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Atas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
PRAÇA MANOEL NOVAES, 99 - CENTRO - SERROLANDIA/ESTADO DA BAHIA. Cep 44710000
CNPJ: 14196703000141

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
VALIDADE: 07/06/2023
Aos 7 de Junho de 2022, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA - BA, inscrita no CNPJ sob o n.º
14.196.703/0001-41, situada a Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, neste
ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Gildo Mota Bipo, brasileiro, maior, portador da cédula de
identidade nº 0415832055 SSP/BA e do CPF nº 095.934.578-79, residente e domiciliado na Av. Justiniano
Gonçalves, 99, Cinelex, Serrolândia-Bahia/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede à Praça Manoel Novaes, s/n - Centro - Serrolândia - Bahia, inscrito
no CNPJ nº 11.324.599/0001-35, representado neste ato pela Srº Welington de Oliveira, brasileira, maior,
portadora da cédula do CPF n° 018.319.035-12, residente e domiciliado na Rua Cirio José de Oliveira, Povoado
do Roçadinho - Serrolândia - Bahia, denominada CONTRATANTE e do outro lado o Empresa MEDICAL
FARMA COMERCIO - EIRELI, com sede R ANDARAI, 1105, JARDIM CRUZEIRO, 44024456, FEIRA DE
SANTANA, inscrita no CNPJ sob nº 01.015.934/0001-60, Inscrição Estadual nº , representada neste ato pelo
Sr.(a) DAILTON FERREIRA GONÇALVES, Dados bancários: Banco do Brasil S/A, Agência - 0041-8, Corrente
- 26621-3, nos termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02, e das demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº. 013/2022, resultado
de julgamento de Preços homologado pelo Prefeito Municipal do processo administrativo nº.136/2022,
RESOLVE registrar os preços para Contratação de empresa para fornecimento Materiais pensos diversos,
visando atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Serrolândia-BA., durante o período de validade
da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela empresa acima citada, classificada em primeiro
lugar para os lotes abaixo discriminados.
Tudo conforme as especificações constantes da proposta de preços, que passa a fazer parte desta, tendo sido
os preços ofertados pela empresa MEDICAL FARMA COMERCIO - EIRELI cuja proposta foi classificada em 1º
lugar no certame acima referenciado.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento Materiais pensos diversos, visando atender a demanda do Fundo
Municipal de Saúde de Serrolândia-BA.
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 07/06/2022 até 07/06/2023. É admitida sua
prorrogação quando os preços continuarem se mostrando mais vantajosos, e desde que haja anuência das
partes.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigado a firmar as
contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
PARAGRAFO ÚNICO - PREÇOS REGISTRATDOS
Sendo o valor total registrado pela empresa MEDICAL FARMA COMERCIO - EIRELI na presente Ata em R$
116.600,00, conforme o detalhamento em anexo único;
CLÁUSULA III - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROJ./ATIV.: 2024 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 2 - REC. IMP. E TRANSF.
IMP. - SAÚDE - 15%;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROJ./ATIV.: 2024 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 14 - TRANSFERÊNCIAS
DE RECURSOS DO SUS;
CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Os valores ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado de
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acordo com a respectiva classificação no Pregão nº. 013/2022.
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do edital do Pregão nº. 013/2022, que integra o presente instrumento de compromisso.
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão nº.
013/2022, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integram.
CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
Todo o material deverá ser entregue, acompanhado da nota fiscal correspondente, na sede do Município,
situado a Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, ou no local que for indicado,
sendo todo material conferido pela Contratante.
5.1 Em cada fornecimento, o local e o prazo de entrega das peças será acordado pela unidade requisitante,
não podendo o prazo, todavia, ultrapassar 01 (um) dia útil contado a partir do recebimento da nota de empenho.
CLÁUSULA VI - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 Constitui obrigação da contratante:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado;
b)
Designar Servidor responsável pelo recebimento e conferência do objeto deste instrumento;
c)
Efetuar os pagamentos conforme disposto no contrato;
6.2 Constitui obrigação do contratado:
a)
Responder em relação aos seus empregados, se houver, por todas as despesas decorrentes da
execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuição de vales-refeição,
vales-transporte e outras exigências fiscais, sociais e trabalhistas;
b)
Responder por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato;
c)
Comunicar à contratante, por escrito, quaisquer anormalidades de caráter urgente, além de prestar os
esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do contrato;
d)
Emitir todas as Notas Fiscais e/ou documentos exigidos pela legislação vigente;
e)
Entregar o objeto deste instrumento nesta cidade de Serrolândia - Bahia, em local previamente
combinado com a Secretaria solicitante, sem gerar custo algum para a Prefeitura;
f)
Efetuar a entrega dos itens solicitados em no máximo 01 (um) dia útil, após a solicitação, de acordo com
as condições previstas no edital e seus anexos e na Autorização para Fornecimento de Material.
g)
Efetuar a substituição imediata de qualquer produto em desacordo com as especificações do edital ou
que apresente vícios decorrentes do transporte ou armazenamento.
h)
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
i)
Manter o objeto licitado em local apropriado de acordo com a legislação vigente;
Subcláusula única. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos
e condições especificados no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, e a solicitação dilatória, sempre por
escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, deverá ser
recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar.
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei nº.
8.666/93 e na Lei nº. 10.520/02:
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Administração;
b) Multa, prevista na forma do item especifico, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo
para a Administração;
c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a União por período de até cinco anos, nas
hipóteses e nos termos do art. 7º da Lei nº10.520/02;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a
penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
e) Expirado o prazo da entrega dos produtos sem sua efetivação aplicar-se-á a multa de três décimos por cento
por dia de atraso sobre o valor da nota de empenho, observando o limite de dez por cento, salvo se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela Administração;
f) A aplicação das multas acima referidas não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais
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sanções a que se refere esta cláusula; e
g) No caso de atraso no fornecimento dos produtos, por mais de cinco dias corridos, a prefeitura poderá, a seu
exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando o licitante impedido de participar de licitações e/ou contratar com
o mesmo por um período de até cinco anos.
CLÁUSULA VIII - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
É vedado qualquer reajuste durante o prazo de validade da ata de registro de preços.
A revisão de valores, para mais ou para menos, poderá ocorrer de ofício ou a pedido do licitante signatário da
ata de registro de preços, nas seguintes condições:
a) para mais, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do art. 65, II,“d”
da Lei nº. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços
praticados no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e/ou fato da administração; e
b) para menos, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se substancialmente superior
ao praticado no mercado.
Visando subsidiar eventuais revisões, a Prefeitura poderá elaborar pesquisas periódicas dos preços praticados
no mercado.
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto
no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:
a) a detentora não cumprir as obrigações constante desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
f) A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por correspondência,
juntando-se o comprovante aos autos.
g) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da
publicação.
h) Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
ORDENS DE FORNECIMENTO
a) As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, pelo Setor de Compras do
Município.
b) A emissão das Ordens de Fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente
autorizados pelo Setor requisitante.
CLÁUSULA XII - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas, nos termos do § 1º, do artigo
nº. 65, da Lei nº.8.666/93.
CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico nº. 013/2022 e a proposta da empresa MEDICAL FARMA
COMERCIO - EIRELI, classificada em 1º lugar.
Fica eleito o foro de Serrolândia/BA para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em três vias de igual teor e
forma.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJCXQ0RDNTKXQJAXNZG0NU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
20 de Junho de 2022
5 - Ano XV - Nº 4822

