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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 - FMS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016 - FMS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2016 
 
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 

05 200 CX 

Agulhas 13X4,5 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. 

Descarpack 6,29 1.258,00 

06 60 CX 

Agulhas 25X8 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 6,29 377,40 

13 50 Cx Curativos sépticos tipo bandeind normal tiras caixa c/40. Copertina 3,17 158,50 

15 100 Un 
Coletor de urina sistema fechado, com bolsa coletora 2000ml 
com escalas de graduação para pequenos e grandes volumes, 
conector universal.  

Labor Import 2,46 246,00 

36 200 CX 

Lancetas descartáveis para medir glicose. Caixa com 100 auto 
lancetas descartáveis para teste de glicose. Não exige nenhum 
outro equipamento para uso. Basta apontar, apertar e descarta-
la após o uso. 

Pontura 31,99 3.199,00 

37 200 Cx 

Lancetas – espessura ultrafina com ponta triangular para 
punção indolor; penetração consistente; formato universal para 
a maioria do lancetadores existentes; produtos esterilizados por 
radiação gama, caixa com 100 unidades. 

Pontura 29,99 2.999,00 
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46 01 UN 

Maleta para Primeiros Socorros com 1 Bandeja c/ divisórias- 
Estojo com uma bandeja articulada, 8 divisões e até 21 
compartimentos (por divisórias removíveis). Possui fecho duplo 
e alça para cadeado. 

Confortel 119,00 119,00 

49 300 UN 
Fita microporosa branca – porosa com dorso de não tecido de 
rayon e viscose permite a pele respirar livremente- tamanho 
25mmX4,5m 

Ciex 1,50 450,00 

54 50 Envelopes 
Luvas cirúrgicas estéril – espessura média 0,21mm, 
comprimento médio de 28cm, lubrificante em pó absorvível 
tam. 7,0 cm. Embalada em envelope contendo um par de luvas 

Maxitex 1,019 50,95 

61 30 UN 
Pinça Crille Reta 16cm 3171. Pinça Crille serrilhada 
confeccionada em aço inox medindo 16cm de comprimento. 

Golgran 24,74 742,20 

62 20 UN 
Pinça Dissec. Anatômica sem dente 16cm. Pinça Dissec. 
Anatômica, confeccionada em aço inox medindo 16cm de 
comprimento. 

Golgran 11,03 220,60 

68 
 

15 
 

UND 

BOLA FISIOFIT 65 CM. Linha ideal para fisioterapia, esportes, 
ginástica e alongamentos. Pode também ser utilizada em 
escolas e até mesmo escritórios. São muito resistentes, elas 
sustentam um peso de até 300 kg. Material: Resina sintética da 
mais alta qualidade. Este produto caracteriza-se pela sua 
magnífica durabilidade e desempenho. Seguindo todos os 
padrões de segurança internacionais. INDICAÇÕES: 
Reabilitação e condicionamento nas áreas de: Fitness 
(educação física e esportes), Fisioterapia, Medicina, 
Fonoaudiologia, Pedagogia, Terapia ocupacional e 
atendimento ao domicílio. Aplicados para os seguintes 
exercícios de cinesioterapia: Reeducação postural, mobilização 
articular, modulação de tônus, fortalecimento muscular, 
alongamentos, treino proprioceptivo, melhora do equilíbrio e da 
coordenação, desenvolvimento motor, relaxamento muscular. 

Carci 76,00 1.140,00 

69 01 UND 

FIT BAND - Amarela (leve) ou conhecido como: Theraband. 
INDICAÇÕES: Reabilitação de lesões; Prevenção de lesões 
reincidentes; Uso pós-cirúrgico; Treinamento esportivo; Fitness 
e condicionamento corporal: Podem ser utilizadas em 
fisioterapia, terapia ocupacional, ortopedia, medicina esportiva, 
pediatria, geriatria, terapia manual, quiropraxia, neurologia, 
medicina do trabalho, educação física, cuidados intensivos, 
terapia domiciliar (home care). Peso 0,120 kg 

Carci 40,00 40,00 

70 01 UND 

FIT BAND-conhecido como theraband Azul (média) 
INDICAÇÕES: Reabilitação de lesões; Prevenção de lesões 
reincidentes; Uso pós-cirúrgico; Treinamento esportivo; Fitness 
e condicionamento corporal; Podem ser utilizadas em 
fisioterapia, terapia ocupacional, ortopedia, medicina esportiva, 
pediatria, geriatria, terapia manual, quiropraxia, neurologia, 
medicina do trabalho, educação física, cuidados intensivos, 
terapia domiciliar (home care). 

Carci 40,60 40,60 

71 01 UND 

FIT BAND - Laranja (extra forte) Popularmente Conhecida 
como Thera Band ou Theraband ou Faixa Elástica Progressiva 
INDICAÇÕES: 
Reabilitação de lesões; 
Prevenção de lesões reincidentes; 
Uso pós-cirúrgico; 
Treinamento esportivo; 
Fitness e condicionamento corporal; 
Podem ser utilizadas em fisioterapia, terapia ocupacional, 
ortopedia, medicina esportiva, pediatria, geriatria, terapia 
manual, quiropraxia, neurologia, medicina do trabalho, 
educação física, cuidados intensivos, terapia domiciliar (home 
care). 

Carci 64,62 64,62 

72 01 UND 

FIT BAND - Prata (forte) Popularmente conhecida como 
Theraband ou Thera Band ou Faixa Elástica Progressiva: 
INDICAÇÕES: Reabilitação de lesões; Prevenção de lesões 
reincidentes; Uso pós-cirúrgico; Treinamento esportivo; Fitness 

Carci 57,57 57,57 
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e condicionamento corporal; 
Podem ser utilizadas 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, cada qual com uma cor diferente. 

79 05 UND 
BANDEJA DE INOX. Descrição: Bandeja de inox 30x20x 4cm, 
quadrada.  

Fami 60,99 304,95 

103 02 Und 

TALA MOLDÁVEL ARAMADA EVA CJ 4 PEÇAS COM 
VELCRO 
DESCRIÇÃO: QUANTIDADE: 02 CONJUNTO DE TALAS COM 
4 PEÇAS 
A Tala Moldável Aramada Eva Cj quatro peças com velcro, é 
muito utilizada em resgate e remoção de pessoas acidentadas, 
ela serve como um imobilizador temporário para levar a vítima 
até um hospital mais próximo. Aplicação: Utilizado em 
Resgates, Ambulância e Corpo de Bombeiros. Características: 
A Tala Moldável Aramada Eva Cj quatro peças com velcro é 
Confeccionada com uma espuma de polietileno podendo ser 
cortada por qualquer tesoura para adequar a tala a medida 
exata do membro que será imobilizado, é totalmente a prova da 
água e pode ser utilizada mais de uma vez. 
2 (uma) tala GG 
2 (uma) tala G 
2 (uma) tala M 
2(uma) tala P 

Confortel 64,17 128,34 

   R$ 11.596,73    

 
 

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. 
 
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 003/2016 - 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: SALVI E LOPES E CIA LTDA 
CNPJ: 82.478.140/0001-34 

Representante legal da Detentora da Ata: Luiz Carlos Salvi  
CPF: 619.057.639-72 

 
 
 
 
 
 

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

CONTRATANTE 

 


