ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Setor de Licitações
PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2016
Processo n° 2242/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS –VALIDADE 12 MESES
Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às 09:00, na Sala da Comissão de Licitações, da Prefeitura Municipal de Camaquã, RS, reuniram-se a Comissão de Registro de Preços
formada pelos membros Carmem Wegner, Cristiane Cunha e Márcia Longaray, designados pelo Decreto n° 19.636/2016, com objetivo de REGISTRAR OS MENORES PREÇOS UNITÁRIOS, na
presente ATA, referente ao procedimento Licitatório na Modalidade Pregão Presencial n° 38/2016, Processo n° 2242/2016, destinado a Aquisição De Material Farmacológico para atendeimento
da secretaria municipal da educação e para secretaria municipal do trabalho e desenvolvimento social., conforme especificações anexas ao Edital, em atendimento ao solicitado pela(s):
Secretaria(s)
SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO
SECRET. MUN. DO TRAB. E DESENV. SOCIAL

Despesa(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SME
SEC. MUN. TRAB. E DESENV. SOCIAL - SMTDS

1. DO OBJETO:
1.1. A Aquisição de material Farmacologico para atendeimento da secretaria municipal da educação e para secretaria municipal do trabalho e desenvolvimento social. deverá atender as
especificações constantes no edital e seus anexos, de acordo com as necessidades das Secretarias requisitantes, da Prefeitura Municipal de Camaquã.
2. DA VALIDADE DOS PREÇOS:
2.1. A presente Ata de Registros de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar contratações que
dele poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitando a legislação relativa às licitações.
3. DOS PREÇOS:
3.1. O(s) Preço(s) ofertado(s) pela(s) Empresa(s) da presente Ata de Registro de Preços serão especificados conforme tabela abaixo, de acordo com a classificação no Pregão Presencial n°
38/2016, Processo n° 2242/2016:
Fornecedor(es)
Cód.

Fornecedor

Produto(s)
Lote

Item

Qtd

UND

Descrição

7095

PRO MEDICO LTDA

1

1

37

FR

Acetona 100ml

7095

PRO MEDICO LTDA

1

2

900

UND

Sabonete 90 g.

7406

ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

1

3

1.125

BNG

Creme dental c/fluor 90g

7095

PRO MEDICO LTDA

1

4

600

UND

Sabonete infantil

Complemento
removedor a base de acetona com lanolina. frasco
plástico com 100ml
caixa de 90g. sabonete em barra perfumado, com
fórmula enriquecida
com
extratos naturais.
embalagem com envoltório interno e cartucho
dourado.
com cálcio e flúor ativo. tripla proteção. fórmula:
monofluorfosfato de sódio ( 1450ppm de fluor). sabor
hortelã - creme branco com listras azul claro e azul
escuro.
sabonete em barra, caixinha de 80g. nas fragrâncias
milk, óleo de amêndoas, pele delicada e glicerinado
com mel natural e vitamina e.

Marca

Valor
Unitário

Classif.

FARMAX

4,1000

1

FRANCIS

2,1000

1

ICE FRESSH

1,1700

1

123BABY

2,1000

1
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7406

ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

1

5

60

7406

ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

1

6

1.125

7406

ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

1

10

7095

PRO MEDICO LTDA

1

11

7406

ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

1

13

300

UND

7095

PRO MEDICO LTDA

1

15

150

CX

Luva
procedimento
descartável latéx grande
c/100

7026

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

1

16

150

CX

Luva
procedimento
descartável
látex
pequena c/100

7026

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

1

17

120

RL

Micropore

7095

PRO MEDICO LTDA

1

19

487

FR

Shampoo infantil

RL

Algodao
500 g.

hidrofilo

rolo

EMB

Escova de dente adulto

150

CX

Mascara
cirurgica
c/elástico cx c/ 50

375

UND

Desodorante
Fio dental 100 m.

