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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 - FMS 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2016 
 

 
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 

12 20 Cx 
Bandagem antisséptica redonda, com almofada que 
estanca saída de sangue, Apresentação caixa com 500 
unidades. 

Ciex 11,00 220,00 

28 15 Pct  
Luvas para toque, luva plástica multiuso não estéril, 
confeccionada em polietileno de alta densidade, 
transparente pacote com 100 unidades. 

Plasluvas 5,40 54,00 

38 1500 Und 

Seringa descartável 3 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; 
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 Maximo 03 ml 

Embramac 0,10 150,00 

41 200 Und 

Seringa descartável 20 ml, 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 

SR 0,31 31,00 
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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-slip de alta aderencia que proporsiona facil 
engate da agulha e exelente aderência a seringa; 
• Melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino; 
• Volume maxímo 20 ml 

42 100 Und 

Termômetro digital, Faixa de medição: +32+42°C; - 
Resolução: 0,1°C; 
- Precisão: +/- 0,1°C; 
- registro anvisa 

G-Tech 9,46 567,60 

44 200 Und 
Álcool gel anti-séptico para mãos e braços sem fragrância. 
1000ml 
Apresentação: 1 litro 

Cinord 8,50 850,00 

47 50 Fr 

Detergente Enzimático, Detergente a base de Enzimas - 
Protease - Amilase – Lipase, utilizado nas operações de 
limpeza, removendo residuos orgânicos em materiais 
médico-hospitalares e equipamentos Frascos de 1 litro 

Kelldrin 21,00 420,00 

51 30 Rol 

Bobina de papel grau cirúrgico Medidas: 20 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. 

Doutec 86,97 434,85 

63 30 Und 

TESOURA PEQUENA CIRÚRGICA 20 cm. Produto 
Confeccionado em Aço Inoxidável  
Embalagem: Plástica individual, constando os dados de 
identificação, Ponta fina curva. 

ABC 30,00 900,00 

67 50 Fr 
Gel Condutor para Ultrassom Biogel, transparente, ph 
neutro, hipoalergênico, ideal para a realização de exames 
de ultrassom, ecógrafos e dopplers. Tamanho em um litro. 

Caithec 4,53 226,50 

75 3000 Und 

LÂMINAS PARA COLETA DE PREVENTIVOS. 
Características: Lamina de vidro transparente pré-lavadas 
com bordas lapidadas ou não lapidadas, acondicionadas 
em caixa com 50 unidades e separadas individualmente 
uma a uma por folha de seda, embaladas a vácuo, 
medindo 25,4 mm x 76,2 mm e com espessura de 1,0 a 
1,2mm, utilizada para procedimentos laboratoriais.  

Adlin 0,072 216,00 

76 200 Und 

Polifix 2 Vias com Corta Fluxo Vital Gold. Descrição: 
Dispositivo para administração de medicamentos/soluções; 
possui 2 conectores luer lock fêmea universais com 
tampas; Tubo flexível e transparente em PVC de 60mm de 
comprimento; 2 clamp corta fluxo; Conector 2 vias, um 
conectorluer slip macho universal com protetor. Embalado 
individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme 
termoplástico, contendo os dados impressos de 
identificação, código, lote, data de fabricação e validade e 
registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 
14041/1998. Especificações: técnicasPolifix 2 vias, com 
clamp com tampa;Estéril; Garantia: 03 meses.  

Gold 0,67 134,00 

83 20 Und 
Almotolia. Confeccionada em polietileno atóxico 
transparente, a almotolia bico reto possui tampa com rosca. 

J. Prolab  2,84 56,80 
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84 01 Und 

Tubo de látex 
- pacote fechado com 10 metros 
- confeccionado em látex 100% natural 
- possui diversas aplicações, sendo muito utilizado em 
hospitais e laboratórios. 
- resistente 
- suporta diversas esterilizações a gás óxido de etileno ou 
na autoclave 
- isento de aroma ou perfume 

Biosani 20,00 20,00 

85 10 Und 

Sonda de aspiração traqueal n° 8. Sonda em PVC, atóxica 
e transparente. Ponta proximal com conector, sem válvula. 
Parte distal arredondada, com 01 (um) orifício central e 02 
(duas) furações laterais. Comprimento 50 cm. Todas as 
sondas são identificadas com conectores coloridos para 
melhor assimilar ao seu tamanho. Indicação: Indicada para 
aspiração traqueal de secreções das vias aéreas 
superiores.  

Biosani 0,53 5,30 

86 10 Und 

Sonda de aspiração traqueal n° 16. Sonda em PVC, 
atóxica e transparente. Ponta proximal com conector, sem 
válvula. Parte distal arredondada, com 01 (um) orifício 
central e 02 (duas) furações laterais. Comprimento 50 cm. 
Todas as sondas são identificadas com conectores 
coloridos para melhor assimilar ao seu tamanho. Indicação: 
Indicada para aspiração traqueal de secreções das vias 
aéreas superiores. 

Biosani 0,61 6,10 

87 10 Und 

Sonda de aspiração traqueal n° 18. Sonda em PVC, 
atóxica e transparente. Ponta proximal com conector, sem 
válvula. Parte distal arredondada, com 01 (um) orifício 
central e 02 (duas) furações laterais. Comprimento 50 cm. 
Todas as sondas são identificadas com conectores 
coloridos para melhor assimilar ao seu tamanho. Indicação: 
Indicada para aspiração traqueal de secreções das vias 
aéreas superiores. 

