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TERMO DE COMPROMISSO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2017 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 010/2017 FMSXV 
 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 008/2017 FMSXV 
 
O Município de Xavantina, através do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ-MF sob o nº 10.441.099/0001-10, com sede na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 267, 
Xavantina SC, neste ato representado pela sua Gestora, Srª. JÉSSICA PAULA PINSSETTA, inscrita no 
CPF/MF nº 083.099.419-00, e a empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita 
no CNPJ nº 00.802.002/0001-02, nesta Ata representada pelo seu administrador, Sr. ANACLETO 
FERRARI, portador do CPF n° 523.140.819-00, nos termos das Leis n°. 10.520/02 e nº 8.666/93, das 
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão 
Presencial para Registro de Preços nº 008/2017 FMSXV, e homologada pela autoridade competente, 
RESOLVEM registrar os preços para aquisição dos bens, objeto do Pregão acima citado, que passam a 
fazer parte desta, nos seguintes termos: 
 
Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades 
 
1.1 A presente Ata tem por objeto assegurar a possível aquisição de materiais e equipamentos 
hospitalares para o Fundo Municipal de Saúde de Xavantina, conforme especificações abaixo: 
 

Item Quant. Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total 

1 2,00 UN 
Agua oxigenada líquida 10 volumes, embalagem 
contendo de 1litro. 

Farmax-Amaral 3,60 7,20 

6 1,00 UN 

Aparelho de eletrocardiografia ECG para pacientes 
pediátricos de baixo peso a pacientes adultos obesos; 
compacto e portátil; modo manual e automático; Analise 
das 12 derivações simultâneas com sensibilidade mínima 
de 10 mm/mV com ± 2%. Tela LCD de no mínimo 4,8 
polegadas; Peso máximo 2,0 kg; Visualização simultânea 
das 12 derivações na tela em no máximo 3 segundos; 
sinal de calibração de pelo menos 1mV; resposta de 
frequência de no mínimo 0,05 a 150Hz; impedância de 
entrada maior do que 40m?; filtro de ruídos e tremores 
musculares; identificação automática de todas as 
derivações;; Deve possuir detecção ou registro de 
marcapasso; Proteção contra desfibrilação; Impressora 
térmica mínimo 200 dpi, em 60mm em 3 canais e 12 
derivações; Porta de comunicação de rede RJ-45; 
Corrigir automaticamente a linha de base e de 
interferência; Velocidade de impressão na faixa de 10 -
50mm/s; Deve possuir sensibilidade entre 5-20 mm/mV; 
Bateria de no mínimo 100 minutos de monitorização sem 
necessidade de recarga; Memória de 40 arquivos, 
expansível para ao menos 3000 exames; Alimentação 
bivolt automático; NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-
2-25. Possibilidade futura de Impressão através de 
software em PC, no formato A4 em 12 canais. 
Acessórios 01 carrinho com rodízios; 01 cabo de 
paciente 10 vias para uso com eletrodos descartáveis; 01 
Cabo de paciente de 10 vias pino banana de ao menos 
3.4 mts; 01 conjunto de eletrodos precordiais com seis 
pêras; 01 conjunto de eletrodos de extremidades tipo 
clip; 01 Tubo de gel; 01 Papel para impressora; 01 
Manual de Operação. Registro na ANVISA; Garantia 
mínima de 2 anos. Assistência técnica para 
manutenções dentro do prazo de garantia do 
equipamento. 

Alfamed 5.437,5003 5.437,50 

21 8,00 UN 
Andador adulto articulado, produzido em alumínio 
resistente, dobrável, articulado e altura regulável. altura 
mínima: 76cm, altura máxima: 90cm, largura: 50cm. 

AG 93,3333 746,67 

34 2,00 UN 

Autoclave para esterilização a vapor sob pressão, 
manômetro digital com barra de leds; programa único de 
esterilização; desaeração e despressurização 
automática; capacidade 21 litros; câmara em aço inox ou 
alumínio anodizado, que facilita a limpeza; câmara com 3 
bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª 

Ecel 2.885,00 5.770,00 
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bandeja opcional; secagem com porta entreaberta, com 
tubulação para drenagem de água, possui 13 sistemas 
de segurança e sistema microcontrolador. 

