São Luís, segunda-feira, 08 de agosto de 2022
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Marca; WILTEX
__

CATETER INTRAVENOSO
.

.

poliuretano; agulha em aço inox tipo 304,

.

siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica,
reta, oca com bisel biangulado e trifacetado

injustificadamente, nos termos do art. 56, §1° do Decreto Municipal n° 53.647/19.

afiado, fixado so dispositivo de segurança

CONDIÇÕES GERAIS

8

.

PERIFÉRICO,

descartável, estéril, atóxico, calibre 22, em

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
7 1 1

que recobre a agulha após a retirada do
8 1
.

.

cateter,

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 e Minuta do Contrato,
8 2
.

.

luer-lock.

Ministério da Saúde.
Marca: MEDIX
COLETOR
UNIVERSAL

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, de 1993

Estéril,

em

PARA

URINA

,

fezes e escarro, em plástico rígido, com

Para firmeza e validade do pactuado, eu, Gabriela Trinta dos Santos Ribeiro, certifico a
exatidão e veracidade do conteúdo da presente Ata, que, nesta data, conforme atribuição a

mim conferida, lavro, em 02 (duas) vias, de igual teor, que, dej2oi

conector

embalagem individual, comd dados de
identificação e procedência, data e tipo de
esterilização, tempo de validade e registro no

ANEXOS ao EDITAL.

de lida e achada em ordem,

vai assinada e encaminhada com cópia ao órgão participai

tampa
de
capacidade

rosca,
para

estéril,
descartável,
80
ml,
embalado

individualmente e com (espátula) pazinha.
Marca: CRAL PLAST CLT80ES
_

(MA), 27 de julho de 2022.

DETERGENTE ENZIMÁTICO contendo no
.

mínimo
04
enzimas
(amilase,
lipase,
protease e carboidrase), tensoativos não
iónicos, ph neutro, não espumante e não
deixe resíduos. Compatível com todos os

materiais e artigos médicos, fibras óticas e
material vídeo-endoscópico, biodegradável,
atóxico, antialérgico, anticorrosivo, atividade
proteolítica e lipolítica. Enxángue simples,

Gabriela Trinta dos Santos Ribeiro

Chefe da Assessoria de Planejamento

podendo ser utilizado na limpeza manual ou

Estratég ico

automática.

Com

selo

metálico

de

inviolabilidade e rótulo de acordo com as

exigências da RDC 55/12. Embalagem em
frasco rígido, tampa com válvula suspiro ante
-derrame Apresentar laudos de acordo com
as exigências da RDC 55/12 - ANVISA.
.

JANAINA
MARINHO LIMA mari

Laudos de atividades amilolítica, protelítica,
irritabilidade dérmica e ocular na forma pura,

80RGES:039493
2022.08.02

32308

corrosividade.

Conter

fabricação,

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 277/2022/CPL/PMSL/MA
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 095/2022 - CPL/PMSL/MA

rótulo

data

validade,

de

instruções.

concentração e precauções de uso, validade

após diluição Frasco:
5 litros.
Obs:
Apresentar cotação do produto por litros

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.040-28585/2021

ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São
Luís/MA.

diluído.
Marca: ZYMEDET GOLD 5-E
EQUIPO MACROGOTAS. Fabricado

em

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal da Saúde - SEMUS

PVC, estéril, atóxico e apirogênico. Câmara
gotejadora macrogotas. Regulador de fluxo.
Tubo com comprimento de 1.5 m. Aprovado
pelo INMETRO. Descartável.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de direito

GLUTARALDEÍDO

público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 06.307.102/0001-30, por intermédio da

desinfecção e esterilização de instrumentos,

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituição criada e constituída nos

como
endoscópios,
instrumentos
odontológicos, equipamentos de borracha ou
plástico e outros que não podem ser
submetidos ao calor. A embalagem deve
apresentar as seguintes informações: nome

UASG: 980921

Marca: TKL

termos da Lei n.° 4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada pelo Decreto
Municipal n.° 28.928 de 19 de janeiro de 2006, com sede na Rua Ouriços, lote 11, quadra
09 - Calhau - São Luís/MA, neste ato representada pelo seu Presidente Sr. Washington
,