algodão em rolo peso líquido 500g, hidrófilo, não
estéril, 100% puro algodão. macio e extraabsorvente. dermatologicamente testado. ausência
de grumos ou impurezas. deve constar na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação, número do lote, código de barras,
número de registro na anvisa, nome do responsável
técnico com número de registro no órgão
competente. produto certificado pela abnt nbr 14635.
embalagem em plástico reciclável. empresa
certificada no sistema de gestão de qualidade iso
9001:2008. validade de 5 anos a contar da data da
fabricação
escova dental adulto média, cabeça normal, com no
mínimo 35 tufos e com limpador de língua.
embalagem com 3 unidades.
máscar cirúrgica tripla, com elástico, tripla camada
com filtro, que porporciona um bfe( eficiência de
filtragem bacteriana) maior que 95 %. solda por
ultrassom. descartável e de uso único. tira superior
resistente de 40 cm de clips nasal de 14 cm de
comprimento , solda por ultra som. cor branca.
garantiapor 3 meses. medidas 18 x 10 x7 cm, caixa
com 50 unidades.
embalagem roll-on de 50ml. com vitamina e;
proteção 24h. feminino e masculino.
fio dental encerado 100m. embalagem lacrada
contendo 1 unidade.
luvas
para
procedimentos
não
cirúrgicos;composição: látex de borracha natural;
superfície lisa; ambidestra; não estéril com pó
bioabsorvível; punho com bainha. produto de uso
único. entrega em caixas com 10 caixas c/50 pares
cada.
luvas
para
procedimentos
não
cirúrgicos;
composição: látex de borracha natural; superfície
lisa; ambidestra; não estéril com pó bioabsorvível;
punho com bainha. produto de uso único. caixas
c/50 pares cada.
fita microporosa branca, transpirável, medida de 12
mm x 4,5 m, 25 mm x 0,9 m,100 mm x 4,50m 50mm
x 4,5 m,2,5 mm x 4,5 m, hipoalergênico. de excelente
fixação.
neutro, frasco de 200ml. dermatologicamente testado
e hipoalergênico. ph balanceado. composição: aqua
cocamidopropyl betaine coco-glucoside sodium
methyl 2-sulfolaurate/ disodium 2-sulfolaurate citric
acid cetyl betaine glycerin polyquaternium-7 sodium
benzoate parfum ci 47005 ci 15985. constar na
embalagem prazo de validade e número do lote.
validade mínima de 1 ano a contar da data da

MELHORMED

9,7000

1

COLGATE

14,8000

1

TALGE

5,2200

1

OXYCLEAR
ACTIVE

7,5000

1

MEDFIO

1,6500

1

NUGARD

17,5000

1

DESCARPACK

17,5900

1

CRAL

3,0400

1

TOM E JERRY

8,5000

1
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7095

PRO MEDICO LTDA

1

20

1.125

7406

ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

1

21

112

CX

Curativo tipo Band-aid

7406

ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

1

22

225

PCT

fralda geriatrica

7095

PRO MEDICO LTDA

1

24

600

FR

Condicionador
cabelo

7406

ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

1

25

15

UND

CX

7406

ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

1

26

600

CX

7095

PRO MEDICO LTDA

1

27

375

FR

7095

PRO MEDICO LTDA

1

28

209

PCT

Escova de dente infantil

de

Touca
sanfonada
branca, confeccionada
em
TNT,
100%
polipropileno, 20 gr/m,
material
descartável
(pct. com 100 unid, )
Luva
de
látex
descartavel
p/procedimento (caixa
c/100 unid.) tamanho
médio
Shampoo adulto

Compressa de gaze não
estéril

entrega.
escova dental infantil macia. com cerdas
arrendondadas e cabo emborrachado compartes em
relevo. cores diversas. com capa protetora de
cerdas.embalagem lacrada contendo 1 unidade.
transparente e respirável. caixa com 40 unidades.
composição: filme plástico, adesivo termoplástico,
fibras sintéticas, polímero acrílico, polietileno e
triclosan (agente antimicrobiano usado como
conservante).
fralda descartável juvenil unissex, compacta com 11
unidades. para incontinência urinária intensa. para
cintura 42 a 72 cm e peso 20 a 33 kg. pacote com
11 unidades. possuir barreiras antivazamento e
cobertura filtrante suave. exclusivo sistema de
máxima proteção com flocos de gel superabsorvente,
difusor de líquidos, barreiras antivazamento e
formato anatômico.
produto hipoalergênico e
dermatologicamente testado. possuir fitas adesivas
reposicionáveis e indicadores de umidade.
princípio ativo: micro ceramidas e fix queratina; sem
sal; tratamento revitalizante; indicado para cabelos
danificados e sem brilho; frasco de 350 ml.
cor branca.fabricada em polipropileno. possuir
elástico revestido, proporcionando melhor vedação
durante sua utilização. solda ultrassom. tamanho: 45
x 52 cm. descartável e de uso único. caixa com 100
unidades. gramatura pp 20.
luvas para procedimentos não cirúrgicos; peso:
680gr; dimensões:21,5cmx12cmx7 cm. composição:
látex de borracha natural; superfície lisa; ambidestra;
não estéril com pó bioabsorvível; punho com bainha.
produto de uso único. entrega em caixas com 10
caixas c/50 pares cada.
princípio ativo: micro ceramidas e fix queratina; sem
sal; tratamento revitalizante; indicado para cabelos
danificados e sem brilho. frasco de 350ml.
compressa de gaze hidrófila pacote com 500
unidades, não estéril, com fio radiopaco,
confeccionada com fios 100% puro algodão em
tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, 13 fios
por cm², com dimensão de 15cmx30cm (aberta) e
7,5cmx7,5cm (fechada). alvejadas e isentas de
impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes
corretivos e alvejantes ópticos. dobradas para dentro
em toda a sua extensão para evitar o desfiamento.
deve constar na embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação, número do lote, código de barras,
número de registro na anvisa, nome do responsável

