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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017- FMS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 - FMS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2017 - 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 QTDE UN DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA 
Valor 

Unitário 
Valor Total  

05 200 CX 

Agulhas 20X5, 5 descartáveis Apresentação: caixa 
com 100 unidade – fabricadas em ambiente de sala 
controladas, com polímeros 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 tri facetado 
em aço inoxidável, siliconizada, embalada 
individualmente em filme de polipropileno + papel 
grau médio, selados termicamente. 

Solidor 6,00 1.200,00 

08 100 CX 

Agulhas 40x12 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, silicatizada, embalada 
individualmente em filme de polipropileno + papel 
grau médio, selados termicamente. 

Solidor  5,95 595,00 

32 800 UN 

Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-
agulha", com dispositivo de segurança, indicado na 
terapia intravenosa periférica, para infusões de 
média duração, constituído por: - Dispositivo de 

Labor 
Import 

1,55 1.240,00 
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proteção da agulha auto acionável: Oferece 
segurança tanto para o paciente quanto para o 
profissional, após a punção. - Agulha siliconizada 
com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a 
punção e reduz o traumatismo dos tecidos. - Cateter 
(ou cânula) em bio material Vialon: Oferece 
incomparável desempenho na punção, durante a 
permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; 
- Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a 
integridade da agulha até o momento do uso; seu 
formato anatômico permite a remoção com apenas 
uma das mãos. - Conector Luer-Lock, translúcido, 
codificado por cores e com ranhuras para fixação: 
Permite segura conexão ao equipo, facilita a 
identificação do calibre e favorece a fixação através 
do ponto cirúrgico. - Câmara de refluxo em crystal: 
oferece empunhadura segura e permite rápida 
visualização do refluxo sanguíneo. - Tamanho: 
Cateter intravenoso n°22. 

33 300 UN 

Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-
agulha", com dispositivo de segurança, indicado na 
terapia intravenosa periférica, para infusões de 
média duração, constituído por: - Dispositivo de 
proteção da agulha auto-acionável: Oferece 
segurança tanto para o paciente quanto para o 
profissional, após a punção. - Agulha siliconizada 
com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a 
punção e reduz o traumatismo dos tecidos. - Cateter 
(ou cânula) em biomaterial Vialon: Oferece 
incomparável desempenho na punção, durante a 
permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; 
- Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a 
integridade da agulha até o momento do uso; seu 
formato anatômico permite a remoção com apenas 
uma das mãos. - Conector Luer-Lock, translúcido, 
codificado por cores e com ranhuras para fixação: 
Permite segura conexão ao equipo, facilita a 
identificação do calibre e favorece a fixação através 
do ponto cirúrgico. - Câmara de refluxo em crystal: 
oferece empunhadura segura e permite rápida 
visualização do refluxo sanguíneo. -Tamanho: 
Cateter intravenoso n°16 

Labor 
Import 

1,55 465,00 

34 250 UN 

Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-
agulha", com dispositivo de segurança, indicado na 
terapia intravenosa periférica, para infusões de 
média duração, constituído por: - Dispositivo de 
proteção da agulha auto-acionável: Oferece 
segurança tanto para o paciente quanto para o 
profissional, após a punção. - Agulha siliconizada 
com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a 
punção e reduz o traumatismo dos tecidos. - Cateter 
(ou cânula) em biomaterial vialon: Oferece 
incomparável desempenho na punção, durante a 
permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; 
- Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a 
integridade da agulha até o momento do uso; seu 
formato anatômico permite a remoção com apenas 
uma das mãos. - Conector Luer-Lock, translúcido, 
codificado por cores e com ranhuras para fixação: 

Labor 
Import 

1,55 387,50 
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Permite segura conexão ao equipo, facilita a 
identificação do calibre e favorece a fixação através 
do ponto cirúrgico. - Câmara de refluxo em crystal: 
oferece empunhadura segura e permite rápida 
visualização do refluxo sanguíneo. - Tamanho: 
Cateter intravenoso n°18 

35 300 UN 

Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-
agulha", com dispositivo de segurança, indicado na 
terapia intravenosa periférica, para infusões de 
média duração, constituído por: - Dispositivo de 
proteção da agulha auto-acionável: Oferece 
segurança tanto para o paciente quanto para o 
profissional, após a punção. - Agulha siliconizada 
com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a 
punção e reduz o traumatismo dos tecidos. - Cateter 
(ou cânula) em biomaterial vialon: Oferece 
incomparável desempenho na punção, durante a 
permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; 
- Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a 
integridadeda agulha até o momento do uso; seu 
formato anatômico permite a remoção com apenas 
uma das mãos. - Conector Luer-Lock, translúcido, 
codificado por cores e com ranhuras para fixação: 
Permite segura conexão ao equipo, facilita a 
identificação do calibre e favorece a fixação através 
do ponto cirúrgico. - Câmara de refluxo em crystal: 
oferece enpunhadura segura e permite rápida 
visualização do refluxo sanguíneo. - Tamanho: 
Cateter ntravenoso n°20 

