MUNICÍPIO DE NANUQUE
ESTADO DE MINAS GERAIS
ADM. 2017-2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Sistema de Registro de Preços
PREGÃO PRESENCIAL 019/2017
(Processo Administrativo n°. 087/2017)
O Município de Nanuque, com sede na Avenida Geraldo Romano nº 135 - Centro, na cidade de Nanuque MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº18. 398.974/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito, Sr.
ROBERTO DE JESUS, inscrito no CPF sob o nº 626.515.796-96 portador da Carteira de Identidade nº
M.5.562.96, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão presencial, para REGISTRO
DE PREÇOS, Processo Administrativo n.º080, RESOLVE registrar os preços da Empresa ATIVA
MÉDICO CIRURGICA EIRELI nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na
quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes
na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição material médico para uso
hospitalar para o hospital e Pronto Socorro Renato Azeredo e Maternidade Risoleta Neves e Unidades
Básicas de Saúde, especificados nos itens 11, 22, 24, 28, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 55, 64, 65, 66, 90, 91,
92, 94,95, 96, 97, 138, 139, 140, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 165, 166, 168, 173, 175, 176, 190, 192, 199,
202, 207, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 225, 229, 236, 238, 251, 252, 256, 258, 260, 261, 264, 269, 270,
276, 277, 278, 279, 280, 285,286, 316, 318, 322, 330, 362, 364, 365, 371 , do Termo de Referência, anexo
do edital de Pregão nº 017/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1. O preço registrado, as especificações dos objetos, a quantidades, fornecedores e as demais condições
ofertadas nas propostas são as que seguem:

Item

Descrição Produtos/Serviços

Marca

Unid.

Quant.

V. Unit.

V. Total

11

Agulha hipodérmica descartável calibre 40 x 12
mm. Corpo com paredes finas em aço inox, bisel
trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou
sinais de oxidação., com fixação perfeita ao
canhão, que deve ser confeccionado em plástico
rígido, transparente e atóxico. com encaixe tipo
luer, capaz de garantir conexão segura e sem
vazamento, protegido por plástico rígido.
Embalagem unitária em papel grau cirúrgico com
pétala, esterilizado em óxido de etileno. O
produto deverá apresentar o selo de aprovação do
INMETRO, conforme Portaria n°503, de 29 de
dezembro de 2011. Caixa c/ 100 unidades.

SR

CX

400

7,40

2.960,00

MUNICÍPIO DE NANUQUE
ESTADO DE MINAS GERAIS
ADM. 2017-2020

22

24

28

38

39

Agulha para raquianestesia 25G x 3 1/2 - com
ponta Quincke com design que proporciona
velocidade no retorno do líquor e melhor fluxo do
agente anestésico, encaixe canhão/ estilete,
canhão translúcido que proporciona rápida
UNISYS
visualização do líquor posicionamento adequado
do bisel e fixa o estilete evitando deslocamento
durante a punção, estilete ajustado à agulha reduz
possibilidade de remoção de tecidos durante a
punção - Unidade
Agulha para raquianestesia 27G x 3 1/2 - com
ponta Quincke com design que proporciona
velocidade no retorno do líquor e melhor fluxo do
agente anestésico, encaixe canhão/ estilete,
canhão translúcido que proporciona rápida
UNISYS
visualização do líquor posicionamento adequado
do bisel e fixa o estilete evitando deslocamento
durante a punção, estilete ajustado à agulha reduz
possibilidade de remoção de tecidos durante a
punção - Unidade
Álcool iodado a 1%. Acondicionado em frasco de
1000 ml, contendo em seu rótulo, nº de registro
RIOQUIMIno Ministério da Saúde, dados do fabricante,
CA
nome do responsável técnico, nº do lote, nº de
lote e validade do produto. Litro
Atadura de crepe tipo I, medindo 10 cm x 1,8m em
repouso e 4 m esticada, confeccionada em 100%
algodão, fios de alta torção, alta resistência,
bastante elasticidade no sentido longitudinal, 18
fios. Embalagem individual com selagem eficiente
que garanta a integridade do produto até o
momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica asséptica, trazendo TEXCARE
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, método, data de
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da
Saúde. O prazo de validade mínimo deverá ser de
12 meses a partir da data de entrega. Pacote c/ 12
unidades.
Atadura de crepe tipo I, medindo 12 cm x 1,8m em
repouso e 4 m esticada, confeccionada em 100%
algodão, fios de alta torção, alta resistência,
bastante elasticidade no sentido longitudinal, 18
fios. Embalagem individual com selagem eficiente
que garanta a integridade do produto até o
TEXCARE
momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, método, data de
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da