MEDFIO

2,1000

1

CRAL

2,0000

1

BIGFRAL

26,9600

1

ORIGEM

7,5500

1

EMBRAMAC

7,0000

1

NUGARD

17,2000

1

MONANGE

6,5500

1

ERIMAX

21,8000

1
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creme para pentear sem
enxágue 300ml

7095

PRO MEDICO LTDA

1

29

375

FR

7406

ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

1

30

150

TUB

Pomada
assadura

7095

PRO MEDICO LTDA

1

31

135

CX

Gel dental c/ flúor ativo
sabor tutti fruti 50gr

7406

ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

1

32

60

CX

Hastes
150uni

7406

ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

1

33

37

UND

contra

de

algodão

Agua oxigenada 100ml

7026

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

1

34

112

UND

Aparelho para barbear

7095

PRO MEDICO LTDA

1

35

75

CX

Pró pé descartavável

7095

PRO MEDICO LTDA

2

1

13

FR

Acetona 100ml

7095

PRO MEDICO LTDA

2

2

300

UND

Sabonete 90 g.

7095

PRO MEDICO LTDA

2

4

200

UND

Sabonete infantil

7095

PRO MEDICO LTDA

2

5

20

RL

Algodao
500 g.

hidrofilo

rolo

técnico com númer
princípio ativo: micro ceramidas e fix queratina. sem
sal; tratamento revitalizante; indicado para cabelos
danificados e sem brilho; pote de 300 ml .
composição: retinol (vitamina a) 5000 ui/g,
colicalciferol (vitamina d) 900 ui/g, óxido de zinco 150
mg, óleo de fígado de bacalhau 86,6 mg. tubo
flexível contendo 135g. com tampa abre fácil.
validade impressa na embalagem.
composição: 1.100 ppm de flúor, sorbitol, sílica, lauril
sulfato
de
sódio,
polietilenoglicol,
carboximetilcelulose, sacarina sódica, composição
aromática, corantes: vermelho (ci 16035), azul
(42090) e água. embalagem em cartucho reciclável.
hastes plásticas flexíveis com ponta de algodão,
caixa com 150 unidades. feito c/ algodão 100% puro.
hastes de prolipropileno, algodão, hidroxietilcelulose
e triclosan.
10 volumes
embalagem
contendo
2
unidades.
resinas
termoplástica e aço inoxidável revestido de plátina e
cromo.
100 % polipropileno, 20 g/m² (contendo 100 unidades
= 50 pares) tamanho médio. protetor descartável
para os pés propé, fabricado em tnt (material
conhecido como ¨non-woven¨ ou ¨tecido não tecido¨,
resistente a trações e impermeável a água, sangue e
secreções diversas.
removedor a base de acetona com lanolina. frasco
plástico com 100ml.
caixa de 90g. sabonete em barra perfumado, com
fórmula enriquecida
com
extratos naturais.
embalagem com envoltório interno e cartucho
dourado.
sabonete em barra, caixinha de 80g. nas fragrâncias
milk, óleo de amêndoas, pele delicada e glicerinado
com mel natural e vitamina e.
algodão em rolo peso líquido 500g, hidrófilo, não
estéril, 100% puro algodão. macio e extraabsorvente. dermatologicamente testado. ausência
de grumos ou impurezas. deve constar na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação, número do lote, código de barras,
número de registro na anvisa, nome do responsável
técnico com número de registro no órgão
competente. produto certificado pela abnt nbr 14635.
embalagem em plástico reciclável. empresa
certificada no sistema de gestão de qualidade iso
9001:2008. validade de 5 anos a contar da data da
fabricação

ORIGEM

7,5000

1

PRATI
DONADUZZI

3,9600

1

CONDOR

4,5500

1

HIGIE TOPP

2,0000

1

VIC PHARMA

1,2800

1

BOB CHAVE

0,7300

1

ANADORA

10,9000

1

FARMAX

4,1000

1

FRANCIS

2,1000

1

123 BABY

2,1000

1

MELHORMED

10,2000

1
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Mascara
cirurgica
c/elástico cx c/ 50

7026

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

2

10

50

CX

7095

PRO MEDICO LTDA

2

11

125

UND

Desodorante

7095

PRO MEDICO LTDA

2

13

100

UND

Fio dental 100 m.

