopes. É uma sutura
cirúrgica, conectada a uma agulha, que
tem
como
função
auxiliar
em
procedimentos cirúrgicos unindo os
tecidos e penetrando-os com a mínima
resistência.
• Agulha siliconizada, que permite uma
penetração suave na pele do paciente.
Fio agulhado de nylon monofilamento
preto 5/0 45 cm agulha 20 mm 3/8. Caixa
com 24 envelopes. É uma sutura
cirúrgica, conectada a uma agulha, que
tem
como
função
auxiliar
em
procedimentos cirúrgicos unindo os
tecidos e penetrando-os com a mínima
resistência.
• Agulha siliconizada, que permite uma
penetração suave na pele do paciente.
Fio agulhado de nylon monofilamento
preto 6/0 45 cm agulha 20 mm 3/8. Caixa
com 24 envelopes. É uma sutura
cirúrgica, conectada a uma agulha, que
tem
como
função
auxiliar
em
procedimentos cirúrgicos unindo os
tecidos e penetrando-os com a mínima
resistência.
• Agulha siliconizada, que permite uma
penetração suave na pele do paciente.
Pinça Adson sem dente 12 cm.
Pinça dente de rato - Anatômica - com
dente 12 cm.
Pinça Dissec. Anatômica com dente,
confeccionada em aço inox medindo 16
cm de comprimento.
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PROCARE

26,00

1.300,00

PROCARE

25,50

765,00

PROCARE

26,00

780,00

PROCARE

25,50

765,00

ABC

10,00

100,00

ABC

10,00

100,00

ABC

11,50

115,00

fl. 8/12

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
134
135
137
139
140
142

10
10
05
05
05
05

UND
UND
UND
UND
UND
UND

143

6000

UND

151

30

PCT

152

5000

UND

Pinça Kelly curva 14 cm
Pinça Kelly reta 10 cm (material delicado)
Pinça Kocher curva 14 cm.
Pinça Kocher reta 14 cm.
Pinça mosquito curva 12 cm.
Pinça Mosquito reta 12 cm.
Polifix 2 Vias com Corta Fluxo Vital Gold
Dispositivo
para
administração
de
medicamentos/soluções;
possui
2
conectores luer lock fêmea universais
com tampas;
Tubo flexível e transparente em PVC de
60 mm 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, tampa;
Estéril; Garantia: 03 meses.
Seringa BD ultra fine insul 0,5ml 6 x
0,25mm 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.
Seringa com Agulha C/ 10 Unidades
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
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ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC

21,00
28,00
28,00
28,00
18,00
18,00

210,00
280,00
140,00
140,00
90,00
90,00

DESCARPACK

0,49

2.940,00

SR

30,00

900,00

SR

0,23

1.150,00
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153

3000

UND

154

7000

UND

155

10.000

UND

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 luerlock (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.
Seringa descartável 20 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 luerlock (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 20 ml.
Seringa descartável 03 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 luerlock (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 03 ml.
Seringa Slip 1 ml insulina c/agulha13x4,5.
Seringa desc. c/ag 01 ml 13x 03,8
confeccionada
em
polipropileno
transparente, atóxica, com graduação
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SR

0,35

1.050,00

SR

0,11

770,00

SR

0,15

1.500,00
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156

4000

UND

190

80

UND

191

05

UND

externa milimetrada, bico simples tipo
conectado, com localização central,
embolo com trava, pistão de borracha
atóxica
siliconada.
Embalada
individualmente em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico. Prazo de esterilização
com validade de 05 anos. Conhecida
como seringa de insulina.
Seringa descartável 05 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 luerlock (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 05 ml.
Termômetro digital, Faixa de medição:
+32+42°C;
Resolução: 0,1°C;
Precisão: +/- 0,1°C; Registro ANVISA.
Tesoura de Iris 11,5 cm

SR

0,13

520,00

MEDEQCO

10,30

824,00

ABC

14,60

73,00

R$ 74.333,50

O fornecimento dos produtos acima identificados deverão ser efetuados na forma
estabelecida no Edital Registro de Preços nº. 001/2019 – 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
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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 001/2019 - 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 25 de Junho de 2019.

Nome da Empresa: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.505.263/0001-40
Representante legal da Detentora da Ata: Laerte Borgonovo
CPF: 481.276.399-15

MARCELO MINKS
Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social
CONTRATANTE
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