
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/201
 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANITA 
interno,  inscrito no CNPJ sob nº 14.016.436/0001
Centro, Anita Garibaldi SC, neste ato representado pela
Sra. Angela Mara Canani Xavier, portador
no CPF-MF sob o nº 02290711985
Municipais n° 1850/2007 e 2427
classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 
002/2018, ata de abertura da sessão e homologação pela autoridade competente
registrar os preços da empresa FUFA
CNPJ 07.164.711/0001-40, representada neste ato pelo Sr. 
do RG nº 14300451e inscrito no CPF
descriminados nesta Ata.  
 
A empresa com preços registrados passará a ser denominada 
REGISTRO DE PREÇOS após a assinatura desta.
 
Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades
 
1.1. A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso, para possível aquisição dos itens 
abaixo descritos, constantes da proposta comercial da empresa Detentora desta Ata.
 
Item Quantidade Unid. 

32 50,00  UN BOTA DE UNNA CONVATEC ELÁSTICA FLEXI
10.2CM X 9.14M. Bota de Unna. Pronta para o Uso 
consiste de uma bandagem contendo uma pasta de óxido 
de zinco que não endurece. Adapta
perna, esticando
flexível.Para tratamento ambulatorial de úlceras venosas e 
também .Auxilia o retorno venoso e diminui o edema. Baixo 
custo para o tratamento. Fácil de aplicar e remover. 
Adapta-se suavemente aos contornos da perna. 
Flexibilidade e conforto para o paciente. 

53 50,00  TB curatec 30g 

54 30,00  CX Cobertura estéril, não aderente, com dupla camada de 
fibras de carboximetilcelulose e prata iônica numa 
concentração de 1,0 à 2,0 %, composta de cloreto de 
benzetônio ( que atua como surfactante ) e EDTA ( que 
atua como quelante e em combinação com a prata iônica 
possibilita a quebra e o impedimento de nova formação de 
biofilme), que se adapte a superfície e/ou irregularidades 
da ferida, possua costuras de ce
sentido horizontal e vertical, podendo ser recortada em 
qualquer direção sendo indicado para ferias agudas, 
crônicas, planas, cavitárias, com ou sem a presença de 
biofilme, tamanho 10x10cm, apresentar bula do produto 
juntamente com a 
ag + Extra 10x10 cm / Convatec

55 20,00  CX Curativo Hidrocoloide

62 20,00  TB Duoderm 15g

85 100,00  CX Gaze Rayon cx c/ 24 und.

102 50,00  TB Loção Hidratante Pielsama Premium 200 ml

127 100,00  TB Saf-gel 85g 
128 20,00  FRAS Sensicar 50 ml

 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 FMS 

 
 

004/2018 FMS 
002/2018 FMS 

2018 FMS 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANITA GARIBALDI, pessoa jurídica de direito público 
inscrito no CNPJ sob nº 14.016.436/0001-83, com sede na Praça Paulino Granzotto, 20, 

SC, neste ato representado pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, 
i Xavier, portadora da Cédula de Identidade nº 3917278 SSP/SC e inscrit

02290711985, nos termos da Lei n°. 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decretos 
2427/2017, das demais normas legais aplicáveis, em face da 

classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 
, ata de abertura da sessão e homologação pela autoridade competente

FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
40, representada neste ato pelo Sr. SILMAR JOSE DOS SANTOS

e inscrito no CPF-MF sob n°.547.942.009-78, para o fornecimento dos materiais 

A empresa com preços registrados passará a ser denominada DETENTORA DA ATA DE 
após a assinatura desta. 

Do objeto, Preços e Quantidades 

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso, para possível aquisição dos itens 
abaixo descritos, constantes da proposta comercial da empresa Detentora desta Ata.

Especificação Marca 

BOTA DE UNNA CONVATEC ELÁSTICA FLEXI-DRESS 
10.2CM X 9.14M. Bota de Unna. Pronta para o Uso 
consiste de uma bandagem contendo uma pasta de óxido 
de zinco que não endurece. Adapta-se aos contornos da 
perna, esticando-se suavemente, permanecendo 

tratamento ambulatorial de úlceras venosas e 
também .Auxilia o retorno venoso e diminui o edema. Baixo 
custo para o tratamento. Fácil de aplicar e remover. 

se suavemente aos contornos da perna. 
Flexibilidade e conforto para o paciente.  

fLEXI-DRESS 

DUODERM 
GEL 30G 

Cobertura estéril, não aderente, com dupla camada de 
fibras de carboximetilcelulose e prata iônica numa 
concentração de 1,0 à 2,0 %, composta de cloreto de 
benzetônio ( que atua como surfactante ) e EDTA ( que 
atua como quelante e em combinação com a prata iônica 
possibilita a quebra e o impedimento de nova formação de 
biofilme), que se adapte a superfície e/ou irregularidades 
da ferida, possua costuras de celulose regeneradas no 
sentido horizontal e vertical, podendo ser recortada em 
qualquer direção sendo indicado para ferias agudas, 
crônicas, planas, cavitárias, com ou sem a presença de 
biofilme, tamanho 10x10cm, apresentar bula do produto 
juntamente com a proposta. Caixa com 10. Marca: Aquacel 
ag + Extra 10x10 cm / Convatec 

