
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Ata de Registro de Preços n° 151/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 151/2021 
VALIDADE: 12 (doze) meses 

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na 
Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.? 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato 
representado por seu Prefeito, o Exmo. Sr. Laerton Weber, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Av. Dr. Mário Totta, n" 588, Centro, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, n" 56/2021, publicada 
no Diário Oficial Eletrônico (www.mercedes.pr.gov.br) de 07/05/2021, edição n" 2604, e Jornal "O 
Presente", de 07/05/2021, edição n" 4823, processo administrativo n." 12112021, RESOLVE 
registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições 
previstas no edital, suj eitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações, no Decreto Municipal n. ° 096, de 5 de setembro de 2016, e 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 de material 
hospitalar e EPI' s para utilização nas unidades de saúde do Município de Mercedes, item 1 do 
Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico nO 56/2021, 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 do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as dem is 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

Fornecedor: Amarildo Baseggio & Cia Lida pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNP J 
sob n°. 82.291.311/0001-11, Inscrição Estadual n° 32102692-30, com sede na Rua Santo Antônio, 
n°. 151, CEP 85.602-000, Bairro Cristo Rei, na Cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná; 
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Representante: Maria Stella Picolli Baseggio, residente e domiciliada na Rua Santo Antônio, n°. 
151, Apto 201, CEP 85.602-000, Bairro Cristo Rei, na Cidade de Francisco Beltrão, Estado do 
Paraná, portadora da Carteira de Identidade n". 4.511.418-0, expedida pela SSP/P R, inscrita no 
CPF sob n°. 628.077.149-00; 

Especificação do objeto: 
Item Qtd Unid Código BR 

19 

Descrição R$ Unit R$ Total 

50 

Scalp n° 25, cateter para infusão 
intravenosa com agulha de bisel 
trifacetado, com asas leves flexíveis 
dotadas de um exclusivo 
dispositivo de encaixe, garantindo 
firme empunhadura, perfeita 
conexão das partes, tubo de vinil 
leve, flexível e transparente, 
conector luer-lok cônico e rígido, 
assegurando perfeita conexão com 
seringas ou equipo de bico macho e 
seringas ou dispositivos luer-Iok, 
esterilizado a oxido de etileno, 
embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico, constando 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
fabricação, lote e esterilização e 
registro no MS. Estéril, apirogênico 
e descartável. SOLIDOR 

unid BR0437165 0,30 15,00 

24 300 

Espéculo Vaginal Tamanho P; 
Lubrificado. Estéril. Descartável. 
Embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico e filme 
plástico; instrumental atóxico, 
transparente/translúcido, com 
parafuso (borboleta) acoplado; 
Matéria prima valvas: poliestireno 
cristal. Embalado individualmente 
em papel grau cirúrgico e filme 
plástico. VAGISPEC 

unid BR0336430 0,92 276,00 

25 200 
Espéculo Vaginal Tamanho M; 
Lubrificado. Estéril. Descartável. 
Embalado individualmente em 

unid BR0322446 0,98 196,00 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ U nit R$ Total 

26 

32 

38 

100 

]0 

5 

Máscara laríngea descartável. 
TAMANHO N° 1. Produto estéril 

unid BR0451032 de uso único. Fabricado em 56,36 
borracha, transparente do tipo 
silicone sem látex ou PVC atóxico, 

papel grau cirúrgico e filme 
plástico; instrumental atóxico, 
transparente/translúcido, com 
parafuso (borboleta) acoplado; 
Matéria prima valvas: poliestireno 
cristal. Embalado individualmente 
em papel grau cirúrgico e filme 
plástico. VAGISPEC 

unid BR0322445 

Espéculo Vaginal Tamanho G; 
Lubrificado. Estéril. Descartável. 
Embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico e filme 
plástico; instrumental atóxico, 
transparente/translúcido, com 
parafuso (borboleta) acoplado; 
Matéria prima valvas: poliestireno 
cristal. Embalado individualmente 
em papel grau cirúrgico e filme 
plástico. VAGISPEC 

