
PROCESSO LICITATÓRIO N° 05/2018
PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2018

No dia 09 de Abril de 2018, no Fundo Municipal de Saúde de Lindóia do Sul - SC, localizado na Rua
Tamandaré, Centro, o Secretario de Saúde e Ação Social, Sr. Flavio Luiz Benini , nos termos da Lei
n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 2817/2016 de 15 de setembro de 2016,
das demais normas legais  aplicáveis,  em face da classificação das propostas apresentadas no
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 02/2018, e Ata de julgamento de Preços, divulgada
no  endereço  eletrônico  www.portaldecompraspublicas.com.br e  homologada  pela  autoridade
competente, RESOLVE registrar os preços da empresa METROMED COMERCIO DE MATERIAIS
MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 83.157.032/0001-22, com sede na Estrada Boa
Esperança, 1918, bairro Fundo Canoas, cidade de Rio do Sul – SC, 89163-920, representada pelo
seu procurador Sr. Sandro Fabio Girardi, brasileiro, casado, auxiliar de escritório, portador do CPF
n°: 806.811.159-04 e Cédula de Identidade RG nº 2495315, residente e domiciliado na Travessa
Valderedo Bastos, 55, bairro Canta Galo, cidade de Rio do Sul - SC, para a possível aquisição de
materiais  odontológicos,  materiais  para enfermagem,  equipamentos,  materiais  de  fisioterapia,  e
medicamentos, do Fundo Municipal de Saúde, objeto do Pregão Eletrônico acima citado. A proposta
comercial da empresa passará a fazer parte integrante desta Ata.

A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de
Preços após a assinatura desta.

Cláusula Primeira – Do objeto

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o Fundo
Municipal  de  Saúde de Lindóia  do  Sul  -  SC e  as  empresas vencedoras  do  certame licitatório
referente  ao  Pregão  Eletrônico  nº.  02/2018,  cujo  objeto  é  a  possível  aquisição  de  materiais
odontológicos,  materiais  para enfermagem,  equipamentos  de  fisioterapia  e  medicamentos,  do
Fundo Municipal de Saúde de Lindóia do Sul conforme descrições constantes no  Anexo “A” do
Edital.

Cláusula Segunda – Da validade da Ata

A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 31 de dezembro de 2018, contados da data
de assinatura da presente ata.

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Fundo Municipal de Saúde de
Lindóia do Sul não será obrigado 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 – Dos Preços

O(s) preço(s) ofertado(s) pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços e que
será(ao) pago(s) na possível aquisição dos objetos pelo Fundo Municipal de Saúde de Lindóia do
Sul,  é/são  o(s)  especificado(s)  na  ata  de  abertura  da  sessão  de  licitação,  impressa  do  site

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


www.portaldecompraspublicas.com.br, e nas autorizações de fornecimento.

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e
condições constantes do Edital referente a mesma.

Em cada fornecimento, o(s) preço(s) unitário(s) a ser(em) pago(s) para cada item será(ão) o(s)
constante(s)  na  proposta  apresentada  pela  empresa  detentora  da  presente  Ata,  o(s)  qual(is)
também a integram, conforme tabela abaixo.

Ite
m

Unid Quant Descrição Marca Valor unit
Valor Total

16 Pacote 20 Atadura de crepom 13 fios compr.1,8 mt- Com-
primento 1,8 mt (Obs: Faixas com 4,5 metros
de comprimento esticada), confeccionadas em
tecido de crepom 100% algodão; para fixação
de curativos (principalmente em pés e mãos),
além de imobilizações, compressões, etc. Es-
pecificações Técnicas: Densidade: 13 fios por
cm2;  Validade:  3  anos.  Largura;  08  cm
Pacote com 12 unidades.

Texcare 3,600 72,000

18 Pacote 70 Avental descartável – Fabricado com matéria
prima não tecido (100% polipropileno);- Tama-
nho único;- Disponível na cor branca;- Contém
tiras externas para amarrar no pescoço e cin-
tura;- Gramatura PP25 ( 25gr / m² );- Tamanho:
1,15m Comp. X 1,37m Larg;- Não deve ser uti-
lizado em atividades com grande quantidade
de  fluídos;
-Manga curta.- Pacote com 10 unidades.

