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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 - FMS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016 - FMS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2016 

 
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 

03 10 PCT 

Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional 
liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura 
uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de 
comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote 
com 100 pecas.  

Theoto 2,73 27,30 

04 60 CX 

Agulhas 20X5,5 descartáveis Apresentação: caixa com 100 unidade – 
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. 

Solidor 6,25 375,00 

08 100 CX 

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. 

Descarpack 6,40 640,00 

09 200 PCT. 

Atadura de crepe de 13 fios de 6 cm de largura x 1,80mt de comprimento, 
100% algodão ou misto composto de 69% algodão 23% de poliéster/ 85% 
elastano, com peso 13,35 gramas, bordas devidamente acabadas evitando 
desfiamento, enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalado 
individualmente em material que garanta a integridade do produto. O produto 
deverá estar de acordo com a NBR 14056. Pacote plástico contendo 12 
unidades. 

Andreoni 4,20 840,00 

10 200 PCT 

Atadura de crepe 13 fios tipo 10 cm de largura x 1,80mt de comprimento (em 
repouso) e elasticidade de 50% confeccionada em tecido 100% algodão ou 
misto composto de 69% algodão/23% poliéster/8% elastano, com peso 21,86 
gramas, bordas devidamente acabadas evitando desfiamento, enrolada 
uniformemente em forma cilíndrica, embalada individualmente em material 
que garanta a integridade do produto, o produto deverá estar de acordo com a 
NBR 14056. Pacote plástico contendo 12 unidades. 

Andreoni 6,00 1.200,00 
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11 100 Rolo 
Atadura de Gaze Hidrófila (Bobina ou queijo) confeccionada com fio 100% 
algodão, composta por três dobras e oito camadas no formato 91 cm x 91mm. 

JM 15,00 1.500,00 

19 30 PCT Escova endocervical pacote com 100 unidades Kolplast 14,30 286,00 

   21 20 Cx Mascara descartável – máscara tripla com elástico, caixas com 50 unidades. Talge 4,29 85,80 

22 10 Rolo 

Fitas adesivas para autoclave. Apresentação: Em rolos de 19mmx30m, 
embalados individualmente. Indicação: Fita indicadora para esterilização em 
estufa ST100. Indicador químico externo de processo para volumes 
esterilizados por autoclave à vapor. Composição: Papel crepado impresso 
com tinta sensível ao calor e vapor coberto com adesivo à base de borracha 
resistente às temperaturas para esterilização por autoclave a vapor. 
Identificação: Após esterilização em estufa, as listras brancas da fita deverão 
apresentar-se na cor marrom, indicando passagem pelo processo de 
esterilização. 

Masterfix 2,40 24,00 

27 30 Cx 

Luvas de procedimento produzida em látex, possui espessura mínima de 
0,17mm e comprimento mínimo de 240mm. Alta sensibilidade e baixa 
proteína. Não estéril. Com registro ministério da saúde. Tamanho EXTRA-
PEQUENO (PP) caixa com 100 unidades. 

Descarpack 15,60 468,00 

48 300 UN 
Fita microporosa branca – porosa com dorso de não tecido de rayon e viscose 
permite a pele respirar livremente- tamanho 50mmX10m 

Missner 2,86 858,00 

53 112 UN 
Fita adesiva crepe branca – papel crepado saturado e adesivo de borracha 
natural e resinas sintéticas e impermeável 16mmX 50m. Caixa com 56 rolos. 

Ciex 2,00 224,00 

89 1000 PCT 

Compressas de gase 10x10: Constituida de tecido 100% , com densidade de 
13 fios por cm2, 20cmx40 cm. Quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de 
modo a medir 10x10 cm quando dobrada, 750 gr po pacote no mínimo com 
bordasvoltadas para parteinterna e sem fios soltos. A compressa deverá ter 
boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, 
alvejantes ópticos,ou substãncias alérgicas. Pcote co 500 unidades, não 
estéril. Com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até ao 
momento de sua utilização, permita abertura e transferência com técnica 
asséptica. ABNT NBR 13843 e possuir registro MS E RDC 59.(MDA) 

Mediplus 33,25 33.250,00 

108 200 PCT 

Atadura crepe 13 fios tipo 20 cm de largura x 1,80 mt de comprimento (em 
repouso) e elasticidade de 50% confeccionada em tecido 100% algodão ou 
misto composto de 69% algodão/23% poliéster/ 8% elastano, com peso 42,8 
gramas, bordas devidamente acabadas evitando desfiamento, enrolada 
uniformemente em forma cilíndrica, embalada individualmente em material 
que garanta a integridade do produto, o produto deverá estar de acordo com a 
NBR 14056. Pacote com 12 unidades(MDA). 

Andreoni 0,638 127,60 

109 200 PCT 

Atadura crepe 13 fios tipo 12 cm de largura x 1,80 mt de comprimento (em 
repouso) e elasticidade de 50% confeccionada em tecido 100% algodão ou 
misto composto de 69% algodão/ 23% de poliéster/ 8% elastano, com peso 26 
gramas, bordas devidamente acabadas evitando desfiamento, enrolada 
uniformemente em forma cilíndrica, embalado individualmente em material 
que garanta a integridade do produto, o produto deverá estar de acordo coma 
NBR 14056. Pacote com 12 Unidades(MDA). 

Andreoni 0,638 127,60 

110 200 PCT 

Atadura de crepe 13 fios tipo 15 cm de largura x 1,80 mt de comprimento (em 
repouso) e elasticidade de 50%, confeccionada em tecido 100% algodão ou 
misto composto de 69% algodão/23% poliéster/ 8% elastana com peso 32,7 
gramas, bordas devidamente acabadas evitando desfiamento, enrolada 
uniformemente em forma cilíndrica, embalada individualmente em material 
que garanta a integridade do produto, o produto deverá estar de acordo com a 
NBR 14056. Pacote com 12 unidades(MDA) 

Andreoni 0,797 159,40 

   

 
R$ 40.192,70 

 

   

 

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: PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E 
LABORATORIAL EIRELI 

CNPJ: 09.200.303/0001-22 
Representante legal da Detentora da Ata: Henrique de Lima Santos  

CPF: 027.755.980-48 
 
 
 
 
 

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

CONTRATANTE 

 