UNID

500

7,95

3+975,00

UNID

20

15,00

300,00

LITRO

20

17,23

258,45

PCT

600

6,36

3.816,00

PCT

600

7,51

4.506,00
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Saúde. O prazo de validade mínimo deverá ser de
12 meses a partir da data de entrega. Pacote c/ 12
unidades.

40

41

42

43

45

Atadura de crepe tipo I, medindo 15 cm x 1,8m em
repouso e 4,5 m esticada, confeccionada em 100%
algodão, fios de alta torção, alta resistência,
bastante elasticidade no sentido longitudinal, 18
fios. Embalagem individual com selagem eficiente
que garanta a integridade do produto até o
momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, método, data de
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da
Saúde. O prazo de validade mínimo deverá ser de
12 meses a partir da data de entrega. Pacote c/ 12
unidades.
Atadura de crepe tipo I, medindo 20 cm x 1,8m em
repouso e 4,5 m esticada, confeccionada em 100%
algodão, fios de alta torção, alta resistência,
bastante elasticidade no sentido longitudinal, 18
fios. Embalagem individual com selagem eficiente
que garanta a integridade do produto até o
momento de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identidicação,
procedência, número de lote, método, data de
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da
Saúde. O prazo de validade mínimo deverá ser de
12 meses a partir da data de entrega. Pacote c/ 12
unidades.
Atadura gessada, material tela tipo giro inglês,
100% algodão, largura 8 cm, comprimento 200
cm, características adicionais impregnada c/gesso
coloidal, secagem ultra rápida - Caixa c/20
unidades
Atadura gessada, material tela tipo giro inglês,
100% algodão, largura 10 cm, comprimento 300
cm, características adicionais impregnada c/gesso
coloidal, secagem ultra rápida - Caixa c/20
unidades
Atadura gessada, material tela tipo giro inglês,
100% algodão, largura 15 cm, comprimento 300
cm, características adicionais impregnada c/gesso
coloidal, secagem ultra rápida - Caixa c/20
unidades