,

Ribeiro Viegas Netto, CPF N° 492.891.363-91 .considerando o julgamento do PREGÃO
ELETRÔNICO N.° 095/2022/CPL/PMSL e a respectiva homologação, RESOLVE
REGISTRAR OS PREÇOS da empresa beneficiária indicada e qualificada 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 n.°
,

,

8

666, de 21 de junho de 1993, da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos

a

2%,

para

a

do produto, classificação; classe de risco,

restrições de uso, modo de uso (diluição de
uso, tempo de contato, limitações de uso,
cuidados para a conservação e avisos)
princípio ativo, frases de advertência, lote e
data de fabricação e prazo de validade,
responsabilidade
técnica
e
dados
do

.

Municipais n.° 53.647, de 12 de novembro de 2019 e n.° 44.406, de 09 de setembro de
2013, alterações posteriores e demais normas legais aplicáveis e em conformidade com
as disposições a seguir:
1

.

Parágrafo Único - A existência de preços registrados não obriga a Administração a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
.

DO BENEFICIÁRIO. DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

EMPRESA

Marca: GLUTACIN 28 Dl
_

GLUTARALDEÍDO

a

2%,

para

a

desinfecção e esterilização de instrumentos,
como
endoscópios,
instrumentos

odontológicos, equipamentos de borracha ou

DO OBJETO

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de insumos
hospitalares para garantir o pleno funcionamento das Unidades de Atenção Primária em
Saúde onde se faz necessário assegurar elementos estruturantes ao desenvolvimento
das atividades, especificados nos itens 01, 12, 18, 19, 23, 27, 29, 33, 43, 44, 60, 62, 66,
76, 77 e 78 do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n.°
095/2022/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

2

fabricante. Frasco com 1000 ml.

BENEFICIARIA:

MED

COMERCIAL

DE

MEDICAMENTOS

plástico e outros que não podem ser
submetidos ao calor. A embalagem deve
apresentar as seguintes informações: nome
do produto, classificação; classe de risco,

restrições de uso, modo de uso (diluição de
uso, tempo de contato, limitações de uso,
cuidados para a conservação e avisos)
princípio ativo, frases de advertência, lote e
data de fabricação e prazo de validade,
responsabilidade
técnica
e
dados
do
fabricante.Frasco com 1000 ml.
Marca: GLUTACIN 28 Dl

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, em dupla face,
sendo uma das faces em papel grau cirúrgico
branco, que não solte fiapos e ou felpas

durante seu uso norma, gramatura mínima
E

PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

60 gr/m2 , e a outra face em filme laminado
transparente composto por poliéster especial

e polipropileno copolímero, gramatura 54
g/m2 , resistente ao calor em ambas as
faces,

CNPJ N° 28.387.424/0001-70

TELEFONE: (62) 3981-1300

E-MAIL:
ENDEREÇO: Rua 9 5SA, LT 9 - Vila
Brasília, Aparecida de Goiânia - GO.
licitacao@mmedicamentos.com. br
VALOR TOTAL: R$ 776.480 00 (setecentos e setenta e seis mil quatrocentos e oitenta
reais).
,

,

bordas

laterais

triplamente

vapor (autoclave) iaoxido de etileno (ETO),
fabricado dentro das

normas

NBR/ABNT.

Tamanho: 150 mm x 100 m. Embalagem

constando dados de identificação e registro
em órgão competente.

PAPEL GRAU CIRÚRGICO, em dupla face,
sendo uma das faces em papel grau cirúrgico

REPRESENTANTE LEGAL: Rubens Batista Mendanha
RG N°: 89497361 SESP-PR

140°C,

seladas com aproximadamente 10 mm de
largura em toda extensão da bobina. Com
indicadores químicos para esterilização a

CPF: 068.277.449-90

branco, que não solte fiapos e ou felpas
durante seu uso norma, gramatura mínima

Os preços registrados os quantitativos e as especificações do objeto da licitação
referente a proposta da beneficiária desta Ata estão registrados conforme segue:
2 1
.

.

,

,

60 gr/m2 , e aoutra face em filme laminado
transparente composto por poliéster especial
e

polipropileno copolímero,

gramatura

54

g/m2 , resistente ao calor em ambas as
UNIT.

