
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE IPIRA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 - FMS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016 - FMS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2016 
 

 
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, representada pela Responsável pelo Fundo Municipal de Saúde, Srª Daniella Maria 
Tofolo da Costa Silva, brasileira, casada, residente e domiciliada, nesta cidade, portadora da 
Cédula de Identidade RG nº 2.076.111 e inscrita no CPF/MF sob o nº 659.413.909-63, 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. 003/2016 - 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 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

01 07 CX 
ABOCATH Cateter intravenoso estéril tam 24G. Esterilizado por óxido de 
etileno. Produto de uso único. Validade de 05 anos. Caixa fechada contem 50 
unidades. 

Lamedid 
Solidor  
Procare  

38,00 266,00 

02 07 CX 
ABOCATH Cateter intravenoso estéril tam 22G. Esterilizado por óxido de 
etileno. Produto de uso único. Validade de 05 anos. Caixa fechada contem 50 
unidades. 

Lamedid 
Solidor  
Procare 

35,70 249,90 

14 300 Un 

Coletor de perfuro cortante descartável. O Coletor Perfurocortante 
proporciona segurança total no descarte e transporte de materiais infectantes, 
cortantes, perfurantes. Revestido de papelão couro ondulado. Atende aos 
requisitos de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, 
perfuração, vazamento e travamento da tampa. Capacidade: 20 L. 

Embalaire 4,00 800,00 

16 03 Cx 
Espéculos vaginal não estéril, Embalagem individual, sem lubrificação, 
tamanho PEQUENO. Caixa com 100 unidades. 

Cral 64,90 129,80 

17 15 Cx 
Espéculos vaginal não estéril, Embalagem individual, sem lubrificação, 
tamanho MÉDIO. Caixa com 100 unidades. 

Cral 68,80 1.376,00 

18 20 Cx 
Espéculos vaginal tamanho, Embalagem individual, sem lubrificação 
GRANDE. Caixa com 100 unidades. 

Cral 122,50 245,10 

20 50 PCT Espátula de AYRES pacote com 100 unidades Theoto 5,54 55,40 

23 30 Tubos 
Lidocaína 2% gel 30 Gr, lidocaína gel cada 5 Gr contém 100mg de cloridrato 
de lidocaína. 

Pharlab 4,50 45,00 

29 30 FR 

FIXADOR CELULAR SPRAY 100ML 
Fixador celular, composta de alcool etilico extra fino (95%), carbowax (2,5%) e 
propolente, indicado para fixacao de esfregacos celulares em lamina, deve 
ser aplicado sobre o esfregaco logo apos a coleta, produto inofensivo a 
camada de ozonio (nao contem CFC), conteudo 100ml, embalagem 
constando externamente os dados de identificação, procedência, nacional. 
Valido por 03 anos 

Adlin 5,75 115,00 

30 20 FR 

IODOPOVIDONA TOPICO 1000ML PVPI TINTURA - 1000ML 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. 

Vic Pharma 13,00 65,00 
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31 200 CX 

SERINGA SLIP 01ML INSULINA C/AGULHA13X4,5. Seringa desc. c/ag 01 ml 
13 x 0,33 embalagem c/100, confeccionada em polipropileno transparente, 
atoxica, com graduacao externa milimetrada, bico simples tipo conectado, 
com localizacao central, embolo com trava, pistao de borracha atoxica 
siliconizada.Embalada individualmente em papel grau cirurgico e filme 
termoplastico com abertura em petala. Prazo de esterilizacao com validade de 
05 anos. Conhecida como seringa de insulina. 

SR 16,20 810,00 

32 700 FR Soro fisiológico 0,9% sistema aberto frasco de 100 ml 
Farmax 
Amaral 

0,96 192,00 

33 400 FR Soro fisiológico 0,9% sistema aberto frasco de 250 ml 
Farmax 
Amaral 

1,235 247,00 

34 20 

 
 
 

CX 
 
 
 
 

Sonda vesical de demora foley n ° 16-3 vias. COMPOSIÇÃO: 
• Conector Universal 
• Válvula de fácil manipulação 
• Ponta arredondada para introdução atraumática 
• Embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em papel grau Cirúrgico. 
MATERIAL: 
• Fabricada em Látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície 
extremamente lisa. 
• Descartável, estéril. 
• Balão simétrico, fino e resistente ao volume proposto 
Embalagem: Caixa com 10 unidades 

Lamedid 
Solidor  
Procare 

42,75 641,25 

39 1500 UN 

Seringa descartável 5 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 especialmente desenvolvimento para as 
seringas bd, 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 luer-lock (rosca dupla) impede que a agulha se desprenda 
acidentalmente da seringa; 
• melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino; 
• êmbolo não se desprendedo cilindro devido ao especial anel de retenção. 
• volume maximo 05 ml 

SR 0,104 156,00 

40 1500 UN 

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 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 luer-lock (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 maxímo 10 ml 

SR 0,19 190,00 

45 01 UN 

Caixa térmica 20 litros, Altamente resistente e qualidade indiscutível. Alça 
confortável para facilitar o transporte. Construída com matéria prima 
ecologicamente correta, “Thermozone insulation”. Fabricadas com 
ciclopentano para promover alta qualidade na retenção de temperatura 
enquanto protege o meio ambiente.  Cor azul. 