TEXCARE

PCT

500

11,84

5.920,00

TEXCARE

PCT

70

14,07

984,90

NEVE

CX

25

17,45

436,25

NEVE

CX

25

23,79

594,75

NEVE

CX

50

35,90

1.795,00
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49

55

64

65

66

90
91

92

94
95

Bolsa coletora de urina sistema fechado, para
coleta de diurese, graduada até 2000 ml,
transparente na frente e opaca no verso, com
filtro hidrófobo na parte superior, câmara
gotejadora tipo Pasteur, com dispositivo antirefluxo, tubo extensor de 1,20 cm em PCV
CIRUTI
transparente, com pinça corta fluxo, conector com
ajuste perfeito para sonda vesical e tampa
protetora, suporte para fixação com haste
retangular, cordão para fixação em maca, tubo de
drenagem amplo e ergonômico com pinça corta
fluxo, livre de látex. Unidade
Bolsa térmica frio/ quente, em gel. Unidade
CARBOGEL
Cânula de traqueostomia metálica, de aço
inoxidável, contendo mandril, cânula interna e
externa. Resistente ao processo de esterilização. FRADEL
Com identificação da marca e numeração na parte
externa do material e local para fixação. Nº 2.
Cânula de traqueostomia metálica, de aço
inoxidável, contendo mandril, cânula interna e
externa. Resistente ao processo de esterilização. FRADEL
Com identificação da marca e numeração na parte
externa do material e local para fixação. Nº 4.
Cânula de traqueostomia metálica, de aço
inoxidável, contendo mandril, cânula interna e
externa. Resistente ao processo de esterilização. FRADEL
Com identificação da marca e numeração na parte
externa do material e local para fixação. Nº 5.
Coletor de fezes plástico com tampa de rosca e
CRALPLAST
espátula - capacidade 50ml - unidade
Coletor de urina estéril, plástico com tampa de
CRALPLAST
rosca - capacidade 50ml - unidade
Coletor de material perfurocortante, capacidade
07 litros, confeccionado em papel incinerável, cor
amarela, revestido internamente com produto
impermeabilizante que evita umidade e
vazamento, acompanhado de saco plástico com
instruções de montagem e que integra o produto
DESCARBOX
com revestimento interno, cinta em material
resistente à perfurações, alça para transporte fixa
ao coletor, tampa fixa ao coletor, bocal com
abertura que facilite o descarte de material e linha
que apresente o limite máximo de enchimento.
Unidade
Coletor urinário infantil feminino descartável tipo
CRALPLAST
saco-estéril - pct c/10
Coletor urinário infantil masculino descartável tipo
CRALPLAST
saco-estéril - pct c/10

UNID

300

4,00

1,200,00

UNID

30

18,80

564,00

UNID

10

61,50

615,00

UNID

10

61,50

615,00

UNID

10

61,50

615,00

UNID

400

0,38

152,00

UNID

250

0,47

117,50

UNID

500

3,60

1.800,00

PCT

10

4,60

46,00

PCT

10

4,72

47,20
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96

97

138

139

140

143

145

Compressa de gaze hidrófila estéril, 100% algodão,
com densidade de 13 fios por cm², medindo
aproximadamente 15 cm x 30cm quando aberta,
com 5 dobras e 8 camadas, 7,5 x 7,5 cm quando
dobrada, cor branca, alvejadas, purificadas e
isentas de impurezas, substâncias gordurosas,
amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São
dobradas para dentro em toda a sua extensão
para evitar o desfiamento; descartáveis,
embaladas em envelopes individuais de pronto
uso, de
papel grau cirúrgico e filme
nylon/polietileno. Pacote com 5 unidades.
Compressa de gaze hidrófila não estéril, 100%
algodão, 8 camadas, 5 dobras, 13 fios por cm², 15
cm x 30 cm (aberta), 7,5 x 7,5 cm fechada, cor
branca,
alvejadas, purificadas e isentas de
impurezas, substâncias gordurosas, amido,
corantes corretivos, alvejantes ópticos. São
dobradas para dentro em toda a sua extensão
para evitar o desfiamento; descartáveis. Pacote
com 500 unidades.
Equipo microgotas, câmara graduada de
capacidade igual ou acima de 150 ml, âmbar, com
entrada de ar e filtro hidrófobo e injetor superior,
graduação de 1 ml em 1 ml e destaque a cada 5 ml
de boa visualiização, subcâmara transparente com
microgotejador para 60 mgts/ml; tubo extensor
transparente, em PVC ou polietileno flexível,
uniforme; igual ou superior a 1,20 m de
comprimento, perfurador do soro tipo lanceta,
injetor lateral em “Y’’ com área para rápida
assepsia e membrana autocicatrizante ou
valvulado; pinça rolete de alta precisão. Conector
luer lock reversível. Estéril apirogênico, atóxico e
embalado em papel grau cirúrgico.
Escova para escovação de mãos dupla face estéril
para assepsia com PVPI medindo12 x 5 x 4 cm
(Largura X Comprimento X Altura), embalagem
unitária - Unidade
Esparadrapo impermeável, com boa aderência,
hipoalérgico, com dorso em tecido de algodão na
cor branca. Rolo com 10 cm x 4,5 m. Unidade