Jarc 11,000 770,000

32 Unida-
de

50 Curativo tratamento placa, interativo composto
de uma camada interna a base de 3 Hidro co-
lóides – Gelatina, Pectina e Carboximetilcelu-
lose Sódica – revestido de uma lâmina de Po-
liuretano,  impermeável  a  água  e  a  outros
agentes  externos,  absorvente,  flexível,  auto
aderente, ação bacteriostática, estéril,  espes-
sura fina, para prevenção e tratamento de úl-
cera de pele superficiais e feridas pós cirúrgi-
cos, apresentar bula do produto junto com a
proposta. Tamanho 10x10cm.

Kangliderm 10,000 500,000

35 Caixa 03 Curativo absorvente adesivo hipoalérgico;  Li-
vre de látex e solvente; para uso após punção
venosa ou injeções;  Composição:  Fita micro-
porosa, não tecido e papel siliconado; contém
500  unidades;  Colorido;  Tamanho:  2,5  x  2,5
cm; Produto Ecológico. Curativo pós coleta e
punções em geral,  com temas infantis,  caixa
com 500 unidades

Ciex 21,000 63,000

36 Caixa 05 Curativo absorvente adesivo hipoalérgico;  Li-
vre de látex e solvente; para uso após punção
venosa ou injeções;  Composição:  Fita micro-
porosa, não tecido e papel siliconado; contém
500 unidades; Bege; Tamanho: 2,5 x 2,5 cm;
Produto Ecológico. Curativo pós coleta e pun-
ções em geral, caixa com 500 unidades

Cral 11,100 55,500

44 Unida-
de

400 Especulo  vaginal  descartável  lubrificado  es-
téril, tamanho P.

Kolplast 0,990 396,000

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


45 Unida-
de

200 Especulo  vaginal  descartável  lubrificado  es-
téril, tamanho M.

Kolplast 1,080 216,000

49 Frasco 05 Fixador cito patológico spray 30ml Adlin / Va-
gispec

3,740 18,700

74 Caixa 03 Seringas Descartáveis  de 05ml  Sem Agulha;
Bico Slip Lock; Látex free; Estéril. Apirogênica.
Atóxica; - Produto de uso único; Corpo trans-
parente; Cilindro com anel de retenção; Haste
com quebra de segurança; Siliconada; Produto
com validade; Caixa com 100 seringas.

Descarpack 13,600 40,800

76 Caixa 05 SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS é
um segmento de tubo de duas vias (central e
de  inflar),  100%  silicone  transparente.  Apre-
senta duas perfurações opostas em seu extre-
mo distal,  este extremo se encontra fechado
em forma cilíndrica.  A via  central  termina no
extremo proximal em forma cônica e suas di-
mensões são: Diâmetro exterior 12,0 mm, Diâ-
metro interior 8,50 mm e tem um comprimento
de 66,0 mm. Apresenta em seu extremo distal
um  balão  que  permanece  aderido  ao  tubo
quando não inflado. Este balão está conectado
a uma via de inflar, a qual se encontra fechada
em seu extremo distal e unida em seu extremo
proximal a um conector  com uma válvula de
fechamento  automático  que  permita  o  infla-
mento. Número: 18. Caixa com 10 unidades.

MD 160,000 800,000

77 Caixa 01 SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS é
um segmento de tubo de duas vias (central e
de  inflar),  100%  silicone  transparente.  Apre-
senta duas perfurações opostas em seu extre-
mo distal, este extremo se encontra0 fechado
em forma cilíndrica.  A via  central  termina no
extremo proximal em forma cônica e suas di-
mensões são: Diâmetro exterior 12,0 mm, Diâ-
metro interior 8,50 mm e tem um comprimento
de 66,0 mm. Apresenta em seu extremo distal
um  balão  que  permanece  aderido  ao  tubo
quando não inflado. Este balão está conectado
a uma via de inflar, a qual se encontra fechada
em seu extremo distal e unida em seu extremo
proximal a um conector  com uma válvula de
fechamento  automático  que  permita  o  infla-
mento. Número: 20. Caixa com 10 unidades.