1,18 118,00 

Clamp umbilical, confeccionado 
em corpo único com material 
plástico especial, resistente e 
atóxico, anti-alergênico e 
apirogênico, formato e sistema 
denteado tipo pinça em V, com 
bordas arredondadas não 
traumáticas, duplamente 
serrilhadas para evitar vazamentos 
quando em uso, apresentando 
sistema de travamento e lacre 
definitivo com fecho plástico 
inviolável. Embalado 
individualmente e esterilizado em 
óxido de etileno, com abertura tipo 
pétala. WILTEX 

0,50 5,00 unid BR0447065 

281,80 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 
transparente de grau médico para 
uso único. Constituído por conector 
proximal, tubo condutor, manguito 
pneumático, válvula de retenção, 
balão piloto, tubo de enchimento e 
linha de referência. No tubo deve 
conter: número da ml, tamanho do 
paciente e volume de enchimento. 
Deve ser esterilizada, embalada 
individualmente e pronta para uso. 
Deve possuir registro no ministério 
da saúde. WELL LEAD 
Máscara laríngea descartável. 
TAMANHO N° 2. Produto estéril 
de uso único. Fabricado em 
borracha, transparente do tipo 
silicone sem látex ou PVC atóxico, 
transparente de grau médico para 
uso único. Constituído por conector 
proximal, tubo condutor, manguito 

39 5 unid BR0451033 pneumático, válvula de retenção, 56,36 281,80 
balão piloto, tubo de enchimento e 
linha de referência. No tubo deve 
conter: número da ml, tamanho do 
paciente e volume de enchimento. 
Deve ser esterilizada, embalada 
individualmente e pronta para uso. 
Deve possuir registro no ministério 
da saúde WELL LEAD 
Máscara laríngea descartável. 
TAMANHO N° 3. Produto estéril 
de , Fabricado uso umco. em 
borracha, transparente do tipo 
silicone sem látex. Constituído por 

40 5 unid BR0451034 conector proximal, tubo condutor, 58,30 291,50 
manguito pneumático, válvula de 
retenção, balão piloto, tubo de 
enchimento e linha de referência. 
No tubo deve conter: número da ml, 
tamanho do paciente e volume de 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição 

41 

42 

5 

5 

Máscara laríngea descartável. 
TAMANHO N° 4. Produto estéril 
de uso único. Fabricado em 
borracha, transparente do tipo 
silicone sem látex ou PVC atóxico, 
transparente de grau. Médico para 
uso único. Constituído por conector 
proximal, tubo condutor, manguito 

unid BR0451035 pneumático, válvula de retenção, 57,35 
balão piloto, tubo de enchimento e 
linha de referência. No tubo deve 
conter: número da ml, tamanho do 
paciente e volume de enchimento. 
Deve ser esterilizada, embalada 
individualmente e pronta para uso. 
Deve possuir registro no ministério 
da saúde. WELL LEAD 
Máscara laríngea descartável. 
TAMANHO N° 5. Produto estéril 
de uso único. Fabricado em 
borracha, transparente do tipo 
silicone sem látex ou PVC atóxico, 
transparente de grau. Médico para 
uso único. Constituído por conector 
proximal, tubo condutor, manguito 

unid BR0451036 pneumático, válvula de retenção, 59,55 
balão piloto, tubo de enchimento e 
linha de referência. No tubo deve 
conter: número da ml, tamanho do 
paciente e volume de enchimento. 
Deve ser esterilizada, embalada 
individualmente e pronta para uso. 
Deve possuir registro no ministério 
da saúde. WELL LEAD 

enchimento. Deve ser esterilizada, 
embalada individualmente e pronta 
para uso. Deve possuir registro no 
ministério da saúde. WELL LEAD 

R$ U nit R$ Total 

286,75 

297,75 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

44 5 kit BR0377817 
Kit de inalação adulto, rosca verde, 
uma máscara, um copinho e uma 
mangueira. DARU 

9,30 46,50 

45 5 kit BR0460835 
Kit de inalação infantil, rosca 
verde, uma máscara, um copinho e 
uma mangueira. DARU 