REAL
MINAS

PCT

20.000

0,38

7.600,00

RIO

PCT

3.000

10,64

31.920,00

CIRUTI

UNID

100

7,08

708,00

RIOQUIMICA

UNID

1600

1,59

2.544,00

MISSNER

UNID

1300

5,39

7.007,00

UNID

10

33,47

334,70

UNID

10

15,54

155,40

Éter. Acondicionado em frasco de 1 litro,contendo
em seu rótulo, nº de registro no Ministério da
Saúde, dados do fabricante,nome do responsável ANTARES
técnico, nº do lote, nº de lote e validade do
produto. - 1000ml
Faixa de Smarch de borracha natural, enrolada
individualmente, com 2 m de comprimento x 15 INDUFLEX
cm de largura. Unidade
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149
150
152
153

Fio de sutura algodão 0 c/ agulha 1/2 círculo,
medindo 3 cm. Cx c/ 24 unidades
Fio de sutura algodão 0 s/ agulha. Cx c/ 24
unidades
Fio de sutura algodão 2-0 s/ agulha . Cx c/ 24
unidades
Fio de sutura catgut cromado 0 c/agulha 3/8
círculo, medindo 4 cm. Caixa c/24 unidades

SHALON

CX

10

60,53

3.026,50

SHALON

CX

10

60,53

605,30

CX

10

57,49

574,90

CX

20

114,97

2.299,40

CX

20

121,38

2.427,60

CX

10

112,39

1.123,90

CX

15

121,38

1.820,70

CX

20

43,38

867,60

CX

40

46,85

1.874,00

CX

50

43,37

2.168,50

CX

70

49,90

3.493,00

ROLO

750

2,88

2.160,00

PCT

500

7,98

3.990,00

FRASC
O

10

1,59

15,90

PCT

20

15,99

319,80

TECHNOFIO
TECHNOFIO

165

Fio de sutura catgut simples 1-0 c/agulha 1/2
círculo, medindo 4 cm. Caixa c/24 unidades

166

Fio de sutura catgut simples 1-0 s/a cx c/24

168

Fio de sutura catgut simples 2 -0 s/a cx c/24

173

Fio de sutura nylon 0 c/agulha 3/8 círculo,
medindo 4 cm. Caixa c/24 unidades

TECHNOFIO
TECHNOFIO
TECHNOFIO
TECHNOFIO

175

Fio de sutura nylon 2-0 c/agulha 3/8 círculo,
medindo 4 cm. Caixa c/24 unidades

TECHNOFIO

176

190

192

199

202

207

Fio de sutura nylon 3-0 c/agulha 3/8 círculo, TECHNOmedindo 4 cm. Caixa c/24 unidades
FIO
Fita adesiva branca uso hospitalar de papel
crepado saturado e adesivo de borracha natural e
EUROCEL
resinas sintéticas, resistente e impermeável,
medindo 19mm x 50m. Caixa c/ 24 rolos
Fita autoclávica (controle de exposição) para
identificação e diferenciação de pacotes a serem
esterilizados em autoclave (classe 1) composta de
papel crepado e coberto com adesivo à base de
resina e borracha. Cor creme claro, listras
HOSPFLEX
intermitentes
diagonais,
impregnadas
de
substância química (indicador de processo), que
após o ciclo, mudam para espectro de cor entre
cinza e o grafite. Medida aproximada de 19 mm X
30 m. Rolo.
Fralda descartável adulto com formato anatômico,
forro ultra macio, antialérgica, camada de gel com
GERIAalta absorção, fitas adesivas multiajustáveis.
SUPER
Tamanho P (adulto com peso de 13 a 40 Kg).
Pacote c/ 10 unidades
Frasco descartável para dieta enteral, plástico
transparente, estéril, graduado a cada 50 ml,
dispositivo de vedação acoplada a tampa
rosqueada, e alça para suporte. Embalado
BIOBASE
individualmente com especificação do lote
impresso no produto, composto de etiqueta para
identificação do paciente e da solução.
Capacidade de 500 ml.
Gorro descartável com laço, confeccionado em
TNT 100% propileno, atóxico, bem. c/ 100 HNDESC
unidades
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217