MD 145,000 145,000

84 Bandeja 08 Tubo para coleta de sangue a vácuo em plásti-
co P.E.T, transparente, incolor, estéril, medindo
16 x 100 mm, aspiração de 0 a 09 ml, gel se-
parador com design aperfeiçoado (para prote-
ção de soro) e ativador de coágulo. Tubo não
siliconado, rolha de borracha siliconada, com
tampa plástica protetora tipo HEMOGARD, na
cor  amarelo-ouro.  Esterilizado  à  radiação
gama.  Tubo etiquetado contendo número  do
lote, prazo de validade, número do catálogo e
volume de aspiração. Embalagem: bandeja em
isopor, revestido em plástico contendo 100 uni-
dades cada.

Cral 93,000 744,000



86 Frasco 2 Vaselina liquida  emoliente para a pele, remo-
ção de crostas e de pomadas, pastas e outros
produtos previamente utilizados na pele. Líqui-
do oleaginoso,  transparente,  límpido,  incolor,
não fluorescente, e inodoro quando frio. Fras-
co contendo 1 litro.

Cinord 23,000 46,000

99 Unida-
de

200 Coletor universal sem pá 80 ml, Vedação her-
mética;  Boca  larga;  Rosqueável;  com tampa
vermelha, estéril.

Cral 0,350 70,000

10
4

Pacote 01 Dispositivo para introdução em órgãos corpo-
rais para drenagem de fluidos para a drena-
gem gástrica e introdução de solução e medi-
cação no trato gástrico; Espessura da sonda: 6
mm; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável
(Uso único); composta de tubo de PVC atóxico
flexível  com modelo  de  furação específica  e
conector  com tampa.  Longa  N°  16,  embala-
gem com 20 unidades.

Biosani 19,000 19,000

110 Unida-
de

100 Dispositivo para irrigação para uso em frascos
de  solução  em  sistema  fechado. Ponta
perfurante padrão ISO com protetor. Cone luer
protetor  que  garante  a  oclusão  do  sistema
após  o  uso. Fornece  proteção  ao  dispositivo
com  exclusivo  protetor  de  cone  Luer,
mantendo  o  frasco  protegido  de  sujidades
mesmo após sua utilização. Pega ergonômica,
evita  o  contato  das  mãos  com  a  ponta
perfurante.  Esterilizado  por  óxido  de  etileno
Embalagem individual,  produto de uso único.
Registro ANVISA nº 

TKL / La
Vita

1,000 100,000

111 Unida-
de

10 Gaze  Hidrófila  Tipo  Queijo  (em rolo)  9  Fios
(Bobina)  é  confeccionada  com  fio  100%
algodão,  sendo  composta  por  4  dobras  e  6
camadas  no  formato  91cm x  91m (fechada)
60cmx91cm  cm  (aberta).  Por  ser  altamente
absorvente,  encontra  larga  utilização  em
curativos ou procedimentos operatórios, entre
outros. A atadura Gaze Hidrófila encontra larga
utilização  em  curativos  ou  procedimentos
operatórios,  inclusive  no  tratamento  de
queimaduras,  na  absorção  de  sangue  e
exsudato, na confecção de gazes vaselinadas
ou  fracionadas,  chumaços  de  algodão
(revestimento). Não estéril. Validade 5 anos.

Texcare 33,000 330,000

113 Unida-
de

40 Detergente enzimático que contém 5 enzimas
que  atuam na  redução  de  matéria  orgânica
nos artigos em até 5 minutos. Sua formulação
exclusiva contém tensoativos que associados
com  as  enzimas  resultam  em  uma  maior
eficiência  na  limpeza.  Produto  pode  ser
utilizado em água potável, desmineralizada ou
deionizada. Dureza:  0ppm  a
350ppm. Condutibilidade: 0,0000055 ms/cm a
200  ms/cm.  Limpeza  manual  ou
automatizada: Diluir produto na proporção de
1 ml para cada 1 litro de água, deixando agir
por  até  5  minutos. Registro  no  MS  Nº

Kelldrin 27,000 1.080,000



3.1329.0380. Validade: 24 meses após a data
de fabricação.

12
5

Unida-
de

02 Mesa auxiliar 40 x 60 cm em inox fabricada em
tubos de aço inox de ¾”, tampo e prateleiras
em chapa de aço inox de 1mm. Dimensões:
0,40 x 0,60 x 0,80m.

