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 042/2019

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.
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Balança Digital 150 Kg Pilha - RESISTENTE
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;
Carci Band - verde (média) – Kit 03 faixas
Elásticas. INDICAÇÕES: Reabilitação de
lesões; Prevenção de lesões reincidentes;
Uso pós-cirúrgico; Treinamento esportivo;
Fitness
e
condicionamento
corporal;
Podem ser utilizada em fisioterapia, terapia
ocupacional, ortopedia, medicina esportiva,
pediatria,
geriatria,
terapia
manual,
quiropraxia,
neurologia,
medicina
do
trabalho,
educação
física,
cuidados
intensivos, terapia domiciliar (home care).
Tamanho: 1,5 metros.
Carci Band - Rosa (Leve) Popularmente ou
Faixa Elástica Progressiva. INDICAÇÕES:
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Reabilitação de lesões; Prevenção de lesões
reincidentes; Uso pós-cirúrgico; Treinamento
esportivo;
Fitness
e
condicionamento
corporal; Podem ser utilizada em fisioterapia,
terapia ocupacional, ortopedia, medicina
esportiva, pediatria, geriatria, terapia manual,
quiropraxia,
neurologia,
medicina
do
trabalho,
educação
física,
cuidados
intensivos, terapia domiciliar (home care).
Tamanho: 1,5 metros
Carci Band Azul (médio/forte) ou Faixa
Elástica. INDICAÇÕES: Reabilitação de
lesões; Prevenção de lesões reincidentes;
Uso pós-cirúrgico; Treinamento esportivo;
Fitness
e
condicionamento
corporal;
Podem ser utilizada em fisioterapia, terapia
ocupacional, ortopedia, medicina esportiva,
pediatria,
geriatria,
terapia
manual,
quiropraxia,
neurologia,
medicina
do
trabalho,
educação
física,
cuidados
intensivos, terapia domiciliar (home care).
BENEFÍCIOS
Promove o fortalecimento muscular e
articular, tanto em programas de reabilitação
quanto em programas de fitness ou
condicionamento físico; As faixas elásticas
contam com original sistema de resistência
progressiva,
são
confeccionadas
em
borracha e apresentam oito níveis de
elasticidade.
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: Infantil.
Tesoura Metzembaum curva 12 cm
Tesoura Metzembaum reta 12 cm.
Tesoura Metzembaum reta 14,5 cm.

CARCI

74,90

224,70

ADVANTIVE

10,76

10,76

STARK
STARK
STARK

24,15
24,15
25,90

120,75
120,75
129,50

R$ 1.379,86

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: Promedi Distribuidora de Produtos Hospitalares
CNPJ: 27.806.274/0001-29
Representante legal da Detentora da Ata: Fabiana Domingues
CPF: 959.084.550-91

MARCELO MINKS
Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social
CONTRATANTE
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