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

UND.

QUANT.

(R$)

TOTAL

(R$)

madeira descartável formato convencional

fabricado

de comprimento. Embalagem com dados de
identificação e procedência. Pacote com 100

Pacote

1 500
.

4 48
,

6 720,00
.

normas

NBR/ABNT.

em órgão competente.
__

SERINGA

DESCARTÁVEL

COM

DISPOSITIVO LUER SLIP (BICO

ALGODÃO

confeccionada

HIDRÓFILO

EM

BOLAS

Pacote com 100 gramas. Embalagem
individual em saco plástico resistente
constando dados de identificação e

procedência

e

registro

em

Órgão

em

plástico

,

flange com formato adequado, êmbolo com
Pacote

15.000

4 44
,

66.600,00

pistão lubrificado, bico central com agulha 13
x 4,5. Estéril em embalagem de papel grau
cirúrgico, constando externamente os dados

de identificação e procedência, data e tipo da

esterilização, prazo de validade e registro em

Marca: MELHORMED

Órgão compentente. Apresentação: 1ml

BISTURI DESCARTÁVEL, com lâmina de

Marca: DESCARPACK ag. Fix

aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de

SONDA

_

em

material

resistente.

Embalagem individual estéril, com dados de
identificação e procedência data e tipo de
esterilização e tempo de validade e registro

DE

BALÃO.

oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação
ao cabo, com protetor na lâmina. Cabo
confeccionado

LISO),

transparente

atóxico, apirogênico. Cilindro com escala de
graduação visível, com anel de retenção,

competente. Acondicionados em caixa de
papelão.

FOLLEY

DUAS

Confeccionada

VIAS

em

COM

borracha

natural, de formato adequado, siliconizada,
com
anti-incrustante,
ponta
próxima!
Unidade

28.000

2 20
,

61.600,0

arredondada, com dois orifícios grandes

,

arredondados e lisos, número da sonda e a

capacidade

,

do

balão

deverão

estar

Marca: WILTEX

estampados em local visível e permanente
em embalagem individual de papel grau
cirúrgico, com dados de identificação e
procedência, data e tipo de esterilização,

BISTURI DESCARTÁVEL, com lâmina de
aço inoxidável, isenta de rebarbas e sinais de
oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação

SONDA

,

em Órgão competente. Número: 15.

prazo de validade e registro em Órgão
competente. Número: 14
Marca: DESCARPACK
_

ao cabo, com protetor na lâmina. Cabo
confeccionado

em

material

resistente.

Embalagem individual estéril, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de
esterilização e tempo de validade e registro

em Órgão competente. Número: 24.

20

das

Marca: THEOTO

,

19

dentro

Tamanho: 200 mm x 100 m. Embalagem
constando dados de identificação e registro
Marca: ADD PAK

unidades.

18

indicadores químicos para esterilização à

vapor (autoclave) iaoxido de etileno (ETO),

com extremidades arredondadas, com 14cm

12

largura em toda extensão da bobina. Com

ABAIXADOR DE LÍNGUA, espátula de
,

01

faces. 140°C, bordas laterais triplamente
seladas com aproximadamente 10 mm de

Unidade

28.000

2 20
,

61.600,00

DE

FOLLEY

DUAS VIAS

COM

BALÃO.
Confeccionada
em
borracha
natural, de formato adequado, siliconizada
.

com

anti-incrustante

arredondada,

,

ponta

proximal

com dois orifícios grandes,

arredondados e lisos número da sonda e a
,

capacidade

do

balão

deverão

estar

estampados em local visível e permanente,

225.250,00

São Luís, segunda-feira, 08 de agosto de 2022

ANO XLII
em embalagem individual de papel grau
cirúrgico, com dados de identificação e
procedência, data e tipo de esterilização,

7 DAS PENALIDADES
.

7 1

competente. Número: 16
PROTETOR DE CABELO DESCARTÁVEL

estabelecidas no Edital.

.

(GORRO/TOUCA), medindo 35 (+/- 5) cm de

produzida

em

polipropileno

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. 56, §1 do Decreto
.

Unidade

150.000

0 09

13.500,00

,

identificação

do

fabricante

.

