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TERMO DE COMPROMISSO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2017 
 
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 ODONTOESTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.632.841/0001-09, 
nesta Ata representada pelo seu administrador, Sr. GELSON TADEU MOHR, portador do CPF n° 
029.064.769-00, 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 

15 30,00 FR 
Álcool espuma antisséptica, refil 600ml, dimensões do 
produto na embalagem axlxp 120mm x 100mm x 80mm. 

MEGHA 20,00 600,00 

19 10,00 UN 
Almotolia 250 ml branca; graduado em alto relevo com 
bico reto, confeccionado em polietileno. 

JP 1,80 18,00 

20 10,00 UN 
Almotolia 500 ml branca; graduado em alto relevo com 
bico reto, confeccionado em polietileno. 

JP 2,00 20,00 

23 60,00 UN 

Aparelho de HGT, avançado, com sistema de 
monitorização, para pacientes ativos e de uso frequente, 
para 1 microlitro de sangue, com 2 operações, resultado 
em 10 segundo. On call pluss. 

ON CALL 
PLUS 

34,00 2.040,00 

25 8,00 UN 
Aparelho de pressão arterial digital automático de pulso 
com memória. 

BIOLAND 63,90 511,20 

33 400,00 UN 
Atadura de rayon 7,5cm x 5 metros não estéril. 
Composição: 100% rayon. 

POLARFIX 5,45 2.180,00 

36 11,00 UN 
Balança Digital Pessoal indicada para uso doméstico 
com capacidade até 150kg, pesa de 100 em 100g, com 1 
bateria de lítio incluída, com vidro temperado de 6mm. 

BIOLAND 47,00 517,00 

46 6,00 UN 

Caixa térmica 34l com alça externa para facilitar o 
transporte. Composição do produto: parede interna e 
externa: polipropileno isolamento térmico em poliestireno 
expandido, tampa em polietileno medidas aproximadas: 
comprimento: 46cm largura: 30cm altura: 41cm. 
adequado para transporte de vacinas. 

MOR 119,00 714,00 

55 6,00 UN 
Colchão piramidal impede o desenvolvimento de escaras 
e melhora a circulação sanguínea, confeccionado em 
espuma de poliuretano, tamanho solteiro. 

JB 43,00 258,00 

59 1,00 UN 

Concentrador De Oxigênio Everflo, com Indicador de 
porcentagem de oxigênio, estacionário, que produz 
oxigênio concentrado a partir do ar ambiente com baixo 
consumo de energia, com Registro na ANVISA, Bivolt, 
incluso tubo de conexão umidificador e Filtro. 
Concentração de oxigênio: 93% ± 3% de 0,5 a 5 l/min. 

EVERFLO 3.101,00 3.101,00 

60 3,00 UN 

Detector fetal portátil, botão liga/desliga e controle de 
volume, design ergonômico e compartimento para 
transdutor, com sensibilidade a partir de 10-12 semanas, 
com registro na anvisa. 

MEDPEJ 288,99 866,97 

62 200,00 UN 

Eletrodo descartável Espuma, para utilização em 
aparelhos de monitoração cardíaca, uso adulto; com 
dorso em espuma, recoberto em adesivo acrílico, 
etiqueta frontal de polietileno, pino em aço inox 316, 
contra-pino de polímero ABS com fibra de vidro e coberto 
com prata/cloreto de prata, anel de não tecido de 
polipropileno, linear de papel recoberto com polietileno e 
silicone, descartável, pode ficar até 3 dias com o 
paciente. Caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 12,40 2.480,00 

86 60,00 UN Haste flexível c/ 75un. Possuem pontas em 100% coton line 0,75 45,00 
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algodão e com tratamento antigerme, tornando-as livres 
de impureza. Pontas que não se desprendem e não 
soltam fiapos. 

92 8,00 UN 

Lanterna de alta performance com iluminação led de 3v, 
confeccionada em metal leve, de alta qualidade, 
iluminação brilhante para melhor visualização, led de alta 
potência com vida útil de 10000 horas, acionamento 
através do botão liga/desliga, alimentação através de 
duas pilhas aa. 

md 23,79 190,32 

95 5,00 UN Lençol em 100% algodão branco com elástico. anadona 15,00 75,00 

124 500,00 UN 

Seringa descartável 20 ml bico central com rosca, em 
polipropileno, cilindro transparente com anel de retenção 
que impede o desprendimento do êmbolo, estéril, uso 
único. 

sr 0,31 155,00 

126 500,00 UN 

Seringa descartável 5 ml bico central com rosca, em 
polipropileno, cilindro transparente com anel de retenção 
que impede o desprendimento do êmbolo, estéril, uso 
único. 

sr 0,11 55,00 

129 12,00 UN 
Sonda Foley duas vias, número 16 com balão, Fabricada 
em Látex, atóxica, descartável e estéril. 

advantive 2,10 25,20 

130 12,00 UN 
Sonda Foley duas vias, número 18 com balão, Fabricada 
em Látex, atóxica, descartável e estéril. 

advantive 2,10 25,20 

144 900,00 CX 
Tiras para teste de glicose, caixa com 50 unidades 
compatíveis com o aparelho on call pluss. 

on call plus 20,80 18.720,00 

149 4,00 UN 

Umidificador 250ml para oxigênio, desenvolvido para 
atividades de umidificação gerados por passagem de 
Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal, Copo translúcio 
com indicação de nível mínimo e máximo. 

protec 10,30 41,20 

150 2,00 UN 

Válvula reguladora para cilindro com fluxômetro oxigênio, 
Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 
Kgf/cm²), com corpo em latão cromado, saída do gás 
calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf/cm² para entrada de 100 Kgf/ 
cm², conexões de entrada e saída, conforme as normas 
ABNT. 

protec 150,00 300,00 

TOTAL 32.938,09 

 
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. 
 
3.4 Fica eleito o Foro da Comarca de Seara/SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da 
presente ata. 
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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 

GELSON TADEU MOHR - Representante 
 
 

______________________________ 
VAGNER GROLLI – Fiscal da ata 


