
 

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

 

036 - Plasmedic Comércio de Materiais Ltda_29-03-17 - Material Enfermagem fl. 1/4 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017- FMS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 - FMS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2017 - FMS 

 
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, através do Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Senhor 
Marcelo Minks, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado, nesta cidade, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 4.418.197 e inscrito no CPF/MF sob o nº 034.844.019-74, 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. 
002/2017 - 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 QTD UN DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA 
Valor 

Unitário  
Valor 
Total 

02 300 LT 
Água para autoclave - Esterilizada por UV - 
Frasco de 1 litro. 

Aquatec 3,89 1.167,00 

09 200 UN 
Álcool 70% Etílico uso médico hospitalar 1000 ml. 
Desinfetante Hospitalar para superfícies fixas. 
Apresentação: 1 litro 

Ciclo Farma 4,35 870,00 

14 1000 UN 

Atadura de crepe com 18fios - 100% algodão - 
Constituído de fios de algodão cru bordas 
devidamente acabadas, elasticidade adequada, 
uniformemente enrolada. Atadura de Crepom em 
conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 
106/2003 - INMETRO. Medidas: 6 cm x 1.80 
metros. 

Andreoni 0,21 210,00 

15 3000 UN 

Atadura de crepe com 18fios - 100% algodão - 
Constituído de fios de algodão cru bordas 
devidamente acabadas, elasticidade adequada, 
uniformemente enrolada. Atadura de Crepom em 
conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 
106/2003 - INMETRO. Medidas: 12 cm x 1.80 
metros. 

Andreoni 0,42 1.260,00 

16 2000 UN 

Atadura de crepe com 18fios - 100% algodão - 
Constituído de fios de algodão cru bordas 
devidamente acabadas, elasticidade adequada, 
uniformemente enrolada. Atadura de Crepom em 
conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 
106/2003 - INMETRO. Medidas: 20 cm x 1.80 
metros. 

Andreoni 0,71 1.420,00 

17 100 UN 
Atadura de Gaze Hidrófila (Bobina ou queijo) 
confeccionada com fio 100% algodão, composta 
por três dobras e oito camadas no formato 91 cm 

Hospitex 28,29 2.829,00 
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x 91 mm. 

21 3000 PCT 

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. 

Clean 9,36 28.080,00 

25 30 RL 

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. 

Unicenter 29,45 883,50 

26 30 RL 

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. 

Unicenter 39,90 1.197,00 

47 1000 UN 

Coletor de perfuro cortante descartável. O Coletor 
Perfuro cortante 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: 20L. 

Embalaire 4,45 4.450,00 

50 500 PCT 

Compressa cirúrgica de gaze hidrófila, não estéril, 
100% algodão, de 10cmx 10 cm, com densidade 
de 13 fios e 5 dobras, 8 camadas. Cor: branca. 
Registro no Ministério da Saúde. Pacote com 500 
unidades. 

Hospitex 27,05 13.525,00 

51 500 PCT 

Compressa cirúrgica de gaze hidrófila, não estéril, 
alto poder de absorção, 100% algodão, de 7,5 x 
7,5cm, com densidade de 13 fios e 5 dobras, 8 
camadas. Pacote com 500 unidades. 

Gazetex 10,559 5.279,50 

52 200 PCT 

Compressa de campo operatório sem radiopaco, 
medindo 45X50, constituído de 4 camadas de 
gaze sobrepostas, contendo 15 (8X7) fios por 
2cm em cada camada. Cor branca bordas 
devidamente acabadas através do ponto 
overlock, formato retangular, cantos 
arredondados. Embaladas em pacotes com 50 
unidades. 

Andreoni 44,20 8.840,00 

71 50 CX Escova endocervical pacote com 100 unidades. Kolplast 15,77 788,50 

74 300 UN 

Esparadrapo composto de tecido 100% algodão 
com resina acrílica impermeabilizante. Nele é 
aplicada massa adesiva à base de borracha 
natural, óxido de zinco e resina. Adesivo acrílico 
hipoalérgico, isento de látex. Apresentam bordas 
serrilhadas que favorecem o corte orientado em 
ambos os sentidos e de excelente flexibilidade. 
Enrolado em carretéis plásticos, com abas, 
protegidos também por capas, que mantém a 
integridade do produto. Tamanho: 10cm x 4,5 

Missner 4,64 1.392,00 
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metros. 

    97 100 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 1,64 164,00 

103 300 UN 
Fita microporosa branca – porosa com dorso de 
não tecido de rayon e viscose permite a pele 
respirar livremente- tamanho 50mmX10m 

Missner 2,51 753,00 

104 20 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 a 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 2,41 48,20 

128 150 PAR 

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 

Descarpack 1,04 156,00 

238 20 LT Água oxigenada - Frasco com 1000 ml. Desydrate 3,13 62,60 

    

                                     R$ 73.375,30 
 

   

 
O fornecimento dos produtos acima identificados deverão ser efetuados na forma estabelecida 
no Edital Registro de Preços nº. 004/2017 – 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. 
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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 002/2017 - 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 29 de Março de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da Empresa: PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E 
LABORATORIAL LTDA 

CNPJ: 09.200.303/0001-22 
Representante legal da Detentora da Ata: Nédio Justino Massochin Junior  

CPF: 010.448.960-00 
 
 
 
 
 
 

MARCELO MINKS 
Secretário Municipal de Saúde e Promoção Social 

CONTRATANTE 
 

 
 
 

 
 
 
 