Municipal n° 53.647/19.

permita a respiração do couro cabeludo,
hipoalergênico; embalagem deverá conter
de

.

°

ou

poliéster, gramatura mínima de 30g/m2; que

dados

.

7 1 1

diâmetro,
com
elástico
ou
látex
no
acabamento em toda circunferência; não
78

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades

prazo de validade e registro em Órgão

estéril,

N˚ 146 - 25 Páginas

8

e

.

CONDIÇÕES GERAIS

procedência.

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
8 1

Marca: ANADONA 20G

.

3 DA VALIDADE DA ATA
.

.

Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAL.
3 1

Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.
.

.

DO CADASTRO RESERVA

4

.

.

.

.

Para firmeza e validade do pactuado, eu, Gabriela Trinta dos Santos Ribeiro, certifico
a exatidão e veracidade do conteúdo da presente Ata, que, nesta data, conforme

Será incluído, como Anexo da respectiva Ata, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação

4 1

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, de 1993
8 2

.

atribuição a mim conferida, lavro, em 02 (duas) vias, de igual teor, que, depois de lida e
achada em ordem, vai assinada e encaminhada com cópia ao órgão participante.

do certame.
São Luís

julho de 2022.

A ordem de classificação dos licitantes registrados nesta Ata deverá ser respeitada
nas contratações.
4 2
.

.

4 3

.

.

O registro a que se refere o item 4.1 tem por objetivo a formação de cadastro de
no caso de exclusão do primeiro colocado desta Ata, nas hipóteses previstas

reserva,

nos itens 5.7 e 5.9.
GABRIELA TRINTA DOS SANTOS

DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5

.

RIBEJRO:84687549300

.

.

Estratégico

cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es),
observadas as disposições contidas na alínea

"

d" do

.

.

Wilma
..

Membri

por RUBENS BATISTA

MENDANHA:068 mendanhao682?7M99o
Dados: 2022.08.01 11:53:16

27744990

Rubens Batista Mendanha

inciso II do caput do art. 65 da Lei

MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIREU

n° 8.666, de 1993.
5 2

.

Chefe da Assessoria de F

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados,

5 1

D*>oi2p22.0eD2

Gabriela Trinta dos Santos Ribeiro

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 278/2022/CPL/PMSL/MA

motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 095/2022 - CPL/PMSL/MA

negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5 4 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
5 3
.

.

.

.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso o Órgão Gerenciador poderá:
5 5
.

.

,

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 5 1
.

.

.

5 5 2

Convocar os
negociação.
.

.

.

demais

fornecedores

para

assegurar

igual

oportunidade

de

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
.

.

,

,

5 7
.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

.

5 7 1
.

.

.

Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

PROCESSO ADMNISTRATIVO N.040-28585/2021

ÓRGÃO GERENCIADOR: Central Permanente de Licitação do Município de São
Luís/MA.
UASG: 980921

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal da Saúde - SEMUS

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 06.307.102/0001-30, por intermédio da

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituição criada e constituída nos
termos da Lei n.° 4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada pelo Decreto
Municipal n.° 28.928, de 19 de janeiro de 2006, com sede na Rua Ouriços, lote 11, quadra
09 - Calhau - São Luís/MA, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Washington

Ribeiro Viegas Netto, CPF N° 492.891.363-91 .considerando o julgamento do PREGÃO
ELETRÔNICO N.° 095/2022/CPLVPMSL e a respectiva homologação, RESOLVE
REGISTRAR OS PREÇOS da empresa beneficiária indicada e qualificada 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 n.°
8 666, de 21 de junho de 1993, da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos
Municipais n.° 53.647, de 12 de novembro de 2019 e n.° 44.406, de 09 de setembro de
2013, alterações posteriores e demais normas legais aplicáveis e em conformidade com
as disposições a seguir:
.

1 DO OBJETO
.

5 7 2

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

.

.

5 7 3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
.

.

.

5 7 4
1993
.

.

5 8
.

,

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art

.

.

87 da Lei n°. 8.666 de

Saúde onde se faz necessário assegurar elementos estruturantes ao desenvolvimento
das atividades, especificados nos itens 56, 57, 58, 59 e 61 do Anexo I - Termo de
Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n.° 095/2022/CPL/PMSL, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.