Mor 188,37 188,37 

50 200 UN 
Fita microporosa branca – porosa com dorso de não tecido de rayon e viscose 
permite a pele respirar livremente- tamanho 12,5mmX4,5m 

Cral 0,988 197,60 

52 
15 
 

Rolo 

Bobina de papel grau cirúrgico Medidas: 15 cm de largura por 100 metros de 
comprimento Bobinas compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado 
poliéster/polipropileno, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas 
indicativas para os processos de esterilização. 

Harbo 54,10 811,50 

58 20 Lt Vaselina líquida Vic Pharma 16,43 328,60 

65 
 
 

30 
UN 

Tesoura de tamanho grande cirúrgica modelo ponta  fina com curva  - Produto 
de altíssima resistência produzido em aço inox (não enferruja). Possui os 
modelos com as pontas reta ou curva e 1cm. 

Abc 22,73 681,90 
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74 800 UND 

AVENTAL DESCARTÁVEL. Avental descartável em TNT (tecido não tecido) 
manga curta, aberto nas costas com tiras para amarrar na cintura e pescoço, 
manga curta. Está indicado para área da estética, serviços de saúde, 
Tamanho único. Pacote com 10 unidades. 

Medgauze 0,95 760,00 

77 200 UND 

EQUIPO PARA INFUSÃO DE SORO. Equipo utilizado para a infusão de soro. 
Ponta perfurante que se adapta com facilidade a qualquer 
frasco/ampola/bolsa, com câmara de microgotejamento flexível, modelo 
simples. Esterilizado pelo processo de óxido de etileno embalado em P.G.C. 

Laborimport 1,08 216,00 

80 03 UND 

Lancetador de lancetas: Operação com um botão. Este dispositivo integra 3 
diferentes funções em seu único botão: início, lancetagem de injeção das 
lancetas usadas. Menos dor e facilidade de uso. Penetração de alta 
velocidade com retração ativa da agulha. O movimento orientado da lanceta 
evita a oscilação da agulha e ruptura desnecessária do tecido. Especificações 
do dispositivo: Profundidade de penetração ajustável. 
- Ajuste da profundidade da penetração: 11 níveis, dial ergonômico 
- Nível de penetração: 0,8 a 2.3 mm 
- Peso: 21 g 
Especificações da lanceta: Diâmetro da agulha: 0.4 mm 
- Revestimento de silicone: 

Prestige 23,30 69,90 

81 03 UND 

ESCADA DE 2 DEGRAU HOSPITALAR. DESCRIÇÃO: Escada 2 degraus 
Simples Hospitalar. Escada 2 degraus, estrutura tubular em aço redondo. Piso 
revestido com borracha antiderrapante. 
Pintura eletrostática a pó - Epóxi. Dimensões aproximadas: 0,46m x 0,48m x 
0,35m. Altura 1º degrau: 0,20m. 

Marcos 
Moveis  

57,95 173,85 

82 12 UND 

Eletrodo Cardiológico Precordial Adulto completo. Eletrodo Precordial com 
pera para Cardiologia – Descrição: 
Pera em silicone tamanho Adulto com base emborrachada. São peras 
especiais com superfície de contato metálico e com base emborrachada. 
Permitindo um ótimo contato, porém muito mais sensível na pele. Ótimo para 
crianças, idosos e para peles sensíveis e delicadas. Conjunto cm 6 unidades. 
Cor azul, ECG Indicados para utilização em procedimentos de ECG em 
repouso ou esforço. 

Bionet 467,53 5.610,36 

91 05 UND 

Balança Digital 15 Kg, RESISTENTE. Balança digital ultra resistente. 
Informações técnicas: 
• Sistema de pesagem através de sensores (4 strain-gages) de alta precisão; 
• LCD extra grande: 7,5x 3 cm; 
• Backlight 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; 

Glicomed 
Accumed 
Premium 

74,50 372,50 

93 10 und 

Esfigmomanometro aneroide: Montagem do equipamento livre de 
engrenagens, atestada pela fábrica. Garantia de calibração de fábrica de 
nominimo 5 anos. Manômetro com giro de 360°. Mostrador variando de 0 a 
300 mmhg. Precisão certificada pelo inmetro de maiso menos 3 
mmhg.preferencialmente com aneroide e pêra não acoplados. Manguito e 
pêra de insuflação comfeccionada em neoprene, livres de látex.Braçadeira 
confeccionada de nylon, fechamentocom velcroe lavável. Braçadeira com 
sinalizador da posição de artériapara aferição e de limites de tamanho 
impressos com marca de controle de circunfêrencia do braço. Tam,anho 
adulto:26 a 32 cm. Peça principal: aneroide. Braçadeira tamanho adulto. Pera 
de Insuflação com válvula, bolsa para aconticionamento do produto. 

MD 385,00 3.850,00 

   R$ 18.844,03    

 

O fornecimento dos produtos acima identificados deverão ser efetuados na forma estabelecida no 
Edital Registro de Preços nº. 003/2016 – 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. 
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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 003/2016 - 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 12 de Maio de 2016. 

 
 
 

Nome da Empresa: ALTERMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
CNPJ: 00.802.002/0001-02 

Representante legal da Detentora da Ata: Maicon Cordova Pereira  
CPF: 015.886.939-70 

 
 
 
 
 
 

Daniella Maria Tofolo  
Responsável pela Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social  

CONTRATANTE 

 