Serrolândia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE

MEDICAL FARMA COMERCIO - EIRELI
EMPRESA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1-Nome:________________________________2-Nome:__________________________
CPF/RG:______________________________

CPF/RG:_________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
PRAÇA MANOEL NOVAES, 99 - SERROLANDIA
CNPJ.: 14196703000141
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ANEXO ÚNICO
ITEM

DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

VL.UNIT.

VL.TOTAL MARCA

1

AGULHA, hipodérmica, 13 x 4, descartável, estéril, atóxica, apirogênica, cânula
em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizado, com bisel trifacetado, afiado, rígido
e centralizado, canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor
em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde

CX

20

12,09

241,80

Solidor

2

AGULHA, hipodérmica, 20 x 5,5, descartável, estéril, atóxica, apirogenica, cânula
em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizado, com bisel tri facetado, afiado, rígido
e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor
em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhao. Embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificação,CX COM 100 UND

CX

150

12,09

1.813,50

Solidor

3

AGULHA, hipodérmica, 25 x 7, descartável, estéril, atóxica, apirogenica, cânula
em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizado, com bisel tri facetado, afiada, rígida
e centraliza, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em
polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhao. Embalagem individual,
em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação,
tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde CX COM
100 UND

CX

150

12,09

1.813,50

Solidor

4

AGULHA, hipodérmica, 30 x 7, descartável, estéril, atóxica, apirogenica, cânula
em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizado, com bisel tri facetado, afiado, rígido
e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor
em polipropileno, sem rachaduras e bem acopladoao canhao. Embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde

