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.º 087/2017, RESOLVE registrar os preços da Empresa JL
CANDEIA PRODUTOS HOSPITALARES E LIMPEZA EPP 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 04, 20, 21, 23,26,27, 47, 87, 195, 201, 209, 224, 226, 227, 232,
233,234, 243, 244, 259, 262, 267, 319 e 366 , do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão nº
019/2017, 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

4

Absorvente higiênico para fluidos corporais, uso
pós-parto, confeccionado com material absorvente,
com cobertura interna de falso tecido, revestido
externamente por película impermeável, espessura
compatível com fluxo abundante. Sem abas.
Dimensões mínimas da área absorvível 45 cm x 15
cm – pacote com 10 unidades

MEDIHOUSE

PCT

40

11,00

2.200,00

20

Agulha para raquianestesia 23G 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
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

BD

UNID

20

25,51

510,20
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21

23

26

27

47

87

Agulha para raquianestesia 24G 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
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 26G 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
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 Absoluto a 99,3%. Acondicionado em frasco
de 1 litro,contendo em seu rótulo, nº de registro no
Ministério da Saúde, dados do fabricante,nome do
responsável técnico, nº do lote, nº de lote e
validade do produto. Caixa c/ 12 frascos de 1000 ml
Álcool Etílico 70% - Acondicionado em frasco de 1
litro,contendo em seu rótulo, nº de registro no
Ministério da Saúde, dados do fabricante,nome do
responsável técnico, nº do lote, nº de lote e
validade do produto. Caixa c/ 12 frascos de 1000 ml
Avental cirúrgico, manga longa, estéril, descartável,
confeccionado em não tecido SMS, 100%
polipropileno, reforço impermeável e absorvente
nas mangas e no tórax, repele fluidos corpóreos
com máxima proteção contra vírus e bactérias, não
tecido respirável, atóxico, hipoalergênico, alta
resistência, conforto e maleabilidade, dobra
cirúrgica, com toalha de mão estéril. Gramatura 60
g/m2 (especificada no rótulo). Embalado em papel
grau cirúrgico. Tamanho grande (medida
aproximada de 1,50 x 1,20 m). Unidade
Colar Cervical tamanho P com apoio de mentoniano
medindo aproximadamente 51 cm de comprimento
e 8 cm de largura, feito de espuma semi-rígida, de
alta densidade que não deforme durante o uso ao
qual se destina, revertido por tecido de malha de
algodão antialérgico uniforme e sem rebarbas, com
fecho regulável de velcro permitindo ajuste e
fixação. Embalagem individual - unidade

BD

UNID

20

26,25

525,00

BD

UNID

20

28,50

570,00

PROLINK

CX

500

101,50

50.750,00

PROLINK

CX

70

79,80

5.586,00

POLARFIX

UNID

900

18,00

180,00

MSO

UNID

10

18,00

180,00
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195

201

209

224

226

227

232

233

Fralda descartável infantil com formato anatômico,
forro ultra macio, antialérgica, camada de gel com
alta absorção, fitas adesivas multiajustáveis.
Tamanho P (criança de peso de 3 a 6 Kg). Pacote c/
22 unidades.
Fralda descartável adulto com formato anatômico,
forro ultra macio, antialérgica, camada de gel com
alta absorção, fitas adesivas multiajustáveis.
Tamanho G (adulto com peso acima de 70 Kg).
Pacote c/ 8 unidades
Hipoclorito de sódio contendo 1% de cloro ativo,
galão c/ 5000 mL
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 interno com dobras
para abertura asséptica, 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 7.5.
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 interno com dobras
para abertura asséptica, 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 8.5.
Luva de procedimento, não estéril, descartável,
100% látex natural, anatômica, textura homogênea,
alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e
resistente à tração, ambidestra, comprimento
mínimo de 25 cm, lubrificada com pó bioabsorvível,
baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa
com 100 unidades. Tamanho Pequeno.
Malha tubular 8 cm x 15 m, confeccionada em
algodão 100%, com propriedades elásticas ,
enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem
emendas e livre de impurezas ou manchas.
Embalagem individual - rolo
Malha tubular 10 cm x 15 m, confeccionada em
algodão 100%, com propriedades elásticas ,
enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem
emendas e livre de impurezas ou manchas.
Embalagem individual - rolo

DESCARPACK

PCT

90

10,35

931,50

DESCARPACK

PCT

500

7,20

3.600,00

PROLINK

GALÃO

300

21,00

6.300,00

SUPERMAX

PAR

2500

0,98

2.450,00

SUPERMAX

PAR

2000

0,89

1.780,00

SUPERMAX

CX

1500

15,89

23.835,00

POLARFIX

ROLO

50

5,96

298,00

POLARFIX

ROLO

50

8,60

430,00
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234

243
244

259

262

Malha tubular 15 cm x 15 m, confeccionada em
algodão 100%, com propriedades elásticas,
enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos,
sem emendas e livre de impurezas ou manchas.
Embalagem individual - rolo
Papel lençol 50X70cm - cor branco, bobina

POLARFIX

ROLO

50

7,45

372,50

POLARFIX

BOBINA

200

9,17

1.834,00

UNID

400

12,60

5.040,00

LITRO

75

9,40

705,00

PCT

700

22,05

15.435,00

Papel toalha interfolhas 2 dobras, branco 22,5x21
FAPEL
cm fardo c/ 1000 folhas
Sabonete líquido anti-séptico com clorexidina 2%,
apresentando atividade bactericida, fungicida e
virucida com grande poder de ação residual.
Acondicionado em frasco de 1 litro,contendo em
AUDAX
seu rótulo, nº de registro no Ministério da Saúde,
dados do fabricante,nome do responsável técnico,
nº do lote, nº de lote e validade do produto. Litro.
Seringa descartável graduada em unidades (escala
de 1 em 1 unidade), com agulha fixa integrada de 6
mm de comprimento por 0,25 mm de diamentro
(31G 15/64"), em aço inoxidável, siliconada, sem
espaço morto e com capacidade de até 50 unidades
LABORIMPORT
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.

267

Seringa estéril 20 ml, descartável, de uso único,
confeccionada em polipropileno e constituído por
cilindro, êmbolo e graduação até 20 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 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.

DESCARPACK

CX

1000

32,20

32.200,00

319

Termômetro digital portátil, tipo vareta, a prova de
água, LCD de 3 1/2 dígitos, resolução de 0,1°C ou
0,1°F, precisão básica de 3°C, registro de máximo e
mínimo, contendo como acessórios Clique Protetor
e para Transporte, Bateria e manual de instrução no
blister.

MINIPA

UNID

50

123,30

6.165,00
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366

Aparelho de esfigmomanometro recém - nato,
completo, composto de manometro mecanico tipo
relogio, com mostrador graduado em mmHg,
bracadeira com fecho de velcro, confeccionada em
lona de algodao, resistente,flexivel e se molda
facilmente ao braco, manguito e pera fabricados
sem emendas de subpecas, com borracha especial,
que recebe tratamento termico, recozimento e
polimento, apresentam resistencia e perfeita
vedação, acondicionada em bolsa apropriada,
embalagem individual – Unidade

BIC

UNID

10

TOTAL GERAL

144,66

1.446,00

R$ 180.063,80

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;
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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).
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

JL CANDEIA PRODUTOS HOSPITALARES E LIMPEZA EPP
Fornecedor Registrado