9,30 46,50 

79 10 pct BR0452196 Tala de papelão pequena c/ 10 unid; 
30x20cm FIBRA 19,30 193,00 

82 2 

Tubo de látex, rolo tamanho 200, c/ 
15 metros: Confeccionado em látex 

rolo BR0459103 natural, não estéril, possui 15 35,90 
metros de comprimento. 
LENGRUBER 

71,80 

85 2 

Tubo de látex, rolo tamanho 204, c/ 
15 metros: Confeccionado em látex 
natural, não estéril, garrote 
esterilizável, possui 15 metros de 
comprimento, Validade: 2 anos. 
LENGRUBER 

73,00 146,00 

91 100 

rolo BR0459106 

unid BR0363482 

Caixa coletora para lixo 
contaminado de material perfuro 
cortante 13 litros, confeccionada 
em papelão ondulado resistente a 
perfuração, com saco plástico e 
revestimento interno para descarte 
de objetos, alça dupla para 
transporte, alças externas, tampa de 
segurança, com sistema de abertura 
e fechamento prático e segurança 
ao manuseio, com instruções de uso 
e montagem Impressas 
externamente. Fabricado de acordo 
com as normas ABNT NBR. 
DESCARBOX 

6,01 601,00 

108 3 

Mandril para Intubação 
Endotraqueal, tamanho ADULTO, 
fabricado com material flexível 
cromado com botão de regulagem. 
WELLLEAD 

93,00 279,00 unid BR0452986 
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Item Qtd 

67,80 

168 50 

Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

169 50 

Fita adesiva hospitalar, 19 mm x 50 
m, confeccionada com dorso de 
papel crepado, tratado com latices 
de estireno butadieno, recebendo 
em uma de suas faces massa 
adesiva a base de borracha natural e 
outra face uma fina camada 
impermeabilizante de resmas 
acrílicas, utilizada para fixação de 
ataduras, rótulos de soro, 
identificação de seringas e 
mamadeiras, fechamento de 
pacotes de papel, podendo ser 
esterilizada somente pelo processo 
a gás oxido de etileno, cor branca, 
medindo 16mm de largura x 50m de 
comprimento, embalada 
individualmente em saco plástico. 
Registro no MS. CIEX 

3,20 160,00 

188 6 

unid BR0279065 

FITA ADESIVA INDICADORA 
PARA AUTOCLAVE. Ideal para 
identificar pacotes que serão 
esterilizados em autoc1ave (vapor), 
fazendo a tinta reativa de cor rosa, 
reagir com a temperatura e pressão 
da autoclave, mudando para a cor 
marrom, indicando que passou pelo 
processo de autoclavagem. 
Apresentações: 19mm x 30m / 
19mm x 55m. Composição: Papel 
crepado, tinta reativa à auto c1 ave, 
adesivo a base de borracha e resina. 
Validade de 24 meses após a 
fabricação. CIEX 

unid BR0332343 3,10 155,00 

Sonda de nutrição enteral 
(alimentação) N° 08. A sonda de 
nutrição enteral CPL é fabricada em 
poliuretano, com linha radiopaca na 
ponta, permitindo uma longa 
permanência no paciente. Inerte e 

unid BR0435899 11,30 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 
flexível, mantém sua flexibilidade 
dentro do tubo digestivo, apesar do 
meIO ácido e do suco gástrico. 
Possui marcações de 
posicionamento. Fio de aço 
inoxidável com cilindro de 
tungstênio na ponta no mesmo 
diâmetro do tubo facilitando sua 
introdução. Conector em "Y" dupla 
VIa para maIOr comodidade. 
Embalado em Papel Grau Cirúrgico 
e descartável. SOLUMED 
Sonda de nutrição enteral 
(alimentação) N° 10. A sonda de 
nutrição enteral CPL é fabricada em 
poliuretano, com linha radiopaca na 
ponta, permitindo uma longa 
permanência no paciente. Inerte e 
flexível, mantém sua flexibilidade 
dentro do tubo digestivo, apesar do 