Labor 
Import 

1,55 465,00 

36 600 UN 

Cateter intravenoso periférico do tipo "por-fora-da-
agulha", com dispositivo de segurança, indicado na 
terapia intravenosa periférica, para infusões de 
média duração, constituído por: - Dispositivo de 
proteção da agulha auto-acionável: Oferece 
segurança tanto para o paciente quanto para o 
profissional, após a punção. - Agulha siliconizada 
com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a 
punção e reduz o traumatismo dos tecidos. - Cateter 
(ou cânula) em biomaterial vialon: Oferece 
incomparável desempenho na punção, durante a 
permanência na veia e reduz a ocorrência de flebite; 
- Protetor do conjunto agulha/cateter: Garante a 
integridade da agulha até o momento do uso; seu 
formato anatômico permite a remoção com apenas 
uma das mãos. - Conector Luer-Lock, translúcido, 
codificado por cores e com ranhuras para fixação: 
Permite segura conexão ao equipo, facilita a 
identificação do calibre e favorece a fixação através 
do ponto cirúrgico. - Câmara de refluxo em crystal: 
oferece enpunhadura segura e permite rápida 
visualização do refluxo sanguíneo. - Tamanho: 
Catéter intravenoso n°24 

Labor 
Import 

1,60 960,00 

37 350 UN 

Cateter nasal de silicone, tipo óculos (sobre-a-
orelha), flexível, macia, com pronga de contorno 
arredondado, proporcionando uma fixação segura e 
confortável ao paciente. Contém tubo tipo "star 
lúmen", a prova de deformação e torção para 
assegurar fluxo contínuo ao paciente. Conector de 
oxigênio tipo universal. Comprimento: 2,10m. 

Biobase 0,98 343,00 
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38 200 UN 

Cateter urológico de 2 vias 16Fr. Balão 5mL, 100% 
silicone, 
transparente, que contém um balão inflável em sua 
parte distal e 
dois lumens na outra extremidade. Um lúmen 
permite que a porção 
do tubo que é um balão se infle, no qual possui 
válvula Luer para 
que o balão se infle e com identificação do calibre e 
da capacidade 
do balão, enquanto outro lúmen drena a urina para 
fora da bexiga. 
Embalagem dupla individual com identificação do 
calibre, da 
capacidade do balão e da marca, estampados em 
local de fácil 
visualização e de caráter permanente que contenha 
externamente 
dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 
de 23/01/96. 

Solidor 3,86 772,00 

39 100 UN 

Cateter urológico de 2 vias 18Fr. Balão 5mL, 100% 
silicone, transparente, que contém um balão inflável 
em sua parte distal e dois lumens na outra 
extremidade. Um lúmen permite que a porção do 
tubo que é um balão se infle, no qual possui válvula 
Luer para que o balão se infle e com identificação do 
calibre e da capacidade 
do balão, enquanto outro lúmen drena a urina para 
fora da bexiga. Embalagem dupla individual com 
identificação do calibre, da capacidade do balão e 
da marca, estampados em local de fácil visualização 
e de caráter permanente que contenha 
externamente dados de rotulagem conforme portaria 
MS-SVS, n° 1 de 23/01/96 

Solidor 3,86 386,00 

48 200 UN 

Coletor de urina adulto com filtro, capacidade da 
bolsa de 2000ml, com dispositivo antirreflexo, tubo 
para drenagem, conector universal, sistema de 
esvaziamento, sistema fechado. 

Labor 
Import 

2,49 498,00 

65 50 UN 

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

DGL 19,00 950,00 

92 10 CX 

Fio de sutura sintético, de nylon monofilamentar, 
estéril, não absorvível, de encapsulamento gradual 
por tecido conectivo fibroso. Utiliza agulhas 
cirúrgicas atraloc de corte reverso, fabricadas em 
aço inoxidável qualidade premium temperado, 
formulado especificamente para uso cirúrgico, de 
forma a resistir ao dobramento sem quebrar. 
Possuem estrias longitudinais que aumentam a 
estabilidade da agulha no porta-agulhas. 
Proporciona reação inflamatória mínima nos tecidos. 
Tamanho: 2-0, 45 cm. Agulha: 3/8 - 19mm. Caixa 
com 24 envelopes. 