Biosani 0,68 6,80 

88 10 Und 

Sonda de aspiração traqueal n° 12. Sonda em PVC, 
atóxica e transparente. Ponta proximal com conector, sem 
válvula. Parte distal arredondada, com 01 (um) orifício 
central e 02 (duas) furações laterais. Comprimento 50 cm. 
Todas as sondas são identificadas com conectores 
coloridos para melhor assimilar ao seu tamanho. Indicação: 
Indicada para aspiração traqueal de secreções das vias 
aéreas superiores. 

Biosani 0,57 5,70 

90 300 Und 

Ácidos graxos essenciais: AGE. Composição; óleo vegetal 
composto por ácido linoeico, acido caprílico, ácido vitamina 
A e vitamina E. 
Leticina de soja. Indicação: prevenção de úlceras de 
pressão, tratamento de feridas abertas: Tipos de feridas: 
Lesoes abertas com ou sem infecção, paraeste produto 
não existe contra indicação. 

Moph 2,99 897,00 

92 15 Lt 

Clorexidina 2% - Solução Degermante. Descrição: 
Degermante Riohex 2% é uma solução de Digliconato de 
Clorexidina 2% com tensoativos, indicada como 
antisséptico tópico, antissepsia da pele no pré-
operatório.Frasco com 1 litro. 

Rioquímica 12,00 180,00 

95 02 Und 

Maca para Ambulatório é confeccionada em tubos de aço 
de carbono de 1,20 mm, e o pés possuem ponteiras de 
borracha, o leito feito em madeira com espuma de 5 cm, 
revestido em courvin, a cabeceira possui regulagem de 

Olimedic 286,00 572,00 
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altura através de cremalheiras, o acabamento é feito em 
pintura eletrostática feito com pó e o interior sofre 
tratamento antiferruginoso.Capacidade: 100 Quilos. 
Medidas: 1.80 cm x 0.60 cm x 0.80 cm Peso 25 kg. 

96 1000 Und 

Agulha Descartável 0,60x25 com 100 un. Cânula siliconada 
que desliza facilmente, diminuindo a dor do paciente; Bisel 
trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do 
paciente; Canhão colorido para facilitar a identificação 
visual do calibre da agulha; Protetor plástico que garante a 
total proteção da agulha para um melhor acoplamento à 
seringa; Código EAN nas embalagens unitárias e nas 
caixas das agulhas. Descartável; Estéril; Caixa com 100 
unidades;Produto com validade. 

Solidor 0,20 200,00 

98 02 Und 

Máscara de oxigênio venturi adulto. DESCRIÇÃO: 
Finalidade: Possui um sistema de liberação Venturi que 
serve para liberar o oxigênio em alto fluxo, controlando 
estritamente o que o paciente inspira de O2. Aplicação: A 
Máscara de Oxigênio Venturi Adulto é muito utilizada em 
pacientes com insuficiência respiratória crítica. 
Características: A Máscara de Oxigênio Venturi é de fácil 
manuseio e altamente segura, possui diluidores codificados 
em 6 cores diferentes trazendo as seguintes 
concentrações: 50%, 40%, 35%, 31%, 28%, 24%. 
Composição: A Máscara facial adulto é confeccionada em 
vinil macio e transparente, no queixo possui formato 
anatômico dando mais conforto ao paciente. 

MD 18,30 36,60 

99 02 Und 

Máscara de oxigênio venturi infantil. DESCRIÇÃO: 
Finalidade: Possui um sistema de liberação Venturi que 
serve para liberar o oxigênio em alto fluxo, controlando 
estritamente o que o paciente inspira de O2. Aplicação: A 
Máscara de Oxigênio Venturi Infantil é muito utilizada em 
pacientes com insuficiência respiratória crítica. 
Características: A Máscara de Oxigênio Venturi é de fácil 
manuseio e altamente segura, possui diluidores codificados 
em 6 cores diferentes trazendo as seguintes 
concentrações: 50%, 40%, 35%, 31%, 28%, 
24%.Composição: A Máscara facial infantil é confeccionada 
em vinil macio e transparente, no queixo possui formato 
anatômico dando mais conforto ao paciente. 

MD 18,20 36,40 

100 50 Und 

Cateter tipo óculos. Modelo Adulto: produto fabricado com 
duas peças de tubo extrusado á partir do composto de 
policloreto de vinila – PVC atóxico, uma das peças possui 
uma  ponta fechada  e na outra a montagem de um 
conector, as duas partes são unidas por um introdutor 
nasal do mesmo material conforme desenho anexo para o 
modelo adulto e com dois furos paralelos.  

Biosani 1,07 53,50 

106 04 Und Martelo dejerine 30 cm ABC 30,00 120,00 

   
 
R$ 6.400,15 
 

   

 

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: METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 
CNPJ: 83.157.032/0001-22 

Representante legal da Detentora da Ata: Espolio de Jorge Henrique da Silva 
CPF:481.293.139-87 

 
 
 
 
 

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

CONTRATANTE 

 