189 6 unid BR0435901 meIO ácido e do suco gástrico. 11,30 67,80 Possui marcações de 
posicionamento. Fio de aço 
inoxidável com cilindro de 
tungstênio na ponta no mesmo 
diâmetro do tubo facilitando sua 
introdução. Conector em "Y" dupla 
VIa para maIOr comodidade. 
Embalado em Papel Grau Cirúrgico 
e descartável. SOLUMED 
Sonda de nutrição enteral 
(alimentação) N° 12. A sonda de 
nutrição enteral CPL é fabricada em 
poliuretano, com linha radiopaca na 

190 25 unid BR0435902 ponta, permitindo uma longa 11,20 280,00 permanência no paciente. Inerte e 
flexível, mantém sua flexibilidade 
dentro do tubo digestivo, apesar do 
meio ácido e do suco gástrico. 
Possui marcações de 
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Item Qtd Unid Código BR 

193 

197 

211 

213 

1 

5 

150 

10 11,00 

Descrição R$ U nit R$ Total 
posicionamento. Fio de aço 
inoxidável com cilindro de 
tungstênio na ponta no mesmo 
diâmetro do tubo facilitando sua 
introdução. Conector em "Y" dupla 
via para maior comodidade. 
Embalado em Papel Grau Cirúrgico 
e descartável. SOLUMED 
Fio de sutura Catgut CROMADO 
n" 2- O com agulha, tipo fio 2-0, 
comprimento mínimo 70 em, tipo 
agulha 1/2, Estéril. Caixa com 24 
unidades. SHALON 

105,00 105,00 cx BR0336668 

Fio sutura nylon agulhado 5-0 c/ 24 
unidades; Nylon preto; 
Monofilamento; Classe lI; Estéril; 
Não absorvível; Agulha CTI Yz 
Circo TRG. 3,0 cml45cm 
PROCARE 

BR0281320 37,90 189,50 cx 

Co1etor de Urina de Cama 2000 ml. 
Coletor de urina sistema fechado, 
esterilizado a óxido de etileno, 
capacidade 2000 ml, fabricada em 
PVC, com escala para medir o fluxo 
urinário, fundo achatado para 
completo esvaziamento do coletor, 
possui tubo extensor transparente e 
flexível, clamp corta fluxo, tubo de 
drenagem e ponto de coleta de 
amostra, válvula anti-refluxo, filtro 
de ar hidrófobo e suporte para 
fixação, atóxico e apirogênico, 
descartável, uso individual e por 
procedimento. Embalado 
individualmente em papel grau 
cirúrgico. ADVANTIVE 

unid BR0436319 4,00 600,00 

Sonda Nasogástrica CURTA n008, 
composta de tubo de PVC, atóxico 
e flexível, 02 furos alternados e 
conector com tampa. BIOSANI 

unid BR0435904 1,10 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 
Sonda Nasogástrica CURTA n010, 

214 8 unid BR0438396 composta de tubo de PVC, atóxico 1,00 8,00 e flexível, 02 furos alternados e 
conector com tampa. BIOSANI 
Sonda Nasogástrica CURTA n012, 

215 8 unid BR0438397 composta de tubo de PVC, atóxico 1,23 9,84 e flexível, 02 furos alternados e 
conector com tampa. BIOSANI 
Sonda Nasogástrica CURTA n014, 

216 10 unid BR0438398 composta de tubo de PVC, atóxico 0,96 9,60 e flexível, 02 furos alternados e 
conector com tampa. BIOSANI 
Sonda Nasogástrica CURTA n016, 

217 10 unid BR0438399 composta de tubo de PV C, atóxico 0,97 9,70 e flexível, 02 furos alternados e 
conector com tampa BIOSANI 
Sonda Nasogástrica CURTA n018, 

218 8 unid BR0438400 composta de tubo de PVC, atóxico 1,79 14,32 e flexível, 02 furos alternados e 
conector com tampa BIOSANI 
Sonda Nasogástrica CURTA n020, 