7026

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

2

15

50

CX

Luva
procedimento
descartável latéx grande
c/100

7026

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

2

16

50

CX

Luva
procedimento
descartável
látex
pequena c/100

7026

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

2

17

40

RL

Micropore

7095

PRO MEDICO LTDA

2

19

163

FR

Shampoo infantil

7095

PRO MEDICO LTDA

2

20

375

UND

7026

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

2

21

38

CX

Curativo tipo Band-aid

7095

PRO MEDICO LTDA

2

24

200

FR

Condicionador
cabelo

7026

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

2

25

5

CX

Touca
branca,

Escova de dente infantil

de

sanfonada
confeccionada

máscar cirúrgica tripla, com elástico, tripla camada
com filtro, que porporciona um bfe( eficiência de
filtragem bacteriana) maior que 95 %. solda por
ultrassom. descartável e de uso único. tira superior
resistente de 40 cm de clips nasal de 14 cm de
comprimento , solda por ultra som. cor branca.
garantiapor 3 meses. medidas 18 x 10 x7 cm, caixa
com 50 unidades
embalagem roll-on de 50ml. com vitamina e;
proteção 24h. feminino e masculino.
fio dental encerado 100m. embalagem lacrada
contendo 1 unidade.
luvas
para
procedimentos
não
cirúrgicos;composição: látex de borracha natural;
superfície lisa; ambidestra; não estéril com pó
bioabsorvível; punho com bainha. produto de uso
único. entrega em caixas com 10 caixas c/50 pares
cada.
luvas
para
procedimentos
não
cirúrgicos;
composição: látex de borracha natural; superfície
lisa; ambidestra; não estéril com pó bioabsorvível;
punho com bainha. produto de uso único. caixas
c/50 pares cada.
fita microporosa branca, transpirável, medida de 12
mm x 4,5 m, 25 mm x 0,9 m,100 mm x 4,50m 50mm
x 4,5 m,2,5 mm x 4,5 m, hipoalergênico. de excelente
fixação.
neutro, frasco de 200ml. dermatologicamente testado
e hipoalergênico. ph balanceado. composição: aqua
cocamidopropyl betaine coco-glucoside sodium
methyl 2-sulfolaurate/ disodium 2-sulfolaurate citric
acid cetyl betaine glycerin polyquaternium-7 sodium
benzoate parfum ci 47005 ci 15985. constar na
embalagem prazo de validade e número do lote.
validade mínima de 1 ano a contar da data da
entrega.
escova dental infantil macia. com cerdas
arrendondadas e cabo emborrachado compartes em
relevo. cores diversas. com capa protetora de
cerdas.embalagem lacrada contendo 1 unidade.
transparente e respirável. caixa com 40 unidades.
composição: filme plástico, adesivo termoplástico,
fibras sintéticas, polímero acrílico, polietileno e
triclosan (agente antimicrobiano usado como
conservante).
princípio ativo: micro ceramidas e fix queratina; sem
sal; tratamento revitalizante; indicado para cabelos
danificados e sem brilho; frasco de 350 ml.
cor branca.fabricada em polipropileno. possuir
elástico revestido, proporcionando melhor vedação
durante sua utilização. solda ultrassom. tamanho: 45

DESCARPACK

9,4300

1

OXYCLEAR
ACTIVE

7,5000

1

MEDFIO

2,3000

1

DESCARPACK

17,9900

1

DESCARPACK

17,9900

1

CRAL

3,0400

1

TOM E JERRY

8,5000

1

MEDFIO

2,1000

1

CRAL

3,2000

1

ORIGEM

7,5500

1

DESCARPACK

9,6300

1
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em
TNT,
100%
polipropileno, 20 gr/m,
material
descartável
(pct. com 100 unid, )
Luva
de
látex
descartavel
p/procedimento (caixa
c/100 unid.) tamanho
médio

7026

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

2

26

200

CX

7095

PRO MEDICO LTDA

2

27

125

FR

7095

PRO MEDICO LTDA

2

28

71

PCT

Compressa de gaze não
estéril

7095

PRO MEDICO LTDA

2

29

125

FR

creme para pentear sem
enxágue 300ml

7095

PRO MEDICO LTDA

2

31

45

CX

Gel dental c/ flúor ativo
sabor tutti fruti 50gr

7095

PRO MEDICO LTDA

2

33

13

UND

7095

PRO MEDICO LTDA

2

35

25

CX

7095

PRO MEDICO LTDA

1

3

1.125

7095

PRO MEDICO LTDA

1

5

60

BNG

RL

Shampoo adulto

Agua oxigenada 100ml

Pró pé descartavável

Creme dental c/fluor 90g

Algodao
500 g.

hidrofilo

rolo

x 52 cm. descartável e de uso único. caixa com 100
unidades. gramatura pp 20.

