ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 - FMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 - FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2019
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 do Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Senhor 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, 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. 003/2019- FMS, Ata de julgamento de Preços e homologada
pela autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços para equipamentos odontológicos e de
enfermagem em atenção básica e programas das Unidades do Fundo Municipal de Saúde e
mobiliário em geral e informática para as Secretarias Municipais de Agricultura, Administração,
Educação, Policia Civil, climatizador e cadeiras para a Casa Mortuária, 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
Fita Matriz pré-molar aço, caixa com 20
unidades
Fita Matriz molar aço, caixa com 20
unidades
Adesivo Auricular Ponto semente, caixa
com 30 cartelas.
Bola de Borracha n° 10: ideal para
ginástica,
fisioterapia,
brincadeiras
pedagógicas. Possui 16,6 cm de diâmetro
e pesa 350g. Característica possui 16,6cm
de diâmetro e 50,5cm de circunferência,
Peso 350 gramas. Possui ventil para poder
ser inflada. Alta performance e resistência.
É produzida com borracha natural.
Indicações. Jogos diversos, ginástica,
fisioterapia. Brincadeiras Pedagógicas,
Exercícios
de
reabilitação
ou
condicionamento físico.
Anestésico cloridrato de articaína
com vaso-constritor: Epinefrina 1:100.000.
Cx com 50 unid
Anestésico cloridrato de lidocaína a 2%
com adrenalina 1:100.000. Cx com 50 unid
Anestésico tópico gel benzocaína 200mg/g
–12g. Cx com 50 unid
Ficha pra RX com 1 furo, cartela com 100
unid
Flúor gel neutro 2% (sabor morango).
Frasco com 200ml

Marca

Valor Unit.

Valor total

TDV

45,00

270,00

TDV

45,00

270,00

Zhenmed

207,00

6.210,00

Arktus

27,36

273,60

DFL

131,00

524,00

DFL

77,90

467,40

DFL

5,83

58,30

AAF do Brasil

11,00

22,00

Alplam

3,50

70,00
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Hidróxido de cálcio PA, frasco com 10 gr
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04

BL
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Papel articular de 25mmx110mm, bloco
com 12 unid.

FR
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Paramonoclorofenol canforado, 20ml.
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Sindesmótomo duplo em aço inoxidável nº
01
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO de alta
precisão e sensibilidade para medir
pressão arterial. Possuir braçadeira
confeccionada em tecido antialérgico e
fecho em metal. Com braçadeira com
fecho de metal. Com sistema de válvula de
ar com pera e manguito feitos de borracha
sintética de excelente resistência para
proporcionar uma maior retenção do ar
durante a medição da pressão arterial. Ser
Testado e inspecionado pela garantia do
INMETRO. aneróide sem engrenagens e
resistentes a quedas. Atender as normas
da AAMI de resistência a impactos; Poder
ter uma queda de até 70 cm, não quebrar
e não perde a calibração; Garantia de
calibração por 5 anos; Manômetro gira
360° para fácil visualização; Livre de látex;
Com braçadeira para braço direito e
esquerdo; Braçadeira comdurabilidade de
até 100.000 ciclos; Anéis com cores
opcionais com amortecedores de impacto;
Kit de Esferas Multirresistência –
Bolinhas De Fisioterapia: Produzida com
100% de borracha termoplástica, as 5
esferas
do
Kit
de
Esferas
Multirresistência são graduadas a partir de
extra suave até extraforte. É ideal para
reabilitações e disfunções do antebraço,
punho, mãos e dedos. Também é um forte
aliado na prevenção da LER.
Sanity N°4 Bulbo De Borracha - (Perinha
de Aspiração) - É utilizado para aspiração
de fluídos fisiológicos, facilita a higiene do
nariz e ouvido na retirada de resíduos ou
excesso de muco, uso externo somente
com orientação médica. Funcionamento a
compressão e o relaxamento do bulbo são
suficientes para sucção e expulsão dos
fluídos.
Sonda para Alimentação Enteral Silicone.
Indicado para administração de dietas
gástricas Enterais e/ou jejunal em
pacientes que estejam impossibilitados de