219 6 unid BR0438951 composta de tubo de PVC, atóxico 2,09 12,54 e flexível, 02 furos alternados e 
conector com tampa BIOSANI 
Sonda Nasogástrica CURTA n° 22, 

220 6 unid BR0449606 composta de tubo de PVC, atóxico 2,15 12,90 e flexível, 02 furos alternados e 
conector com tampa BIOSANI 
Sonda Nasogástrica CURTA n" 24, 

221 6 unid BR0453158 composta de tubo de PVC, atóxico 2,19 13,14 e flexível, 02 furos alternados e 
conector com tampa BIOSANI 
Sonda Nasogástrica Longa n004, 

222 6 unid BR0438401 composta de tubo de PVC, atóxico 1,89 11,34 e flexível, 04 furos e conector com 
tampa. BIOSANI 
Sonda Nasogástrica Longa n006, 

223 6 unid BR0438981 composta de tubo de PVC, atóxico 1,89 11,34 e flexível, 04 furos e conector com 
tampa. BIOSANI 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 
Sonda Nasogástrica Longa n008, 

224 8 unid BR0438982 composta de tubo de PVC, atóxico 1,94 15,52 e flexível, 04 furos e conector com 
tampa. BIOSANI 
Sonda Nasogástrica Longa n" 10, 

225 6 unid BR0438983 composta de tubo de PVC, atóxico 1,40 8,40 e flexível, 04 furos e conector com 
tampa. BIOSANI 
Sonda Nasogástrica Longa n" 12, 

226 10 unid BR0438984 composta de tubo de PVC, atóxico 0,96 9,60 e flexível, 04 furos e conector com 
tampa. BIOSANI 
Sonda Nasogástrica Longa n014, 

227 6 unid BR0438985 composta de tubo de PVC, atóxico 1,61 9,66 e flexível, 04 furos e conector com 
tampa. BIOSANI 
Sonda Nasogástrica Longa n" 16, 

228 10 unid BR0438986 composta de tubo de PVC, atóxico 1,62 16,20 e flexível, 04 furos e conector com 
tampa. BIOSANI 
Sonda Nasogástrica Longa n018, 

229 10 unid BR0438987 composta de tubo de PVC, atóxico 1,75 17,50 e flexível, 04 furos e conector com 
tampa. BIOSANI 
Sonda Nasogástrica Longa n020, 

230 6 unid BR0435911 composta de tubo de PVC, atóxico 1,87 11,22 e flexível, 04 furos e conector com 
tampa. BIOSANI 
Sonda Nasogástrica Longa n022, 

231 6 unid BR0435912 composta de tubo de PVC, atóxico 2,21 13,26 e flexível, 04 furos e conector com 
tampa BIOSANI 
Sonda Nasogástrica Longa n024, 

232 6 unid BR0435913 composta de tubo de PVC, atóxico 3,50 21,00 e flexível, 04 furos e conector com 
tampa. BIOSANI 
Sonda Uretral nO 04, material 

233 25 unid BR0452538 descartável de ' . 0,68 17,00 e uso umco, 
composto de tubo de PVC atóxico 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 
flexível, apresenta 2 furos e 
conector com tampa. BIOSANI 
Sonda Uretral n° ·06, material 
descartável de ' . e uso umco, 

234 30 unid BR0436228 composto de tubo de PVC atóxico 0,54 16,20 
flexível, apresenta 2 furos e 
conector com tampa. BIOSANI 
Sonda Uretral nO 08, material 
descartável de ' . e uso umco, 

235 30 unid BR0436229 composto de tubo de PVC atóxico 0,54 16,20 
flexível, apresenta 2 furos e 
conector com tam_pa. BIOSANI 
Sonda Uretral n° 10, material 
descartável de uso ' . e umco, 

236 50 unid BR0435986 composto de tubo de PVC atóxico 0,54 27,00 
flexível, apresenta 2 furos e 
conector com tampa. BIOSANI 
Sonda Uretral nO 12, material 
descartável de ' . e uso umco, 