luvas para procedimentos não cirúrgicos; peso:
680gr; dimensões:21,5cmx12cmx7 cm. composição:
látex de borracha natural; superfície lisa; ambidestra;
não estéril com pó bioabsorvível; punho com bainha.
produto de uso único. entrega em caixas com 10
caixas c/50 pares cada.
princípio ativo: micro ceramidas e fix queratina; sem
sal; tratamento revitalizante; indicado para cabelos
danificados e sem brilho. frasco de 350ml.
compressa de gaze hidrófila pacote com 500
unidades, não estéril, com fio radiopaco,
confeccionada com fios 100% puro algodão em
tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, 13 fios
por cm², com dimensão de 15cmx30cm (aberta) e
7,5cmx7,5cm (fechada). alvejadas e isentas de
impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes
corretivos e alvejantes ópticos. dobradas para dentro
em toda a sua extensão para evitar o desfiamento.
deve constar na embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação, número do lote, código de barras,
número de registro na anvisa, nome do responsável
técnico com númer
princípio ativo: micro ceramidas e fix queratina. sem
sal; tratamento revitalizante; indicado para cabelos
danificados e sem brilho; pote de 300 ml .
composição: 1.100 ppm de flúor, sorbitol, sílica, lauril
sulfato
de
sódio,
polietilenoglicol,
carboximetilcelulose, sacarina sódica, composição
aromática, corantes: vermelho (ci 16035), azul
(42090) e água. embalagem em cartucho reciclável.
10 volumes
100 % polipropileno, 20 g/m² (contendo 100 unidades
= 50 pares) tamanho médio. protetor descartável
para os pés propé, fabricado em tnt (material
conhecido como ¨non-woven¨ ou ¨tecido não tecido¨,
resistente a trações e impermeável a água, sangue e
secreções diversas.
com cálcio e flúor ativo. tripla proteção. fórmula:
monofluorfosfato de sódio ( 1450ppm de fluor). sabor
hortelã - creme branco com listras azul claro e azul
escuro.
algodão em rolo peso líquido 500g, hidrófilo, não
estéril, 100% puro algodão. macio e extraabsorvente. dermatologicamente testado. ausência
de grumos ou impurezas. deve constar na
embalagem os dados do fabricante, data de

DESCARPACK

17,9900

1

MONANGE

6,5500

1

ERIMAX

21,8000

1

ORIGEM

7,5000

1

CONDOR

4,5500

1

VICPHARMA

2,1000

1

ANADORA

10,9000

1

SORRISO

4,2000

2

MELHORMED

9,8000

2
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Mascara
cirurgica
c/elástico cx c/ 50

7026

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

1

10

150

CX

7095

PRO MEDICO LTDA

1

13

300

UND

7026

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

1

15

150

CX

Luva
procedimento
descartável latéx grande
c/100

7095

PRO MEDICO LTDA

1

16

150

CX

Luva
procedimento
descartável
látex
pequena c/100

7406

ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

1

17

120

RL

Micropore

7026

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

1

21

112

CX

Curativo tipo Band-aid

7026

7095

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

PRO MEDICO LTDA

1

1

25

26

15

600

CX

CX

Fio dental 100 m.

Touca
sanfonada
branca, confeccionada
em
TNT,
100%
polipropileno, 20 gr/m,
material
descartável
(pct. com 100 unid, )
Luva
de
látex
descartavel
p/procedimento (caixa
c/100 unid.) tamanho
médio

fabricação, número do lote, código de barras,
número de registro na anvisa, nome do responsável
técnico com número de registro no órgão
competente. produto certificado pela abnt nbr 14635.
embalagem em plástico reciclável. empresa
certificada no sistema de gestão de qualidade iso
9001:2008. validade de 5 anos a contar da data da
fabricação
máscar cirúrgica tripla, com elástico, tripla camada
com filtro, que porporciona um bfe( eficiência de
filtragem bacteriana) maior que 95 %. solda por
ultrassom. descartável e de uso único. tira superior
resistente de 40 cm de clips nasal de 14 cm de
comprimento , solda por ultra som. cor branca.
garantiapor 3 meses. medidas 18 x 10 x7 cm, caixa
com 50 unidades.
fio dental encerado 100m. embalagem lacrada
contendo 1 unidade.
luvas
para
procedimentos
não
cirúrgicos;composição: látex de borracha natural;
superfície lisa; ambidestra; não estéril com pó
bioabsorvível; punho com bainha. produto de uso
único. entrega em caixas com 10 caixas c/50 pares
cada.
luvas
para
procedimentos
não
cirúrgicos;
composição: látex de borracha natural; superfície
lisa; ambidestra; não estéril com pó bioabsorvível;
punho com bainha. produto de uso único. caixas
c/50 pares cada.
fita microporosa branca, transpirável, medida de 12
mm x 4,5 m, 25 mm x 0,9 m,100 mm x 4,50m 50mm
x 4,5 m,2,5 mm x 4,5 m, hipoalergênico. de excelente
fixação.
transparente e respirável. caixa com 40 unidades.
composição: filme plástico, adesivo termoplástico,
fibras sintéticas, polímero acrílico, polietileno e
triclosan (agente antimicrobiano usado como
conservante).