AQUACEL 
AG+EXT.10X10 

Curativo Hidrocoloide DUDODERM 
CGF 10X10 

Duoderm 15g DUODERM 
GEL 15G 

Gaze Rayon cx c/ 24 und. PIELSANA 
GAZE RAYON 

Loção Hidratante Pielsama Premium 200 ml PIELSANA 
PREMIUM 
SAF GEL 

Sensicar 50 ml SENSI CARE 
LIBERADOR 

, pessoa jurídica de direito público 
, com sede na Praça Paulino Granzotto, 20, 

do Fundo Municipal de Saúde, 
da Cédula de Identidade nº 3917278 SSP/SC e inscrita 

Lei n°. 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decretos 
, das demais normas legais aplicáveis, em face da 

classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 
, ata de abertura da sessão e homologação pela autoridade competente, RESOLVE 

SC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no 
JOSE DOS SANTOS portador 

, para o fornecimento dos materiais 

DETENTORA DA ATA DE 

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso, para possível aquisição dos itens 
abaixo descritos, constantes da proposta comercial da empresa Detentora desta Ata. 

Preço 
Unit. 

Preço 
Total 

27,50  1.375,00  

38,00  1.900,00  

 
544,00  16.320,00  

97,00  1.940,00  

27,00  540,00  

 
81,50  8.150,00  

21,15  1.057,50  

53,50  5.350,00  
SENSI CARE 57,00  1.140,00  



147 800,00  CX Tira reagente para determinação de glicemia que aceite 
amostra capilar, venosa, arterial e neonatal, que aceite 
apenas mg/dl como unidade de medida. Faixa de medição 
de 10 a 600 mg
(glicose desidrogenase), que não reaja com PO2 
(oxigenoterapia); princípio de medição por fotometria, 
tamanho máximo da amostra de 02 microlitros, calibrado 
para plasma, tempo de leitura entre 05 e 10 segundos, 
bateria com autonomia para realizar em média 1.000 
testes, apresentação caixa com 50 unidades. Marca: Accu
chek Active' 50 Fabricante: Roche Diagnostica 

 
Cláusula Segunda – Da validade da Ata
 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados 
da data de assinatura. 
 
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, 
Anita Garibaldi não será obrigada a firmar as 
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.
 
2.3. 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.
 
2.4. 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
 
3.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 
da Ata. 
 
3.2. Fica eleito o Foro da Comarca de 
decorrentes da utilização da presente ata.
 
3.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, e demais 
normas aplicáveis. 

 
SILMAR JOSE DOS SANTOS

Representante legal 
DETENTORA DA ATA

 
Testemunhas: 
 
 

01. 

Nome: Alex R. Alves 

CPF: 093.267.859-98 
 

 

Tira reagente para determinação de glicemia que aceite 
amostra capilar, venosa, arterial e neonatal, que aceite 
apenas mg/dl como unidade de medida. Faixa de medição 
de 10 a 600 mg/dl, com reação química mediada por PQQ 
(glicose desidrogenase), que não reaja com PO2 
(oxigenoterapia); princípio de medição por fotometria, 
tamanho máximo da amostra de 02 microlitros, calibrado 
para plasma, tempo de leitura entre 05 e 10 segundos, 

ia com autonomia para realizar em média 1.000 
testes, apresentação caixa com 50 unidades. Marca: Accu-
chek Active' 50 Fabricante: Roche Diagnostica  

ACCU CHEK 
ACTIVE 

Da validade da Ata 

presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados 

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Fundo Municipal de Saúde de 
não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando

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. 

gência 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. 

alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 

Das disposições finais e do foro 

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 002/2018 FMS e a proposta da Detentora 

Fica eleito o Foro da Comarca de Anita Garibaldi - 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 

 
 

Anita Garibaldi, SC, 08 
 
 
 

JOSE DOS SANTOS 
Representante legal  

DETENTORA DA ATA 

 
ANGELA MARA CANANI XAVIER

Secretária Municipal de

 02.  

 Nome: Eduardo Geremia 

 CPF: 696.431.990-53 

 

ACCU CHEK 28,00  22.400,00  

Total 60.172,50  

presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados 

Fundo Municipal de Saúde de 
contratações que dela poderão advir, facultando-se-

lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) 
 

gência 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 

alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 

e a proposta da Detentora 

SC para dirimir quaisquer questões 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, e demais 

 de maio de 2018. 

ANGELA MARA CANANI XAVIER  
Secretária Municipal de Saúde 


