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TERMO DE COMPROMISSO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2017 
 
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 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO 
MÉDICO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 12.069.550/0001-46, nesta Ata representado pelo seu administrador, 
Sr. REGIS LUAN CARDOSO DE SOUZA, portador do CPF n° 018.117.790-00, 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 

29 500,00  UN  

Atadura de crepe 13 fios tipo i, 06 cm de largura x 1,80 
mt de comprimento (em repouso) e elasticidade de 50%, 
confeccionada em tecido 100% algodão ou misto 
composto de 69% algodão/23% poliéster/8% elastano, 
com peso 13,35 gramas, bordas devidamente acabadas 
evitando desfiamento, enrolada uniformemente em forma 
cilíndrica, embalado individualmente em material que 
garanta a integridade do produto, o produto devera estar 
de acordo com a NBR 14056. 

POLARFIX 0,31  155,00  

31 500,00  UN  

Atadura de crepe 13 fios tipo i, 15 cm de largura x 1,80 
mt de comprimento (em repouso) e elasticidade de 
50%,confeccionada em tecido 100% algodão ou misto 
composto de 69% algodão/23% poliéster/8% elastano, 
com peso 32,7 gramas, bordas devidamente acabadas 
evitando desfiamento, enrolada uniformemente em forma 
cilíndrica, embalado individualmente em material que 
garanta a integridade do produto, o produto devera estar 
de acordo com a NBR 14056. 

POLARFIX 0,62  310,00  

57 500,00  UN  

Compressa de gaze 7,5 x 7,5 constituída de tecido 100% 
algodão, com densidade de 13 fios por cm 2, 15 cm x 30 
cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo 
a medir 7,5 x 7,5 cm quando dobrada, 500 g por pacote 
no mínimo com as bordas voltadas para parte interna e 
sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade 
de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, 
alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. Pacotes 
com 500 unidades, não estéril. Com selagem eficiente 
que garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica. ABNT NBR 13843 e possuir registro 
MS e RDC 59. 

HOSPITEX 17,50  8.750,00  

58 20,00  RL 
Compressa de gaze rolo tipo queijo hidrófila 13 fios, alto 
poder de absorção 100 % algodão, não estéril, 91cm x 
91m , 8 camadas. 

HOSPITEX 24,00  480,00  

64 25,00  RL Embalagem tubular para autoclave 12cmx100mt. POLLITEX 40,00  1.000,00  

65 15,00  RL Embalagem tubular para autoclave 15cmx100mt. POLLITEX 45,00  675,00  

66 15,00  RL Embalagem tubular para autoclave 20cmx100mt. POLLITEX 50,00  750,00  

81 250,00  PCT 

Fralda uso adulto diurno e noturno, descartável, formato 
anatômico, com barreiras protetoras mais altas com mais 
segurança contra vazamentos laterais, indicada para 
casos de incontinência urinaria e fecal intensa, com 
capacidade 70 a 90 kg. Pacotes com 08 unidades. 
Composição: camada interna de não tecido de fibras de 
polipropileno, com aloe vera, camada externa de 
polietileno, fibras de celulose, polímeros 

CONFIANÇA 6,13  1.532,50  



 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE XAVANTINA 

 

Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro - CEP 89780-000 - Telefone: (49) 3454-3100 
  

superabsorventes ( dry gel), barreiras protetoras de 
fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos 
termoplásticos e fitas adesivas para fixação. Tamanho g. 
Apresentar o Certificado de Autorização de 
Funcionamento, ou Certificado AFE, emitido pela 
ANVISA para o correspondente produto cotado pela 
licitante.  

109 100,00  UN  

Papel lençol produzido com papel celulose virgem; rolos 
embalados individualmente; embalagem com data de 
fabricação, lote e validade; vantagem de ausência de 
contaminantes que podem ser encontrados em papel 
reciclado, por ser produzido com celulose virgem, não 
corre este risco. cor: branco; não estéril; tam.: 50cm x 
50m; registro na anvisa. 

CLEAN 5,40  540,00  

TOTAL 14.192,50 

 
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. 
 
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 

REGIS LUAN CARDOSO DE SOUZA - Representante 
 

______________________________ 
VAGNER GROLLI – Fiscal da ata 