DESCARPACK

9,4300

2

MEDFIO

2,5000

2

DESCARPACK

17,7200

2

NUGARD

17,6000

2

MISSNER

4,9500

2

CRAL

3,2000

2

cor branca.fabricada em polipropileno. possuir
elástico revestido, proporcionando melhor vedação
durante sua utilização. solda ultrassom. tamanho: 45
x 52 cm. descartável e de uso único. caixa com 100
unidades. gramatura pp 20.

DESCARPACK

9,6300

2

luvas para procedimentos não cirúrgicos; peso:
680gr; dimensões:21,5cmx12cmx7 cm. composição:
látex de borracha natural; superfície lisa; ambidestra;
não estéril com pó bioabsorvível; punho com bainha.
produto de uso único. entrega em caixas com 10
caixas c/50 pares cada.

NUGARD

17,3000

2
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7406

ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

1

28

209

PCT

Compressa de gaze não
estéril

7095

PRO MEDICO LTDA

1

33

37

UND

Agua oxigenada 100ml

7406

ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

1

34

112

UND

Aparelho para barbear

7406

ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

1

35

75

CX

Pró pé descartavável

7026

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

2

5

20

RL

Algodao
500 g.

7095

PRO MEDICO LTDA

2

10

50

CX

Mascara
cirurgica
c/elástico cx c/ 50

7095

PRO MEDICO LTDA

2

15

50

CX

Luva
procedimento
descartável latéx grande
c/100

7095

PRO MEDICO LTDA

2

16

50

CX

Luva

hidrofilo

rolo

procedimento

compressa de gaze hidrófila pacote com 500
unidades, não estéril, com fio radiopaco,
confeccionada com fios 100% puro algodão em
tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, 13 fios
por cm², com dimensão de 15cmx30cm (aberta) e
7,5cmx7,5cm (fechada). alvejadas e isentas de
impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes
corretivos e alvejantes ópticos. dobradas para dentro
em toda a sua extensão para evitar o desfiamento.
deve constar na embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação, número do lote, código de barras,
número de registro na anvisa, nome do responsável
técnico com númer
10 volumes
embalagem
contendo
2
unidades.
resinas
termoplástica e aço inoxidável revestido de plátina e
cromo.
100 % polipropileno, 20 g/m² (contendo 100 unidades
= 50 pares) tamanho médio. protetor descartável
para os pés propé, fabricado em tnt (material
conhecido como ¨non-woven¨ ou ¨tecido não tecido¨,
resistente a trações e impermeável a água, sangue e
secreções diversas.
algodão em rolo peso líquido 500g, hidrófilo, não
estéril, 100% puro algodão. macio e extraabsorvente. dermatologicamente testado. ausência
de grumos ou impurezas. deve constar na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação, número do lote, código de barras,
número de registro na anvisa, nome do responsável
técnico com número de registro no órgão
competente. produto certificado pela abnt nbr 14635.
embalagem em plástico reciclável. empresa
certificada no sistema de gestão de qualidade iso
9001:2008. validade de 5 anos a contar da data da
fabricação
máscar cirúrgica tripla, com elástico, tripla camada
com filtro, que porporciona um bfe( eficiência de
filtragem bacteriana) maior que 95 %. solda por
ultrassom. descartável e de uso único. tira superior
resistente de 40 cm de clips nasal de 14 cm de
comprimento , solda por ultra som. cor branca.
garantiapor 3 meses. medidas 18 x 10 x7 cm, caixa
com 50 unidades
luvas
para
procedimentos
não
cirúrgicos;composição: látex de borracha natural;
superfície lisa; ambidestra; não estéril com pó
bioabsorvível; punho com bainha. produto de uso
único. entrega em caixas com 10 caixas c/50 pares
cada.
luvas
para
procedimentos
não
cirúrgicos;

MELHORMED

23,3700

2

VIC PHARMA

2,2000

2

MAXICOR

0,9800

2

PROTDESC

12,3700

2

MELHORMED

11,5000

2

ANADONA

10,9000

2

NUGARD

18,0000

2

NUGARD

18,0000

2
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descartável
pequena c/100

7095

PRO MEDICO LTDA

2

21

38

látex

CX

Curativo tipo Band-aid

7095

PRO MEDICO LTDA

2

26

200

CX

Luva
de
látex
descartavel
p/procedimento (caixa
c/100 unid.) tamanho
médio

7026

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

2

28

71

PCT

Compressa de gaze não
estéril

7026

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

1

5

60

RL

Algodao
500 g.