237 300 unid BR0435982 composto de tubo de PVC atóxico 0,75 225,00 
flexível, apresenta 2 furos e 
conector com tampa. BIOSANI 
Sonda uretral nO 14, material 
descartável de ' . e uso umco, 

238 40 unid BR0435982 composto de tubo de PVC atóxico 0,77 30,80 
flexível, apresenta 2 furos e 
conector com tampa. BIOSANI 
Sonda Uretral n° 16, material 
descartável de uso ' . e umco, 

239 25 unid BR0435985 composto de tubo de PVC atóxico 0,92 23,00 
flexível, apresenta 2 furos e 
conector com tampa. SOLIDOR 
Sonda vesical de Foley n". 10, para 
sondagem vesical de demora. 
Estéril, descartável, confeccionada 

240 10 unid BR436008 em borracha natural, siliconizada, 6,79 67,90 com duas vias, sendo uma em funil 
e outra com válvula para 
enchimento do balão (capacidade 
de 5 a 15ml)(3-5 cc), _Qonta 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 
cilíndrica macia de fundo cego e 
com dois duros laterais em lados 
opostos após o balão, medindo 
40cm de comprimento 
aproximadamente. Embalada 
individualmente em plástico e 
reembolsada em papel grau 
cirúrgico, com abertura em pétala. 
Com registro no MS/ ANVISA. 
SOLIDOR 

241 10 unid BR0436001 

Sonda vesical de Foley nO.12, para 
sondagem vesical de demora. 
Estéril, descartável, confeccionada 
em borracha natural, siliconizada, 
em duas vias, sendo uma em funil e 
outra com válvula para enchimento 
do balão ( capacidade de 5 a 
15ml)(5-10 e 30 cc), ponta 
cilíndrica macia de fundo cego e 
com dois duros laterais em lados 
opostos após o balão, medindo 
40cm de comprimento 
aproximadamente. Embalada 
individualmente em plástico e 
reembolsada em papel grau 
cirúrgico, com abertura em pétala. 
Com registro no MS/ ANVISA. 
SOLIDOR 

5,30 53,00 

242 15 unid BR0435995 

Sonda vesical de Foley nO.14, para 
sondagem vesical de demora. 
Estéril, descartável, confeccionada 
em borracha natural, siliconizada, 
em duas vias, sendo uma em funil e 
outra com válvula para enchimento 
do balão ( capacidade de 5 a 
15ml)(5-10 e 30 cc), ponta 
cilíndrica macia de fundo cego e 
com dois duros laterais em lados 
opostos após o balão, medindo 
40cm de comprimento 

5,30 79,50 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição 

244 

245 

50 

30 

aproximadamente. Embalada 
individualmente em plástico e 
reembolsada em· papel grau 
cirúrgico, com abertura em pétala. 
Com registro no MSI ANVISA. 
SOLIDOR 

R$ U nit R$ Total 

5,30 265,00 unid BR0436003 

Sonda vesical de Foley n°.18, para 
sondagem vesical de demora. 
Estéril, descartável, confeccionada 
em borracha natural, siliconizada, 
em duas vias, sendo uma em funil e 
outra com válvula para enchimento 
do balão ( capacidade de 5 a 
I5ml)(5-10 e 30 cc), ponta 
cilíndrica macia de fundo cego e 
com dois duros laterais em lados 
opostos após o balão, medindo 
40cm de comprimento 
aproximadamente. Embalada 
individualmente em plástico e 
reembolsada em papel grau 
cirúrgico, com abertura em pétala. 
Com registro no MSI ANVISA. 
SOLIDOR 

5,30 159,00 

Sonda vesical de Foley n". 20, para 
sondagem vesical de demora. 
Estéril, descartável, confeccionada 
em borracha natural, siliconizada, 
em duas vias, sendo uma em funil e 
outra com válvula para enchimento 
do balão (capacidade de 5 a 
15ml)(5-10 e 30 cc), ponta 
cilíndrica macia de fundo cego e 
com dois duros laterais em lados 
opostos após o balão, medindo 
40cm de comprimento 
aproximadamente. Embalada 
individualmente em plástico e 
reembolsada em papel grau 
cirúrgico, com abertura em pétala. 
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4.350,00 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 
Com registro no MS/ ANVISA. 
SOLIDOR 