218

219

220

221

223

225

Lâmina p/ bisturi n°11 em aço inoxidável ou aço
carbono, estéril, polida, afiada, sem rebarbas ou
ADVANsinais de oxidação. Embalagem individual de
TIVE
alumínio hermeticamente fechado- Caixa c/ 100
unidades
Lâmina p/ bisturi n°15 em aço inoxidável ou aço
carbono, estéril, polida, afiada, sem rebarbas ou
ADVANsinais de oxidação.Embalagem individual de
TIVE
alumínio hermeticamente fechado - Caixa c/ 100
unidades
Lâmina p/ bisturi n°22 em aço inoxidável ou aço
carbono, estéril, polida, afiada, sem rebarbas ou
ADVANsinais de oxidação. Embalagem individual de
TIVE
alumínio hermeticamente fechado - Caixa c/ 100
unidades
Lâmina p/ bisturi n°23 em aço inoxidável ou aço
carbono, estéril, polida, afiada, sem rebarbas ou
sinais de oxidação. Embalagem individual de
CIRUTI
alumínio hermeticamente fechado - Caixa c/ 100
unidades
Lâmina p/ bisturi n°24 em aço inoxidável ou aço
carbono, estéril, polida, afiada, sem rebarbas ou
sinais de oxidação. Embalagem individual de
CIRUTI
alumínio hermeticamente fechado - Caixa c/ 100
unidades
Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural,
anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade
ao tato, boa elasticidade Lubrificada com pó
bioabsorvível e baixo teor de proteína
(preferência menor que 100 μg/grama) e
antiderrapante. Acondicionada em invólucro LEMGRUinterno com dobras para abertura asséptica,
BER
dobradas
conforme
padrão
hospitalar,
identificando com fácil visualização a mão
esquerda/direita e a posição do polegar.
Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme
termoplástico Nº 7.0.
Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural,
anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade
ao tato, boa elasticidade.Lubrificada com pó
bioabsorvível e baixo teor de proteína
(preferência menor que 100 μg/grama) e
antiderrapante. Acondicionada em invólucro LEMGRUinterno com dobras para abertura asséptica,
BER
dobradas
conforme
padrão
hospitalar,
identificando com fácil visualização a mão
esquerda/direita e a posição do polegar.
Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme
termoplástico Nº 8,0.

CX

40

21,60

864,00

CX

10

21,60

216,00

CX

10

21,60

216,00

CX

40

21,60

864,00

CX

40

21,60

864,00

PAR

1800

1,01

1.818,00

PAR

2500

0,90

2.250,00
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229

236

238

251

252

256

258

Luva de procedimento, não estéril, descartável,
100% látex natural, anatômica, textura
homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa
elasticidade e resistente à tração, ambidestra, LEMGRUcomprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com
BER
pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas.
Acondicionada em caixa com 100 unidades.
Tamanho Grande.
Máscara descartável específica para isolamento
respiratório, fechada, tipo personal respirador,
com selo de garantia CDC NIOSH (N 95) filtro ³
95% de eficiência para partículas maiores que 0,3 DESCARPA
mm de diâmetro. Com dispositivo para ajuste
CK
nasal fixado no corpo da máscara, elástico ou tiras
de comprimento adequado para fixação e perfeito
ajuste facial. Atóxica, hipoalérgica e inodora.
Máscara cirúrgica, descartável, dupla camada,
modelo retangular, com no mínimo 20 x 10 cm e 3
pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste
CIRUTI
nasal fixado no corpo da máscara, e elástico.
Atóxica, hipoalérgica e inodora. Gramatura 30.
Caixa c/ 50 unidades
Pulseira para identificacao, tamanho adulto,
confeccionada em material plastico de alta
qualidade, inodoro, atoxico e anti-alergico, com
ADLIN
ex-clusivo sistema de fecho de seguranca,
inviolavel, com 04 pautas (para identificacao), cor
branca. Unidade
PVPI ( polivinilpirrolidona) degermante contendo
1% de iodo ativo. Acondicionado em frasco de 1
litro,contendo em seu rótulo, nº de registro no RIOQUIMI
Ministério da Saúde, dados do fabricante,nome do
CA
responsável técnico, nº do lote, nº de lote e
validade do produto- 1000ml
Reanimador manual adulto com bolsa auto
inflável, reservatório de O2, válvula pop-off tarada
em 40 mmHg, máscara transparente em silicone
com borda acolchoada. De fácil desmontagem e PROTEC
remontagem para limpeza e reprocessamento e
cujo material tenha a melhor vida útil com o
máximo de reprocessamento permitido. Unidade
Reanimador manual recém nato com bolsa auto
inflável, reservatório de O2, válvula pop-off tarada
em 40 mmHg, máscara transparente em silicone
com borda acolchoada. De fácil desmontagem e OXIGEL
remontagem para limpeza e reprocessamento e
cujo material tenha a melhor vida útil com o
máximo de reprocessamento permitido. Unidade