7095

PRO MEDICO LTDA

1

10

150

CX

Mascara
cirurgica
c/elástico cx c/ 50

7406

ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

1

15

150

CX

Luva
procedimento
descartável latéx grande

hidrofilo

rolo

composição: látex de borracha natural; superfície
lisa; ambidestra; não estéril com pó bioabsorvível;
punho com bainha. produto de uso único. caixas
c/50 pares cada.
transparente e respirável. caixa com 40 unidades.
composição: filme plástico, adesivo termoplástico,
fibras sintéticas, polímero acrílico, polietileno e
triclosan (agente antimicrobiano usado como
conservante).
luvas para procedimentos não cirúrgicos; peso:
680gr; dimensões:21,5cmx12cmx7 cm. composição:
látex de borracha natural; superfície lisa; ambidestra;
não estéril com pó bioabsorvível; punho com bainha.
produto de uso único. entrega em caixas com 10
caixas c/50 pares cada.
compressa de gaze hidrófila pacote com 500
unidades, não estéril, com fio radiopaco,
confeccionada com fios 100% puro algodão em
tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, 13 fios
por cm², com dimensão de 15cmx30cm (aberta) e
7,5cmx7,5cm (fechada). alvejadas e isentas de
impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes
corretivos e alvejantes ópticos. dobradas para dentro
em toda a sua extensão para evitar o desfiamento.
deve constar na embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação, número do lote, código de barras,
número de registro na anvisa, nome do responsável
técnico com númer
algodão em rolo peso líquido 500g, hidrófilo, não
estéril, 100% puro algodão. macio e extraabsorvente. dermatologicamente testado. ausência
de grumos ou impurezas. deve constar na
embalagem os dados do fabricante, data de
fabricação, número do lote, código de barras,
número de registro na anvisa, nome do responsável
técnico com número de registro no órgão
competente. produto certificado pela abnt nbr 14635.
embalagem em plástico reciclável. empresa
certificada no sistema de gestão de qualidade iso
9001:2008. validade de 5 anos a contar da data da
fabricação
máscar cirúrgica tripla, com elástico, tripla camada
com filtro, que porporciona um bfe( eficiência de
filtragem bacteriana) maior que 95 %. solda por
ultrassom. descartável e de uso único. tira superior
resistente de 40 cm de clips nasal de 14 cm de
comprimento , solda por ultra som. cor branca.
garantiapor 3 meses. medidas 18 x 10 x7 cm, caixa
com 50 unidades.
luvas
para
procedimentos
não
cirúrgicos;composição: látex de borracha natural;

CORPETINA
CRAL

5,9000

2

NUGARD

18,0000

2

MELHORMED

25,8000

2

MELHORMED

9,9900

3

ANADONA

10,9000

3

NUGARD

17,7300

3
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c/100

7406

ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA

1

16

150

CX

Luva
procedimento
descartável
látex
pequena c/100

7095

PRO MEDICO LTDA

1

21

112

CX

Curativo tipo Band-aid

7026

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

1

26

600

CX

Luva
de
látex
descartavel
p/procedimento (caixa
c/100 unid.) tamanho
médio

7026

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

1

28

209

PCT

Compressa de gaze não
estéril

7026

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

1

35

75

CX

Pró pé descartavável

superfície lisa; ambidestra; não estéril com pó
bioabsorvível; punho com bainha. produto de uso
único. entrega em caixas com 10 caixas c/50 pares
cada.
luvas
para
procedimentos
não
cirúrgicos;
composição: látex de borracha natural; superfície
lisa; ambidestra; não estéril com pó bioabsorvível;
punho com bainha. produto de uso único. caixas
c/50 pares cada.
transparente e respirável. caixa com 40 unidades.
composição: filme plástico, adesivo termoplástico,
fibras sintéticas, polímero acrílico, polietileno e
triclosan (agente antimicrobiano usado como
conservante).
luvas para procedimentos não cirúrgicos; peso:
680gr; dimensões:21,5cmx12cmx7 cm. composição:
látex de borracha natural; superfície lisa; ambidestra;
não estéril com pó bioabsorvível; punho com bainha.
produto de uso único. entrega em caixas com 10
caixas c/50 pares cada.
compressa de gaze hidrófila pacote com 500
unidades, não estéril, com fio radiopaco,
confeccionada com fios 100% puro algodão em
tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, 13 fios
por cm², com dimensão de 15cmx30cm (aberta) e
7,5cmx7,5cm (fechada). alvejadas e isentas de
impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes
corretivos e alvejantes ópticos. dobradas para dentro
em toda a sua extensão para evitar o desfiamento.
deve constar na embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação, número do lote, código de barras,
número de registro na anvisa, nome do responsável
técnico com númer
100 % polipropileno, 20 g/m² (contendo 100 unidades
= 50 pares) tamanho médio. protetor descartável
para os pés propé, fabricado em tnt (material
conhecido como ¨non-woven¨ ou ¨tecido não tecido¨,
resistente a trações e impermeável a água, sangue e
secreções diversas.

