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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 - FMS 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2016 
 

 
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 Und DESCRIÇÃO DO PRODUTO Marca 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

66 10 Und 

Estetoscópio (duplo) Tipo Rappaport Azul ER100 é produzido com 
tecnologia de ponta e desing moderno. Possui cinco tipos de 
ausculta, garantindo a nitidez do som e conforto do profissional que 
o utiliza. Fabricado com tubo duplo flexível em PVC, é indicado para 
o uso pediátrico e adulto. Características:  
- Tubo Duplo flexível em PVC; 
- Fone biauricular; 
- Par de olivas flexíveis e emborrachadas; 
- Clips de aço cromado com ângulo anatômico; 
- Auscultação sensível e precisa, cinco tipos de auscultadores; 
- Acompanha: 01 par de olivas rígidas; 01 par de olivas flexíveis e 
emborrachadas; 
- 03 sinos prolongadores; 02 diafragmas (pequeno e grande). 
- Cor: Azul. 

Premium 33,39 333,90 

97 02 Und 

Nebulizador com 4 saídas, motor ¼ HP, fluxo de ar livre 45 L/min, 
compressão máxima 40 LB/POL, acompanha adaptador para 4 
saídas simultâneas e 4 Kits de Nebulização, 11/220V. Procedência 
Nacional garantia de 12 meses. 

Olidef 1.379,00 2.758,00 

101 02 Und 

AMBU ADULTO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO. O Ambu 
Adulto em Silicone com Reservatório também conhecido como 
Reanimador, promove a ventilação artificial, enviando o ar 
enriquecido de oxigênio ou ar comprimido para o pulmão do 
paciente em casos de afogamento, asfixia por substâncias tóxicas, 
infarto entre outros 

JG Moriya 178,59 357,18 

102 02 Und 

AMBU INFANTIL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO. 
DESCRIÇÃO: O Ambu Infantil em Silicone com Reservatório 
também conhecido como Reanimador promove a ventilação 
artificial, enviando o ar enriquecido de oxigênio ou ar comprimido 
para o pulmão do paciente em casos de afogamento, asfixia por 
substâncias tóxicas, infarto entre outros. 

JG Moriya 168,83 337,66 
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104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 Und 

Carrinho de emergência. O tampo pode ser utilizado para suporte 
durante o manuseio medicamentos e instrumentais, além de possuir 
uma barreira de proteção o que inimiza o risco de quedas destes 
produtos. As gavetas foram projetadas para manter a organização 
de medicamentos e instrumentais. A gaveta superior possui doze 
divisórias o que possibilita uma melhor organização. O suporte para 
equipamento de monitoração ou terapia é giratório, com batentes 
internos de proteção com ângulos de rotação de 40 graus (20º para 
direita e 20º para esquerda). O pedestal de suporte de soro possui 
dois ganchos para fixação do soro. O mesmo disponibiliza a 
regulagem de altura, conforme sua necessidade. Os rodízios de 4 
polegadas são úteis para movimentação do carro em 360º. Possui 
sistema de travas nos dois rodízios traseiros. Compartimento inferior 
para descartáveis. DETALHES TÉCNICOS: Dimensões do carrinho 
(mm): Sem suporte cilindro – Largura = 670 / Profundidade = 780 / 
Altura = 1.340, Com suporte cilindro – Largura = 830 / Profundidade 
= 780 / Altura = 1.340, Dimensões da tábua (mm): Comprimento = 
600 / Largura = 300, Dimensões compartimento inferior (mm): 
Largura = 430 / Profundidade = 385 / Altura = 100, Altura do 
pedestal Suporte de Soro (mm): Mínima: 1.150 / Máxima: 1.800, 
Dimensões do tampo (mm): Largura = 400 / Profundidade = 370, 
Dimensões do suporte (mm): Largura = 350 / Profundidade = 350, 
Rodízios: 4 Polegadas - Sistema de trava nos trazeiros. Tomadas 
auxiliares: Voltagem 127/220 VAC. Potência Máxima do conjunto: 
1.100 VA 
Peso líquido: 42 Kg. Peso Bruto (com embalagem): 70 Kg 
Embalagem: Madeira. Opcional – Cilindro de oxigênio 

Renascer 1.795,00 1.795,00 

105 02 Und 

Oxímetro de pulso. Saturação de oxigênio (SpO2) e frequência 
cardíaca com precisão e rapidez. É compacto, leve e de fácil 
transporte. Com um exame rápido e simples você monitora 2 sinais 
vitais importantes sem causar desconforto. Pode ser usado em 
casa, no hospital, em emergências médicas, resgates, na medicina 
desportiva, em estabelecimentos médico-sociais, etc. O aparelho 
pode ser usado em diferentes tamanhos de dedos: 
 •Leve e confortável para uma medição sem dor. 
 •Alta precisão, clinicamente testado 
 •Controle simples, apenas um toque no botão 
 •Acompanha estojo e capa protetora. 
 •Desliga automaticamente e possui aviso de pilha fraca. 
 •6 Perspectivas de visibilidade no display 
 •Mede em dedos de crianças e de adultos 
 •Garantia: 02 anos  
•Oxímetro com Registro no Ministério da Saúde (ANVISA). 
 •Assistência Técnica e Garantia no Brasil. 
Especificações Técnicas: 
 •Visor Digital: OLED unicolor 
 •Método de medição: Fotoelétrico 
 •Faixa de medição: SpO2: 70 ~ 99% / Pulso: 30 ~ 235 bpm 
 •Pulsação: Representação gráfica do pulso no visor 
 •Precisão: SpO2: ± 2% / Pulso: ± 2% •Desligamento: Desliga 
automaticamente 
 •Durabilidade das pilhas: 30 horas de funcionamento contínuo 
 •Luminosidade: 10 graduações de luminosidade do visor, a no 4 
representa a média 
 •Dimensões do Oxímetro: Comp. 3,0cm (30mm) / Larg. 5,5cm 
(55mm) / Alt. 3,5cm (35mm) 
 •Peso: Aproximadamente 50g 
 •Alimentação: 2 pilhas alcalinas, tipo „„AAA‟‟ (1,55V) (já inclusas) 

JG Moriya 300,00 600,00 
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 •Contém: 01 Oxímetro de pulso, 01 capa emborrachada, 01 case de 
proteção, Cordão e presilha (para pendurar no pescoço), manual em 
português e pilhas. 

107 02 Und Oftalmoscópio Gowllands mod. 64408 MD 960,00 1.920,00 

   
 

R$ 8.101,74 
 

   

 
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. 
 
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. 
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Nome da Empresa: PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- EPP 
CNPJ: 21.262.327/0001-01 

Representante legal da Detentora da Ata: Alairto José Pelozzo 
CPF: 747.575.399-91 

 
 
 
 
 
 

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

CONTRATANTE 

 