Parágrafo Único - A existência de preços registrados não obriga a Administração a

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5

.

,

ou no art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002.

,

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de insumos
hospitalares para garantir o pleno funcionamento das Unidades de Atenção Primária em

será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador

.

7 1, 5 7 2 e 5.7.4
assegurado o contraditório e a
.

.

.

.

contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,

assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

ampla defesa.
2
5 9
.

DO BENEFICIÁRIO. DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente

.

,

decorrente de caso fortuito ou força maior
devidamente comprovados e justificados:

,

5 9 1

Por razão de interesse público; ou

5 9 2

A pedido do fornecedor.

.

.

6

.

.

.

.

.

que prejudique o cumprimento da ata,

.

Municipal n°. 44.406/2013.

.

Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
64
.

.

E

TELEFONE. (43) 3336-9222
E-MAIL:

licitacao@gtmedhospitalar.com.br
VALOR TOTAL: R$ 1.127.448,60 (hum milhão cento e vinte sete mil quatrocentos e
quarenta e oito reais e sessenta centavos).

REPRESENTANTE LEGAL: Thyago Spaini Lopes
RG N°: 12622217-3 SESP-PR
2 1

CPF: 051.227.119-41

Os preços registrados, os quantitativos e as especificações do objeto da licitação
referente a proposta da beneficiária desta Ata estão registrados conforme segue:
.

.

,

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de
.

MATERIAIS

ENDEREÇO: Rua Asa Branca, 56 no

O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá

UNIT.

ESPECIFICAÇÃO

.

de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da
Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s).
6 3

DE

CNPJ N° 39.707.683/0001-57

Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
.

DISTRIBUIDORA

bairro Waldemar Hauer, Londrina-PR.

anuência do Órgão Gerenciador, respeitadas as disposições contidas no Decreto
6 2

GTMED

_

Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de
Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
.

BENEFICIARIA:

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6 1

EMPRESA

LUVA

PARA

ESTÉRIL,

<R$)

PROCEDIMENTO

descartável,

TOTAL

<R$)

NÃO

confeccionada

em

borracha natural (látex); com alta sensibilidade
tátil, ambidestra. boa elasticidade e resistente à

tração; com acabamento liso. comprimento
mínimo
de 23
cm,
lubrificada
com
pó
bioabsorvível, atóxica; com perfeita adaptação
ao formato anatómico da mão e ajuste ao
antebraço, com punhos devidamente acabados;
acondicionada
em
embalagem
coletiva,

exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de

contendo externamente dados de identificação

Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s), independente

do fabricante, lote, data da fabricação, validade

do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.

ANVISA

e

estar

em

conformidade

349/2020

e

com

a

356/2020;

RDC

da

Tamanho:

Pequeno (P). Apresentação: Caixa com 100

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte
e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n 11.488, de 2007, o Órgão Gerenciador
somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente,
6 4 1
.

.

.

°

unidades.

Marca: DESCARPACK

LUVA

PARA

somado aos valores das contratações já previstas para o Órgão Gerenciador e Órgão(s)
Participante(s) ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$

ESTÉRIL,

80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU n° 2957/2011 - P).

tração;

6 5
.

.

Ao Órgão Não Participante que aderir à Ata competem os atos relativos à cobrança

do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias

contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar
a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata
6 6
.

.

de Registro de Preços.

PROCEDIMENTO

descartável,

NÃO

confeccionada

em

borracha natural (látex); com alta sensibilidade
tátil, ambidestra, boa elasticidade e resistente â

com

acabamento

liso,

comprimento

mínimo
de 23 cm,
lubrificada
com pó,
bioabsorvível, atóxica; com perfeita adaptação
ao formato anatómico da mão e ajuste ao

antebraço, com punhos devidamente acabados;
acondicionada
em
embalagem
coletiva,
contendo externamente dados de identificação

do fabricante, lote, data da fabricação, validade
e

estar

ANVISA

Médio

em

conformidade

349/2020

(M).

e

com

a

356/2020;

Apresentação-

Caixa

RDC

da

Tamanho:

com

100

unidades.
Marca: DESCARPACK
_
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