247 

248 1500 unid BR0268236 Soro fisiológico 0,9% 100ml; Bolsa 
Sistema Fechado; Solução estéril e 

unid BR0436006 

Sonda vesical de Foley n°. 22, para 
sondagem vesical de demora. 
Estéril, descartável, confeccionada 
em borracha natural, siliconizada, 
em duas vias, sendo uma em funil e 
outra com válvula para enchimento 
do balão ( capacidade de 5 a 
15ml)(5-10 e 30 cc), ponta 
cilíndrica macia de fundo cego e 
com dois duros laterais em lados 
opostos após o balão, medindo 
40cm de comprimento 
aproximadamente. Embalada 
individualmente em plástico e 
reembolsada em papel grau 
cirúrgico, com abertura em pétala. 
Com registro no MS/ ANVISA. 
SOLIDOR 

156,00 5,20 

Sonda vesical de Foley n°. 24, para 
sondagem vesical de demora. 
Estéril, descartável, confeccionada 
em borracha natural, siliconizada, 
em duas vias, sendo uma em funil e 
outra com válvula para enchimento 
do balão ( capacidade de 5 a 
15ml)(5-10 e 30 cc), ponta 
cilíndrica macia de fundo cego e 
com dois duros laterais em lados 
opostos após o balão, medindo 
40cm de comprimento 
aproximadamente. Embalada 
individualmente em plástico e 
reembolsada em papel grau 
cirúrgico, com abertura em pétala. 
Com registro no MS/ ANVISA. 
SOLIDOR 

7,28 72,80 

2,90 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 
apirogênica; Embalagem 
trilaminada; Transparente; Dois 
bicos iguais para introdução do 
equipo e da agulha; Lacre protetor. 
FRESENIUS 
Soro fisiológico 0,9% 250ml; Bolsa 
Sistema Fechado; Solução estéril e 
apirogênica; Embalagem 

249 1000 unid BR0268236 trilaminada; Transparente; Dois 
bicos iguais para introdução do 
equipo e da agulha; Lacre protetor. 
FRESENIUS 

3,28 3.280,00 

Soro fisiológico 0,9% 500ml; Bolsa 
Sistema Fechado; Solução estéril e 
apirogênica; Embalagem 

250 500 unid BR0268236 trilaminada; Transparente; Dois 4,28 
bicos iguais para introdução do 
equipo e da agulha; Lacre protetor. 
FRESENIUS 

2.140,00 

Soro fisiológico 0,9% 1000ml; 
Bolsa Sistema Fechado; Solução 
estéril e apirogênica; Embalagem 

251 250 unid BR0268236 trilaminada; Transparente; Dois 8,25 
bicos iguais para introdução do 
equipo e da agulha; Lacre protetor. 
FRESENIUS 

2.062,50 

Soro glicosado 5% 500ml; Bolsa 
Sistema Fechado; Solução estéril e 
apirogênica; Embalagem 

253 150 unid BR0270092 trilaminada; Transparente; Dois 4,20 
bicos iguais para introdução do 
equipo e da agulha; Lacre protetor. 
FRESENIUS 

630,00 

Soro Glicofisiológico 250ml; Bolsa 
Sistema Fechado; Solução estéril e 
apirogênica; Embalagem 

255 50 unid BR0366913 trilaminada; Transparente; Dois 3,28 
bicos iguais para introdução do 
equipo e da agulha; Lacre protetor. 
FRESENIUS 

164,00 
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19,50 

Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 
Soro Sistema Fechado Manitol 
20% 250 ml; Solução injetável; 
Sistema fechado; . Solução de 
manitol 20% (manitol 200 mg/ml); 
Frascos e bolsas de plástico 
transparente. FRESENIUS 