AFF do Brasil

3,55

14,20

Iodontosul

1,85

37,00

Biodinâmica

4,93

19,72

Prata

6,85

20,55

Premiun

76,00

1.520,00

Arktus

108,21

1.082,10

Sanyti

12,30

123,00

Medicone

64,20

642,00
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se alimentar por meio tradicional, Possui
peso distal, de forma a facilitar a migração
e sustentação da mesma no estomago ou
duodeno. A
sonda
e
fornecida
acompanhada de guia de condução em
aço inox ja lubrificada por óleo de silicone.
Acondicionada em embalagem estéril de
papel grau cirúrgico e laminado de
PET/PE. Produto esterilizado
Mini Revista Saúde Bucal da Gestante.
Pacote com 14 unidades
Papel Toalha Banheiro Interfolha 2 dobras
Branco Plus. Para refil para toalheiro de
parede. Folha Branca 23 x 21cm. pct c/
1.000 fls
Mocho odontológico: Possui
estofamento em espuma injetada revestido
com PVC expandido sem costura para
facilitar a limpeza e desinfecção, possuem
cinco rodízios duplos que proporcionam
estabilidade e ajuste de altura
personalizado a cada modelo.

DRS

10,00

300,00

Ecopel

12,15

486,00

Camel

252,00

1.008,00

Eletrodo Auto Adesivo 5x10cm. Os
Eletrodos Autoadesivos 5x10cm são
práticos,
versáteis
e
fáceis
de
utilizar.Dispensam o uso de fita adesiva
(esparadrapo) para fixação e a utilização
de gel para condução da corrente elétrica
com cabo em silicone extra flexível e
densa estrutura de filamentos que
conduzem o sinal elétrico até uma espessa
película de carbono de alta condutividade.
São indicados para eletroestimulação de
superfície, usado em TENS, FES, Corrente
Interferencial (IFC), Russa, Aussie e
outras.

Arktus

38,90

1.945,00

Eletrodo Auto Adesivo Quadrado
5x5cm. Os Eletrodos Autoadesivos
Quadrados 5x5cm são práticos, versáteis
e fáceis de utilizar.Dispensam o uso de fita
adesiva (esparadrapo) para fixação e a
utilização de gel para condução da
corrente elétrica com cabo em silicone
extra flexível e densa estrutura de
filamentos que conduzem o sinal elétrico

Arktus

34,90

1.745,00

Largura = 430 mm
Comprimento = 500/550 mm
Altura do assento = 410/500 mm
Altura do encosto = 425/465 mm
Capacidade de carga = 135 kg
Sistema de elevação = Pistão a gás
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até uma espessa película de carbono de
alta condutividade. São indicados para
eletroestimulação de superfície, usado em
TENS, FES, Corrente Interferencial (IFC),
Russa, Aussie e outras.
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Câmara
Escura
de
Revelação
Odontológica: Material Bicolor (branco
externo e preto interno) Dimensão do
visor: 19,2 x 9,5 cm
Material: Poliestireno de Alto Impacto PSAI
Copos: 4 copos de 200 ml – Formato
econômico.
Dimensão do produto: 22 x 25 x 32 cm (L x
A x C)
Ar Split com capacidade de 24.000 Btus,
ciclo Quente e Frio, selo Procel A, potência
de 2318 W, frequência de 60 Hz, consumo
de 48,7kWh, vazão de 1080m³/h,
alimentação de 220 V, com controle
remoto s/fio e opção de renovação de ar,
refrigera, ventila e aquece, com filtragem,
compressor de baixíssimo nível de ruído,
função
timer
(programação
de
temperatura), garantia de um (1) ano nas
peças e cinco (5) anos no compressor,
devidamente
instalado
em
pleno
funcionamento.

Unemol

154,00

154,00

Agrato

2.800,00

2.800,00

R$ 20.061,87

O fornecimento dos produtos acima identificados deverão ser efetuados na forma estabelecida no
Edital Registro de Preços nº. 003/2019 – 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 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.
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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 003/2019 - 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 05 de Novembro de 2019.

Nome da Empresa: UIATA RIBEIRO MOMENTE-ME
CNPJ: 21.838.062/0001-47
Representante legal da Detentora da Ata: Carlos Augusto F. de Moraes
CPF: 015.771.381-47

Marcelo Minks
Gestor Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social
CONTRATANTE