NUGARD

17,7300

3

COPERTINA
CRAL

5,9000

3

DESCARPACK

17,3800

3

MELHORMED

25,8000

3

DESCARPACK

24,3000

3

4. DA DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS:
4.1. A Contratada responderá, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, à Administração e/ou terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, e deve
comunicar imediatamente, por escrito, à Contratante, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional.
4.2. Em caso de não conformidade a CONTRATADA será notificada, por escrito, sobre as irregularidades apontadas, para as providências do artigo 69 da lei n° 8.666/93, no que couber. Se após a
notificação a empresa não providenciar a regularização, serão adotadas as medidas previstas nos artigos 77 e seguintes da mesma Lei.
5. DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO:
5.1. O recebimento do objeto da licitação se dará conforme o disposto nos parágrafos do inciso II do artigo 73 da Lei nº 8.666/93.
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5.2. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos
mesmos.
5.3. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Camaquã – RS, após o 30º (trigésimo) dia após a data do recebimento definitivo do material pela fiscalização, mediante a apresentação da
competente Nota Fiscal ou Fatura, em moeda corrente nacional, mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada ou por meio de Ordem Bancária para
pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.
5.4. Os pagamentos mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária, serão realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das
exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
5.5. Há critério da contratante poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir dívidas de responsabilidade da Contratada para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas
em decorrência da irregular execução contratual.
5.6. A nota fiscal (is) / fatura (s) deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo nota (s) fiscal (is) / fatura (s) emitidas com outros CNPJ (s).
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará
sujeita às seguintes sanções administrativas, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva intimação:
6.1.1. Advertência;
6.1.2. Multas que serão recolhidas na Tesouraria do Município ou mediante depósito bancário em conta corrente previamente informada pelo Município:

a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, considerando, para fins de cálculo do
valor da multa, somente a parcela do contrato ou do item de contrato inadimplida, por dia de atraso no prazo contratual de entrega, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse último caso quando a licitação, tenha sido julgada e adjudicada por item, considerando, para fins de cálculo
do valor da multa, somente a parcela do contrato ou do item do contrato inadimplida, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea “a” acima e aplicada em
dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou de item do contrato, nesse último caso quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item, no caso de recusa injustificada da
licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente, ou deixar de apresentar os documentos exigidos para sua celebração, conforme o
caso, no prazo e condições estabelecidas.
6.1.3. Impedimento de licitar e contratar com o Município e, se for o caso, descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, para a licitante que, convocada dentro do prazo de
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, prazo esse que vigorará enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
6.1.4. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias
úteis contados da respectiva intimação.
6.1.5. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente
descontado do pagamento a que a contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.
6.1.6. As sanções previstas nos subitens 6.1.1. e 6.1.3. poderão ser aplicadas juntamente com as do subitem n° 6.1.2. do item n° 6.
7. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
7.1. A Ata de Registro de Preço poderá ser cancelada, de pleno direito:
7.1.1. Pela Administração, quando:
a) A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preço;
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b) A detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração;
g) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no edital, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso do recebimento, juntando-se o comprovante aos
autos que deram origem ao registro de preços;
h) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feira por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado
após 1 (um) dia da publicação;
7.1.2. Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços:
a) A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a aplicação das penalidades
previstas na clausula VIII, caso não aceita as razões do pedido.
8. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO
8.1. A(s) aquisição(ões) do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de Camaquã. A emissão das ordens de
fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Fica eleito o Foro desta Comarca, para dirimir dúvidas ou quaisquer litígios do presente contrato, desde que não encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável
pela CONTRATANTE diante do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal.
9.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 3.555/2000, alterada, e demais normas aplicáveis.
E, por estarem assim justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma na presença das testemunhas, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos.
Carmem Wegner
Comissão de Registro de Preços

Cristiane Cunha
Comissão de Registro de Preços

CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

____________________________________

PRO MEDICO LTDA

____________________________________

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

____________________________________

Márcia Longaray
Comissão de Registro de Preços
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