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TERMO DE COMPROMISSO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2017 
 
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 AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 
82.291.311/0001-11, nesta Ata representada pela sua administradora, Srª. MARIA STELLA PICOLLI 
BASEGGIO, portador do CPF n° 628.077.149-00, 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 

9 10,00 CX 
Filme médico para raios-x, tamanho 35 X 43, caixa com 
100 Fls, compatível com a marca Ibf. 

IBF 239,00 2.390,00 

18 25,00 RL 
Algodão hidrófilo com 500g o algodão hidrófilo é 
confeccionado em fibras 100% algodão, macio e com 
alta absorção de líquidos. 

MELHORMED 8,25 206,25 

40 25,00 UN 
Bolsa coletora de urina 2000ml unidade com sistema 
fechado, estéril, com clamp corta fluxo, Conector 
Universal. 

ADVANTIVE 2,40 60,00 

50 25,00 UN Cateter nasal tipo óculos p/ o2 infantil. BIOSANI 0,90 22,50 

73 1.000,00 UN Especulo descartável, não lubrificado tamanho pequeno. GYNUS 0,58 580,00 

75 20,00 UN Fita adesiva para autoclave. CIEX 2,45 49,00 

77 500,00 UN 
Fita micropore branca carretel com capa 05 cm x 10m, 
de boa qualidade, indicada principalmente para peles 
sensíveis e frágeis. Hipoalergenica sem Latex. 

CIEX 3,15 1.575,00 

78 500,00 UN 
Fita micropore branca carretel com capa, 2,5 cm x 10m, 
de boa qualidade, indicada principalmente para peles 
sensíveis e frágeis. Hipoalergenica sem Latex. 

CIEX 1,76 880,00 

88 30,00 CX 

Indicador biológico auto-contido para esterilização a 
vapor, com tempo de resposta de no máximo 48 horas, 
composto por uma tira de papel contendo uma 
população microbiana mínima de 100.000(cem mil) 
esporos secos e calibrados de geobacillus 
stearothermophillus (atcc 7953, com certificado de 
qualidade assegurada), para controle biológico dos 
processos de esterilização a vapor saturado. Caixa com 
10 unidades. 

MAQUIRA 28,00 840,00 

97 15,00 PAR Luva cirúrgica estéril n 7,5. MAXITEX 0,92 13,80 

98 15,00 PAR Luva cirúrgica estéril n 8,0. MAXITEX 0,92 13,80 

110 70,00 UN 

Papel Térmico Milimietrado para Eletrocardiógrafo ECG - 
216mm x 30m, com matéria prima (celulose) de alta 
qualidade, indicado para uso nos eletrocardiógrafos 
CardioCare 2000 e CardioTouch 3000 da Bionet. 

DARU 18,50 1.295,00 

120 10,00 UN Pvpi tópico com 1.000 ml. RIOQUIMICA 16,90 169,00 

123 500,00 UN 

Seringa descartável 10 ml bico central com rosca, em 
polipropileno, cilindro transparente com anel de retenção 
que impede o desprendimento do êmbolo, estéril, uso 
único. 

SR 0,20 100,00 

125 500,00 UN 

Seringa descartável 3 ml bico central com rosca, em 
polipropileno, cilindro transparente com anel de retenção 
que impede o desprendimento do êmbolo, estéril, uso 
único. 

DESCARPACK 0,095 47,50 

128 12,00 UN 

Sonda de Alimentação Enteral para adulto, com fio guia, 
tubo da sonda em poliuretano radiopaco com escala e 
graduação, estéril, dupla entrada em Y, permite acesso 
separado para nutrição ou medicação com tampas, Fio 

SOLUMED 9,00 108,00 
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guia em aço inox pré-lubrificado. 

135 6,00 UN 

Termômetro digital interno/externo máximo/mínimo com 
alarme fabricado em plástico, com sensor com ponteira 
plástica em cabo de 1,80cm, que permite a monitoração 
simultânea de duas temperaturas. Possui função de 
memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e 
externas da temperatura em um período de tempo. 

INCOTERM 56,45 338,70 

136 6,00 UN 

Termômetro Digital Rígido, mede a temperatura por via 
oral, retal ou axilar com segurança e precisão. Sua 
tecnologia digital elimina qualquer tipo de preocupação 
com vidro quebrado ou com os perigos de intoxicação 
por mercúrio. Resistente à água. Com aviso sonoro. Com 
memória da última leitura. Verificado e aprovado pelo 
INMETRO. 

SOLIDOR 8,85 53,10 

TOTAL 8.741,65 

 
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 

MARIA STELLA PICOLLI BASEGGIO - Representante 
 

______________________________ 
VAGNER GROLLI – Fiscal da ata 