Procare 29,00 290,00 

99 600 UN 

Fita cirúrgica microporosa (micropore), é 
confeccionada com substrato de não-tecido à base 
de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva 
à base de poliacrilato hipoalergênico, extra flexível, 

Missner 1,75 1.050,00 
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perfeita aderência, resistente, duradoura. Cor: 
BRANCO. Tamanho 2,5cm x 10 metros. 

100 400 UN 

Fita cirúrgica microporosa (micropore), é 
confeccionada com substrato de não-tecido à base 
de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva 
à base de poliacrilato hipoalergênico, extra flexível, 
perfeita aderência, resistente, duradoura. Cor: 
BRANCO. Tamanho 10 cm x 10 metros. 

Missner 6,30 2.520,00 

105 50 UN 

FIXADOR CELULAR SPRAY 100 ml. Fixador 
celular, composta de álcool etílico extra fino (95%), 
carbowax (2,5%) e propolente, indicado para fixacao 
de esfregacos celulares em lamina, deve ser 
aplicado sobre o esfregaco logo apos a coleta, 
produto inofensivo a camada de ozonio (nao contem 
CFC), conteudo 100ml, em- balagem constando 
externamente os dados de identificacao, 
procedencia, procedencia nacional. Valido por 03 
anos. 

Adlin 5,70 285,00 

123 50 CX 

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. 

Labor 
Import 

3,50 175,00 

173 2500 UN 

Seringa descartável 10 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 
•confeccionadas em prolipropileno 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 maxímo 10 ml 

SR 0,20 500,00 
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174 1000 UN 

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 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 

SR 0,31 310,00 

175 1500 UN 

Seringa descartável 3 ml com 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 maxímo 03 ml 

SR 0,10 150,00 

176 2.500 UN 

Seringa descartável 5 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 
• confeccionadas em prolipropileno especialmente 
desenvolvimento para as seringas bd, 
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 desprendedo cilindro devido ao 
especial anel de retenção. 
• volume maxímo 05 ml. 

SR 0,11 275,00 

189 30 UN Sonda para Aspiração, descartável nº 08. Mesonida  0,45 13,50 
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190 100 UN Sonda para Aspiração, descartável nº 10. Mesonida 0,46 46,00 

191 100 UN Sonda para Aspiração, descartável nº 12. Mesonida 0,49 49,00 

211 10 UN 

TESOURA PEQUENA CIRÚRGICA 12 cm. Produto 
Confeccionado em Aço Inoxidável.  Embalagem: 
Plástica individual, constando os dados de 
identificação.  Ponta fina curva. 

Professional 13,00 130,00 

212 10 UN Tesoura de Iris 11,5 cm Professional  13,00 130,00 

214 10 UN Tesoura Mayo curva 12 cm ( material delicado) Professional  27,58 275,80 

215 10 UN Tesoura Mayo reta 12 cm (material delicado) Professional 27,58 275,80 

232 10 UN Vaselina líquida. Ricie 18,50 185,00 

233 01 UN 

Mini Incubadora 02- A incubadora biológica BKI 6 foi 
projetada para incubar simultaneamente até 6 
indicadores biológicos auto-contidos, utilizados para 
monitorar ciclos de esterilização .Possui controle 
eletrônico de temperatura com sinalização em LED, 
que indica o momento correto para inserção dos 
indicadores biológicos, área de incubação em 
alumínio fundido,  carenagem produzida em plástico 
ABS e tampa translúcida em Poliestireno. Produto 
de fácil operação, baixo consumo de energia e 
garantia de 2 anos.. Especificações Técnicas 
Capacidade - 6 indicadores, Temperatura de 
Incubação - 57 ºC, Tensão 127/220v Bivolt, 
Frequência - 60Hz, Potência - 5 watts, Garantia - 02 
anos, Registro na ANVISA – isento, Carenagem – 
ABS, Tampa – Poliestireno, Diâmetro do Bloco - 1,5 
polegada, Bloco de Aquecimento – Alumínio, Cor -
Cristal / Lilás / Azul / Fumê, Dimensões (mm) - 90A 
x 90L x 90C, Peso:0,400Kg 

Clean  246,43 246,43 

R$ 15.168,03 

 
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” 
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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 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: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
CNPJ: 03.505.263/0001-40 

Representante legal da Detentora da Ata: Laerte Borgonovo 
CPF: 481.276.399-15 

 
 
 
 

MARCELO MINKS 
Secretário Municipal de Saúde e Promoção Social 

CONTRATANTE 
 

 
 
 

 

 

 

 