45 8,00 UN Caixa de isopor com tampa, branca capacidade 10 litros. Invicta 14,50 116,00 

53 4,00 UN 
Colar cervical stifnrck reutilizável suporte mentoniano, 
orifício frontal para analise do pulso carotídeo e 
procedimentos de traqueostomia, lavável. Tamanho G. 

Resgate SP 13,12 52,48 

54 4,00 UN 
Colar cervical stifnrck reutilizável suporte mentoniano, 
orifício frontal para analise do pulso carotídeo e 
procedimentos de traqueostomia, lavável. Tamanho M. 

Resgate SP 13,12 52,48 

76 6,00 UN 
Fita métrica de 1,5 metros com largura de 16,0 mm para 
avaliação de medidas. Composição 95% poliéster 5% 
fibra de vidro. Tamanho 1,50m. 

MD 4,6736 28,04 

96 8,00 UN Lixeiras com pedal em inox 30l. Mor 140,00 1.120,00 

104 10,00 PAR 

Muleta tipo canadense, articulada hastes leves em 
alumínio anodizado, braçadeira articulada em aço inox 
com regulagem, apoio de mão anatômico, pino de 
segurança de latão regulável, ponteira aderente 
resistente e flexível, confeccionada em poliuretano. 

Sequencial 64,1082 641,08 

107 4,00 UN 

Otoscópio com cabo de metal, para 2 pilhas médias, com 
5 espéculos permanentes de plástico com diâmetro de 
2,5mm, 3,0mm, 4,0mm e 8,0mm, com regulador de 
intensidade de luz, com estojo e registro na anvisa. 

MD 264,00 1.056,00 

112 20,00 UN Pinça adson com serrilho 12 cm - stark. Abc 9,80 196,00 

113 20,00 UN Pinça anatômica 12 cm. Abc 8,513 170,26 

114 20,00 UN Pinça anatômica 14 cm. Abc 9,1866 183,73 

119 10,00 CX 
Protetor ocular para curativos em geral na área de 
oftalmologia e, em tratamentos onde seja necessária a 
oclusão dos olhos. 

Cral 6,666 66,66 

121 100,00 UN 
Saco para lixo hospitalar capacidade para 100 litros, 
embalagem com 100 unidades. 

Rava 28,90 2.890,00 

127 6.000,00 UN 
Seringa descartável insulina com agulha 13 mm x 
0,40mm estéril, uso único. Bico liso central. 

SR 0,1481 888,60 

131 600,00 UN 
Soro fisiológico 0,9% frasco com 100 ml, tampa com 
rosca. 

Farmax-Amaral 1,1627 697,62 

132 700,00 UN 
Soro fisiológico 0,9% frasco com 250 ml, tampa com 
rosca. 

Farmax-Amaral 1,4133 989,31 

139 50,00 UN 
Teste de gravidez que detectam a presença do hormônio 
chamado gonadotrofina coriônica humana (hcg) na urina. 

Alamar 3,72 186,00 

TOTAL 21.295,63 

 
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, o Município de Xavantina não será 
obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se lhe a realização de licitação 
específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário 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 A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a 
assinatura desta. 
 
3.2 Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial SRP nº 008/2017 FMSXV e a proposta da Detentora da 
Ata. 
 
3.3 Fica designado o fiscal desta Ata de Registro de Preços o servidor Vagner Grolli. 
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3.4 Fica eleito o Foro da Comarca de Seara/SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da 
presente ata. 
 
3.5 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 10.520/2002, Lei 8.666/93, e se for o caso, 
conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações 
pertinentes à matéria. 
 
Xavantina/SC, em 29 de novembro de 2017. 
 
 
 

______________________________ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

JÉSSICA PAULA PINSSETTA – Gestora FMS 
 
 
 

______________________________ 
EMPRESA DETENTORA DA ATA 

ANACLETO FERRARI - Representante 
 
 
 

______________________________ 
VAGNER GROLLI – Fiscal da ata 

 