CX

1300

16,00

ROLO

600

2,99

1.794,00

CX

50

4,89

244,50

UNID

200

0,45

90,00

LITRO

200

15,65

3.130,00

UNID

25

160,00

4.000,00

UNID

25

169,33

4.233,25

20.800,00
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260

261

264

Sapatilha cirúrgica (PRÓ-PÉ), TNT, formato que
permita cobertura completa do calçado até o
tornozelo, com elástico em toda sua volta,
ANADONA
medindo aproximadamente 15 cm de altura X 18
cm de largura. Descartável, não estéril. Gramatura
30. Tamanho único. pacote com 100
Seringa descartável graduada em unidades (escala
de 1 em 1 unidade), com agulha fixa integrada de
8 mm de comprimento por 0,30 mm de diamentro
(30G 5/16"), em aço inoxidável, siliconada, sem
espaço morto e com capacidade de até 50
SR
unidades de insulina. CBPF emitido pela ANVISA. O
produto deverá atender a NBR ISO 8537 de
03/08/20069 e apresentar o selo de aprovação do
INMETRO, conforme Portaria n°503, de 29 de
dezembro de 2011. Pacote c/ 10 unidades.
Seringa estéril 5 ml, descartável, de uso único,
confeccionada em polipropileno e constituído por
cilindro, êmbolo e graduação até 5 ml. O cilindro é
dividido em corpo com siliconização interna, bico
tipo Luer-lok ou luer slip. O êmbole é dividido em
haste e rolha de borracha. Escala de graduação
SR
em negrito. Esterelizada em óxido de etileno. O
produto deverá atender a NBR ISO 8537 de
03/08/20069 e apresentar o selo de aprovação do
INMETRO, conforme Portaria n°503, de 29 de
dezembro de 2011. Caixa c/ 100 unidades.

PCT

40

10,69

427,60

PCT

700

5,96

4.172,00

CX

1000

11,96 11.960,00

269

Sistema para drenagem de mediastino estéril
2000ml c/ dreno nº 30-completo - unidade

BIOTEC

UNID

20

29,90

598,00

270

Sonda de aspiração traqueal calibre 4, com válvula
intermitente,
para
pressão
negativa.
Confeccionada em polivinil atóxico, flexível,
transparente,
siliconada,
medindo
aproximadamente 40 cm, sem reberbas ou defeito
que facilitem sua utilização, Extremidade proximal
com ponta arredondada atraumática, com
orifícios laterais com bordas bem acabadas e
diâmetros proporcionais e calibre. Extremidade
distal com ranhuras e calibre adequado que
permita o encaixe perfeito a extensões. O produto
deverá ter o seu calibre gravado externamente.
Embalagem individual com selagem eficiente que
garanta a integridade do produto até o momento
de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identidicação,
procedência, número de lote, método, data de
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da
Saúde. O prazo de validade mínimo deverá ser de
12 meses a partir da data de entrega. Unidade.

