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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2019- FMS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 - FMS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019 
 

 
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 DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

58 50 PC 

Compressa de campo operatório sem radiopaco, 
medindo 45X50, constituído de 4 camadas de gaze 
sobrepostas, contendo 15 (8X7) fios por 2cm em cada 
camada. De cor branca com bordas devidamente 
acabadas através do ponto overlock, formato 
retangular, cantos arredondados. Embaladas em 
pacotes com 50 unidades. 

MDA 41,00 2.050,00 

79 30 CX 

Fio agulhado de nylon monofilamento preto 3/0 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. 

SHALON/ 
SERTIX 

25,90 777,00 

88 50 UN 

Fixador Celular Spray 100 ml. 
Fixador celular, composta de álcool etílico extrafino 
(95%), carbowax (2,5%) e propolente, indicado para 
fixação de esfregaços celulares em lâmina. Deve ser 
aplicado sobre o esfregaço logo apos a coleta. 
Produto inofensivo a camada de ozônio (não contem 
CFC), conteúdo 100 ml, embalagem constando 
externamente os dados de identificação, procedência. 

CRAL 4,99 249,50 

90 10 FR Gel para eletrocardiograma - Frasco com 100 ml. MULTIGEL 1,10 11,00 
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91 
 

03 CX Glicose 25% 10 ml cx c/ máximo 100 ampolas. FARMACE 25,99 77,97 

 
92 
 
 

02 CX 

Glicose 50% ampola 10 ml cx com máximo 100 
ampolas.    

FARMACE 27,99 55,98 

94 10 LT 

Iodopovidona (Riodeine) Dermo Suave - Degermante 
(1 litro) - Rioquímica é um produto a base de polivinil 
pirrolidona iodo (PVP-I) em solução Degermante, 
contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e 
ativo que libera iodo progressivamente. Ativo contra 
todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos 
e vírus. Indicado para antissepsia da pele, mãos e 
antebraços da equipe cirúrgica e descontaminação do 
campo operatório 1000 ml. Antisséptico de segurança 
para antissepsia complementar e demarcação do 
campo operatório. 
FORMULAÇÃO: PVPI com 1% de iodo livre e álcool 
etílico a 70%. 
APLICABILIDADE: na demarcação do campo 
operatório e na preparação pré-operatória. 

FARMAX 29,15 291,50 

107 06 CX 

Lençol Descartável para Maca em TNT COM 
ELÁSTICO - Pacote com 100 UNID. Desenvolvido 
para a proteção de camas, colchões e macas, para os 
profissionais da área de Saúde. Combina conforto, 
maleabilidade e alta resistência a rasgo e tração. Não 
Estéril; Com elástico; Disponível na cor branca; 
Atóxico e Apirogênico; Disponível no tamanho 2,0 m 
X 90 cm; Descartável e de uso único. 

FORTCLE
AN 

89,00 534,00 

122 500 UN 

Óleo de Girassol (óleo dermoprotetor) é um produto a 
base de AGE (Ácidos Graxos Essenciais), Vitamina 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 2,50 1.250,00 

 
R$ 5.296,95 

 

 

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. 
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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 001/2019 - 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: L.A DALLA PORTA JUNIOR  
CNPJ: 11.145.401/0001-56 

Representante legal da Detentora da Ata: Luís Alberto Dalla Porta Júnior  
CPF: 016.047.580-58 

 
 
 
 
 

MARCELO MINKS 
Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social 

CONTRATANTE 
 

 


