ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 236/2020
INSUMOS
Aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, no Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de
Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situada na Rua Esteves
Júnior, nº 160, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 80.673.411/0001-87, representada neste ato pelo Secretário de Estado da Saúde, Senhor Helton de Souza Zeferino e pelo Gestor desta ata, Senhora Diretora de Assistência Farmacêutica , são registrados os preços da empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, estabelecida à
Avenida Gentil Reinaldo Cordioli, nº 391 – Jardim Eldorado – CEP: 88133-500 – Palhoça/SC, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 05.531.725/0001-20, neste ato representada pelo Sr. Alyson Luiz Pereira, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 079.269.539-97, portador do RG n° 4570762 SSP/SC,
para eventual fornecimento de insumos para os municípios do Estado de Santa Catarina, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do Pregão Eletrônico n.º 2949/2019, objeto do processo SES 12305/2018. As
condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e
seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de
transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, a partir da data de publicação desta Ata.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
1.1. A fiscalização será exercida por um representante da CONTRATANTE, indicado pela unidade e identificado
na ata, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do Edital/Ata;
1.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços executados, se em desacordo com o Edital/Ata;
1.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz, a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeições técnicas ou utilização de mate rial de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implicará a responsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos (art. 70 da Lei 8.666/93).
Itens constantes da Ata:
Item Código
Descrição do Material
Fita com área reagente para verificação
de glicemia capilar, com qq química enzimática e método de leitura através de fotometria ou amperometria.Faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl a 600mg/
dl.Aceitando-se valores inferiores a
20mg/dl e superiores a 600mg/dl. Obs: a
obrigatoriedade de fornecimento, pela
empresa vencedora, de 01 (um) monitor
1 036536012 por paciente/ano, não implica na aquisição, pela administração,de qualquer
quantidade de fita reagente,não elide o
compromisso da empresa de fornecer tantos monitores quanto solicitado pelas unidades contratantes, observada a quantidade maxima global estimada de 195.000
(cento e noventa e cinco mil) monitores.
MARCA/MODELO: ACTIVE.
RMS: 81414020030.
Seringa descartável de polipropileno, com
3 009644009 dispositivo segurança bico universal, corpo translúcido, siliconizada internamente,
graduação exata e resistente, capacidade
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Quant.

Unitário

Total

tira

30.000.000

0,2499

7.497.000,00

peça

2.502.000

1,45

3.627.900,00
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por JULIO CESAR MAFACIOLI em 26/02/2020 às 15:58:05.
O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HELTON DE SOUZA ZEFERINO e ADRIANA HEBERLE em 26/02/2020 às 18:33:46, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00012305/2018 e o código DB15ES69.
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mente 10 x 5, estéril embalagem unitária,
registro no MS. MARCA/MODELO:
SAFETY GLIDE. RMS: 10033439050.
Valor Total: R$ 11.124.900,00
Fiscal da ATA de Registro de Preços:
DIAF – Aerton Pereira - Matrícula: 960.659-9-01
Florianópolis (SC), 21 de fevereiro de 2020.
[Assinado digitalmente]
Órgão Gerenciador
Fundo Estadual de Saúde/FES-SES

[Assinado digitalmente]
Empresa
Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda

[Assinado digitalmente]
Gestor
Diretora - DIAF

MCMS
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