BIOSANI

UNID

25

1,58

39,50
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277

Sonda Foley com 2 vias e balão de 3 ml, estéril,
descartável calibre 10. Confeccionada em
borracha natural atóxica, maleável, siliconada que
não cause trauma. Extremidade distal com 2 vias,
uma do balão e outra levemente alargadas,
permitindo conexões seguras e sem vazamentos.
Extremidade proximal com ponta arredondada
com orifícios bem acabados. O balão deve ser
simétrico, com resistência compatível com o
volume. Embalagem individual com selagem
eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização , permita a abertura
e transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identidicação,
procedência, número de lote, método, data de
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da
Saúde. O prazo de validade mínimo deverá ser de
12 meses a partir da data de entrega. Unidade. unidade
Sonda Foley com 2 vias e balão de 5 ml, estéril,
descartável calibre 12. Confeccionada em
borracha natural atóxica, maleável, siliconada que
não cause trauma. Extremidade distal com 2 vias,
uma do balão e outra levemente alargadas,
permitindo conexões seguras e sem vazamentos.
Extremidade proximal com ponta arredondada
com orifícios bem acabados. O balão deve ser
simétrico, com resistência compatível com o
volume. Embalagem individual com selagem
eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização , permita a abertura
e transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identidicação,
procedência, número de lote, método, data de
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da
Saúde. O prazo de validade mínimo deverá ser de
12 meses a partir da data de entrega. Unidade. unidade

CIRUTI

UNID

50

4,00

200,00

CIRUTI

UNID

50

3,94

197,00
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279

Sonda Foley com 2 vias e balão de 5 ml, estéril,
descartável calibre 14. Confeccionada em
borracha natural atóxica, maleável, siliconada que
não cause trauma. Extremidade distal com 2 vias,
uma do balão e outra levemente alargadas,
permitindo conexões seguras e sem vazamentos.
Extremidade proximal com ponta arredondada
com orifícios bem acabados. O balão deve ser
simétrico, com resistência compatível com o
volume. Embalagem individual com selagem
eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização , permita a abertura
e transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identidicação,
procedência, número de lote, método, data de
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da
Saúde. O prazo de validade mínimo deverá ser de
12 meses a partir da data de entrega. Unidade. unidade
Sonda Foley com 2 vias e balão de 5 ml, estéril,
descartável calibre 16. Confeccionada em
borracha natural atóxica, maleável, siliconada que
não cause trauma. Extremidade distal com 2 vias,
uma do balão e outra levemente alargadas,
permitindo conexões seguras e sem vazamentos.
Extremidade proximal com ponta arredondada
com orifícios bem acabados. O balão deve ser
simétrico, com resistência compatível com o
volume. Embalagem individual com selagem
eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização , permita a abertura
e transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identidicação,
procedência, número de lote, método, data de
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da
Saúde. O prazo de validade mínimo deverá ser de
12 meses a partir da data de entrega. Unidade. unidade

CIRUTI

UNID

60

3,94

236,40

CIRUTI

UNID

200

3,94

788,00
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281

Sonda Foley com 2 vias e balão de 5 ml, estéril,
descartável calibre 18. Confeccionada em
borracha natural atóxica, maleável, siliconada que
não cause trauma. Extremidade distal com 2 vias,
uma do balão e outra levemente alargadas,
permitindo conexões seguras e sem vazamentos.
Extremidade proximal com ponta arredondada
com orifícios bem acabados. O balão deve ser
simétrico, com resistência compatível com o
volume. Embalagem individual com selagem
eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização , permita a abertura
e transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identidicação,
procedência, número de lote, método, data de
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da
Saúde. O prazo de validade mínimo deverá ser de
12 meses a partir da data de entrega. Unidade. unidade
Sonda Foley com 2 vias e balão de 5 ml, estéril,
descartável calibre 20. Confeccionada em
borracha natural atóxica, maleável, siliconada que
não cause trauma. Extremidade distal com 2 vias,
uma do balão e outra levemente alargadas,
permitindo conexões seguras e sem vazamentos.
Extremidade proximal com ponta arredondada
com orifícios bem acabados. O balão deve ser
simétrico, com resistência compatível com o
volume. Embalagem individual com selagem
eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização , permita a abertura
e transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identidicação,
procedência, número de lote, método, data de
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da
Saúde. O prazo de validade mínimo deverá ser de
12 meses a partir da data de entrega. Unidade. unidade