Olimedic /
Oli-115

296,000 592,000

12
8

Unida-
de

02 Caneleira emborrachada de 2Kg Arktus 24,000 48,000

TOTAL 6.106,000

Cláusula Quarta – Do prazo de validade das propostas

Após a assinatura desta Ata, a detentora obriga-se a manter sua proposta pelo prazo e validade
indicada na Cláusula Segunda.

Cláusula Quinta - Do local e prazo de entrega

A entrega deverá ser efetuada de forma parcelada, conforme a necessidade do Fundo Municipal de
Saúde,  em  10  (dez)  dias  consecutivos  contados  após  o  recebimento  das  Autorizações  de
Fornecimento  informando  o  objeto  e  as  quantidades  desejadas.  A(s)  licitante(s)  vencedora(s)
deverá(ao) efetuar as entregas somente após receber autorizações  encaminhadas por escrito
pelo Fundo Municipal de Saúde.

A entrega dos objetos deverá ser efetuada sempre que solicitada, e não serão tolerados atrasos
sem justificativa prévia e por escrito.

Os objetos desta licitação deverão ser entregues na Unidade Sanitária de Lindóia do Sul, localizado
na Rua Tamandaré, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00

A(s)  licitante(s)  vencedora(s)  deverá(ão)  apresentar  documento  comprobatório  de  registro  dos
produtos entregues junto ao Ministério da Saúde, no momento da entrega dos mesmos.

O prazo mínimo exigido para a validade dos objetos objeto desta licitação, deve ser de 12 (doze)
meses a contar da data de recebimento dos mesmos.

A  licitante  vencedora  dos  itens  medicamentos  deverão  ser  fornecidos  os provenientes  de
fabricantes registrados e licenciados pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Imediatamente  após  a  entrega  dos  objetos  desta  Licitação,  os  mesmos  serão  devidamente
inspecionados  pelo  Setor  Responsável.  No  caso  de  se  constatar  qualquer  irregularidade  ou
incompatibilidade  nos  itens  fornecidos  em relação  à  proposta  comercial  da  contratada  ou  em
relação  às  condições  expressas  neste  Edital,  os  mesmos  serão  sumariamente  rejeitados,
sujeitando-se a contratada às penalidades constantes da Cláusula Sétima.

Cláusula Sexta – Do pagamento

O Fundo municipal de Saúde de Lindóia do Sul efetuará o pagamento do objeto desta licitação, à(s)
Detentora(s) da Ata de Registro de Preços, no prazo de até 15 (quinze) dias  após cada entrega e
mediante apresentação de nota(s) fiscal(is).

Cláusula Sétima – Das penalidades

Pelo atraso injustificado na entrega dos objetos desta Ata de Registro de Preços, sujeita(m)-se a(s)
detentora(s)  às  penalidades  previstas  nos  artigos  86  e  87  da  Lei  8.666/93,  na  seguinte
conformidade:

a)  multa  de  0,33%  (trinta  e  três  centésimos  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  obrigação  não



cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento).

b) pela inexecução total ou parcial das Cláusulas desta Ata de Registro de Preços, a Administração
Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à(s) detentora(s) as sanções previstas no art. 7
da Lei 10.520/02, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos bens não entregues.

As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, conseqüentemente, o
pagamento  delas  não  exime  a(s)  detentora(s)  da  reparação  dos  eventuais  danos,  perdas  ou
prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Administração Municipal.

Cláusula Oitava – Do cancelamento da Ata de Registro de Preços

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

I - Automaticamente:

a) por decurso de prazo de vigência;

b) quando não restarem fornecedores registrados;

c) quando caracterizado o interesse público.

O  Proponente  terá  o  seu  registro  de  preços  cancelado  na  Ata,  por  intermédio  de  processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

II - A pedido, quando:

a)  comprovar  estar  impossibilitado  de  cumprir  as  exigências  da  Ata,  por  ocorrência  de  casos
fortuitos ou de força maior;

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.