5,40 162,00 258 30 unid BR0299675 

262 5 unid BR0476022 

Detergente Multienzimático com 4 
Enzimas; Não irritante dérmico e 
ocular na forma pura, Não 
corrOSIVO, Não espumante, pH 
neutro, Compatível com todos os 
materiais e artigos médicos, 1 00% 
biodegradável, Não deixa resíduos 
após o enxágue, atende RDC n" 
55/2012, Registrado na ANVISA, 
Galão 5 litros. (Produto sugerido 
Enercover) KELLDRIN 

90,00 450,00 

274 10 

Gel condutivo para ultrassom 
(U.S.G.), 1000 gr, embalagem 
constando os dados de 
identificação, procedência, Nr do 
lote, data de fabricação e validade. 
MULTIGEL 

unid BR0438929 11,90 119,00 

276 3 

Gel Hidrossolúvel para 
eletrocardiografia (E.C.G), 
hipoalérgico, boa condutibilidade 
elétrica e sonora, inócuo aos 
eletrodos, acondicionado em 
frascos de 5Kg, embalagem 
constando os dados de 
identificação, procedência, Nr do 
lote, data de fabricação e validade. 
MULTIGEL 

unid BR0438929 38,00 114,00 

281 5 unid BR0277319 Agua oxigenada 10 vol. 1.000 ml 
FARMAX 3,90 

Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 20.003,98 (vinte mil, três reais e noventa e oito 
centavos) 
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2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo 
a esta Ata. 

3. UNIDADE GERENCIADORA E PARTICIPANTES 
3.1 A unidade gerenciadora será a Secretaria de Saúde. 

3.1.1 Dadas as características da contratação e da estrutura administrativa do Município de 
Mercedes, não constarão órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços. 

4. VALIDADE DA ATA 
4.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, 
não podendo ser prorrogada. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO 
5.1 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). 

5.2 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. 

5.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.3.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

Nota Explicativa: Suprimir o item quando inexistirem outros fornecedores classificados 
registrados na ata. 

5.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, não sendo o caso de aplicação disposições contidas na alínea "d" do inciso 
II do caput do art. 65 da Lei n" 8.666, de 1993, poderá a Administração:: 

5.4.1 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 

5.4.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
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5.5 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. 

5.6 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.6.1 descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.6.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

5.6.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

5.6.4 sofrer sanção prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 87 da Lei n" 8.666, de 1993, 
ou no art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002. 

5.7 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será 
formalizado por despacho do Chefe do Poder Executivo, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

5.8 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: 

5.8.1 por razão de interesse público; ou 

5.8.2 a pedido do fornecedor. 

6. DAS PENALIDADES 
6.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital (Anexo I - Termo de Referência). 

6.1.1 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, parágrafo único, da Lei 
Ordinária Municipal n." 1612, de 16 de março de 2020. 

6.2 É da competência da competência do Chefe do Poder Executivo a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, salvo delegação de 
poderes para tanto. 
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7. CONDIÇÕES GERAIS 
7.1 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. 

7.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 
o acréscimo de que trata o § 1 ° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, nos termos do art. 11, § 1 ° do Decreto 
Municipal n." 096, de 5 de setembro de 2016. 

7.3 No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, poderá haver a solicitação de 
fornecimento parcial, de um ou mais itens, nas quantidades que se revelarem necessárias. 

7.4 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a 
esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 10, §4° do Decreto Municipal n." 096, de 5 de 
setembro de 2016. 

7.5 A execução da Ata de Registro de Preços será disciplinada pelas disposições legais e 
regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal n.? 8.666, de 
21/06/1993, Lei Federal n." 10.520, de 17/07/2002, Lei Ordinária Municipal n." 1612, de 16 de 
março de 2020 e o Decreto Municipal n° 096, de 5 de setembro de 2016. 

7.6 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e pelo Decreto 
Municipal n° 096/2016, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. 
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 

7.7 As questões decorrentes da execução desta Ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Cândido 
Rondon-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em: 02 (duas) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

Mercedes - ~ em 28 de maio de 2021. 

~~ 
Município de Mercedes 

MUNICÍPIO 
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