CIRUTI

UNID

100

3,94

394,00

CIRUTI

UNID

60

3,94

236,40
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286

316
318

322

330

Sonda Foley com 3 vias e balão de 5 ml, estéril,
descartável calibre 20. Confeccionada em
borracha natural atóxica, maleável, siliconada que
não cause trauma. Extremidade distal com 3 vias,
uma do balão e 2 outras levemente alargadas,
permitindo conexões seguras e sem vazamentos.
Extremidade proximal com ponta arredondada
com orifícios bem acabados. O balão deve ser
simétrico, com resistência compatível com o
volume. Embalagem individual com selagem
eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização , permita a abertura
e transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, método, data de
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da
Saúde. O prazo de validade mínimo deverá ser de
12 meses a partir da data de entrega. Unidade. unidade
Sonda Foley com 3 vias e balão de 5 ml, estéril,
descartável calibre 22. Confeccionada em
borracha natural atóxica, maleável, siliconada que
não cause trauma. Extremidade distal com 3 vias,
uma do balão e 2 outras levemente alargadas,
permitindo conexões seguras e sem vazamentos.
Extremidade proximal com ponta arredondada
com orifícios bem acabados. O balão deve ser
simétrico, com resistência compatível com o
volume. Embalagem individual com selagem
eficiente que garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização , permita a abertura
e transferência com técnica asséptica, trazendo
externamente os dados de identidicação,
procedência, número de lote, método, data de
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de
validade e número de registro no Ministério da
Saúde. O prazo de validade mínimo deverá ser de
12 meses a partir da data de entrega. Unidade. unidade
Tela de Marlex em propileno 15 cm x 15 cm, que
pode ser reesterilizada - Unidade
Termômetro digital clínico à prova d'água, visor de
alta visibilidade, sinal acústico e precisão elevada
+/- 0,1°C - unidade
Tiras para dosagem de glicemia capilar,
dependente da glicose desidrogenase e não da
oxidase, com leitura apenas em mg/dl, caixa com
50 unidades. Aparelho e baterias em comodata.
Tubo de silicone nº 204, não estéril, embalado
individualmente em sacos plásticos de polietileno
e selados a quente.

Ciruti

UNID

20

6,56

131,20

CIRUTI

UNID

20

6,73

134,60

VENKURI

UNID

10

111,13

1.111,30

BIOLAND

UNID

80

12,44

995,20

ON CALL
PLUS

CX

100

41,58

4.158,00

KINNER

PCT

5

214,94

1074,70
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Vaselina sólida - 500g pote
Papel Grau Cirúrgico 20 cm x 100 m

364
Papel Grau Cirúrgico 30 cm x 100 m
365

ANTARES

POTE

15

21,13

316,95

ESTERILCA
BOBINA
RE

35

79,18

2.771,30

ESTERILCA
BOBINA
RE

35

133,85

4.684,75

3. VALIDADE DA ATA
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser
prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as
negociações junto ao(s) fornecedor (es).
4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,
a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
4.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
4.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.8.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.8.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
4.8.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; ou
4.8.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

MUNICÍPIO DE NANUQUE
ESTADO DE MINAS GERAIS
ADM. 2017-2020

4.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.4 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.8.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.8.6.1.por razão de interesse público; ou
4.8.6.2. a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 04/08/2017 (3) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Nanuque 04 de Agosto de 2017.

MUNICIPIO DE NANUQUE
Roberto de Jesus
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI
Fornecedor Registrado