A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com a antecedência de  30  (trinta)  dias,  facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas na cláusula Sétima desta Ata, caso não aceitas as razões do pedido.

III - Por iniciativa da Administração Municipal, quando:

a) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;

b) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

c) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

d)  o  fornecedor  não  comparecer  ou  se  recusar  a  retirar,  no  prazo  estabelecido,  os  pedidos
decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

e)  caracterizada qualquer  hipótese de inexecução total  ou  parcial  das  condições estabelecidas
nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;

f)  não  aceitar  reduzir  seu  preço  registrado,  na  hipótese  de  este  se  tornar  superior  àqueles
praticados no mercado.

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmente,
por meio de documento oficial ou Através de publicação.



Cláusula Nona – Da autorização para aquisição e emissão das ordens de fornecimento

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Órgão Gerenciador.

A emissão das autorizações de fornecimento,  sua retificação ou cancelamento,  total  ou parcial
serão igualmente autorizados pelo Órgão Gerenciador.

Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o Fundo Municipal de Saúde de Lindóia do Sul,
poderá ou não contratar no todo ou em parte o objeto deste Pregão.

Cláusula Décima – Da Fiscalização do Contrato

Fica designado como Fiscal da ata, a Srª. Silvana Dal Puppo, ocupante do cargo de Enfermeira da
Unidade Básica de Saúde.

Cláusula Décima Primeira – Das disposições finais e do foro

Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico nº 02/2018 e as propostas das empresas abaixo
relacionadas.

Fica eleito o Foro da Comarca de Ipumirim - 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 Decreto
Municipal nº 1386/2006 de 02 de janeiro de 2006, e demais normas aplicáveis.

Lindóia do Sul, SC 09 de Abril de 2018.

Fundo Municipal de Saúde 
Flavio Luiz Benini

Secretário de Saúde e Ação Social

Sandro Fabio Girardi
METROMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA

DETENTORA DA ATA

Silvana Dal Puppo, 
Enfermeira
Fiscal da ata


	Dispositivo para irrigação para uso em frascos de solução em sistema fechado. Ponta perfurante padrão ISO com protetor. Cone luer protetor que garante a oclusão do sistema após o uso. Fornece proteção ao dispositivo com exclusivo protetor de cone Luer, mantendo o frasco protegido de sujidades mesmo após sua utilização. Pega ergonômica, evita o contato das mãos com a ponta perfurante. Esterilizado por óxido de etileno Embalagem individual, produto de uso único. Registro ANVISA nº
	Gaze Hidrófila Tipo Queijo (em rolo) 9 Fios (Bobina) é confeccionada com fio 100% algodão, sendo composta por 4 dobras e 6 camadas no formato 91cm x 91m (fechada) 60cmx91cm cm (aberta). Por ser altamente absorvente, encontra larga utilização em curativos ou procedimentos operatórios, entre outros. A atadura Gaze Hidrófila encontra larga utilização em curativos ou procedimentos operatórios, inclusive no tratamento de queimaduras, na absorção de sangue e exsudato, na confecção de gazes vaselinadas ou fracionadas, chumaços de algodão (revestimento). Não estéril. Validade 5 anos.
	Detergente enzimático que contém 5 enzimas que atuam na redução de matéria orgânica nos artigos em até 5 minutos. Sua formulação exclusiva contém tensoativos que associados com as enzimas resultam em uma maior eficiência na limpeza. Produto pode ser utilizado em água potável, desmineralizada ou deionizada. Dureza: 0ppm a 350ppm. Condutibilidade: 0,0000055 ms/cm a 200 ms/cm.  Limpeza manual ou automatizada: Diluir produto na proporção de 1 ml para cada 1 litro de água, deixando agir por até 5 minutos. Registro no MS Nº 3.1329.0380. Validade: 24 meses após a data de fabricação.
	Mesa auxiliar 40 x 60 cm em inox fabricada em tubos de aço inox de ¾”, tampo e prateleiras em chapa de aço inox de 1mm. Dimensões: 0,40 x 0,60 x 0,80m.