CX

200

12,09

2.418,00

Solidor

5

AGULHA, hipodérmica, 30 x 8, descartável, estéril, atóxica, apirogenica, cânula
em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizado, com bisel tri facetado, afiado, rígido
e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor
em polipropileno, sem rachaduras e bem acopladoao canhao. Embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde CX COM 100 UNIDADES
AGULHA, hipodérmica, 40 x 1,20, descartável, estéril, atóxica, apirogenica, cânula
em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizado, com bisel tri facetado, afiado, rígido
e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor
em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhao. Embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificação,CX COM 100 UND

CX

250

12,09

3.022,50

Solidor

CX

40

12,09

483,60

Solidor

CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO
USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA
ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM
ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 6
CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO
USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA
ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM
ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 8
CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO
USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA
ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM
ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº12
CATETER, jelco, estéril, descartável, flexível, n. 14. Embalagem individual, em
blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.CX COM 100 UND

UN

50

1,23

61,50

Med sonda

UN

30

1,18

35,40

CPL

UN

30

1,28

38,40

CPL

CX

20

121,00

2.420,00

Gramma Crucis

11

CATETER, jelco, estéril, descartável, flexível, n. 20. Embalagem individual, em
blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde. CX COM 100 UND

CX

30

92,00

2.760,00

Gramma Crucis

12

CATETER, jelco, estéril, descartável, flexível, n. 22. Embalagem individual, em
blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.CX COM 100 UND

CX

35

92,00

3.220,00

Gramma Crucis

6

7

8

9

10
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13

CATETER, jelco, estéril, descartável, flexível, n. 24. Embalagem individual, em
blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.CX COM 100 UN

CX

30

102,00

3.060,00

Gramma Crucis

14

CATETER, jelco, estéril, descartável, flexível, n.18. Embalagem individual, em
blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

CX

20

92,00

1.840,00

Gramma Crucis

15

CATETER, nasal, para oxigênio, tipo óculos, descartável, uso adulto. Embalagem
individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura
em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
CATETER, nasal, para oxigênio, tipo óculos, descartável, uso infantil. Embalagem
individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura
em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
CLAMP, umbilical, descartável, confeccionado em plástico resistente, estéril, com
abertura asséptica, em papel grau cirúrgico. Embalagem unitária, contendo dados
de identificação, procedência,data de validade, numero do lote e registro no
Ministério da Saúde.
EQUIPO macro gotas, para soro, com injetor lateral estéril descartável, tubo em
PVC, adaptador para agulha ou gelco, embalado em papel grau cirúrgico
esterilizado a base de oxido de etileno.
EQUIPO MULTIVIAS - Dispositivo intravenoso duas vias, tubo transparente em
PVC; látex-free; conector Luerslip com o paciente; conectores distais Luer fêmea
com protetores de Cone Luer; Pinças tipo clamp (corta-fluxo); Tampas protetoras
reserva; estéril e apirogênico
EQUIPO PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS FOTOSSENSÍVEIS, DE USO
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE
APROX. 2,30M, PONTA PERFURANTE UNIVERSAL COM FILTRO DE AR,
CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL E TUBO EM PVC COM COMPOETO
FILTRANTE DE RADIAÇÕES LUMINOSAS, INTERMEDIADO POR SEGMENTO
DE SILICONE GRAU MÉDICO, CONTENDO PINÇA CORTA FLUXO (TIPO
ROLETE), INJETOR LATERAL (TIPO Y) COM MEMBRANA AUTO
CICATRIZANTE SEGUIDO POR FILTRO DE SOLUÇÃO (15MM) E CONECTOR
TERMINAL, COM CPAS PROTETORAS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADO
PARA INFUSÃO DE LIQUIDOS INJETÁVEIS EM VIAS PARENTERAIS. COM
CAPA PLÁSTICA PROTETORA PARA SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS.
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES DUPLA FACE DE PAPEL
GRAU CIRUGICO COM FILME DE POLIETILENO COM POLIÉSTER.

UN

350

1,68

588,00

CPL

UN

150

1,66

249,00

CPL

UN

300

2,52

756,00

Medsonda

UN

6000

1,36

8.160,00

Labor import

UN

3000

1,22

3.660,00

Biomass

UN

500

4,69

2.345,00

Lamedid

21

EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE - equipo para transfusão sanguínea
com câmara de filtro transparente e flexível , com câmara de gotejamento
transparente tubo extensor contínuo sem terminações em látex ou similar,
transparente, flexível, igual ou superior a 1,50 m de comprimento, perfurador
especial para bolsas de sangue e derivados, conector macho com conicidade e
protetores que garantam a sua esterilidade, estéril apirogênico, atóxico,
embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de
identificação, lote, data de fabricação, data de validade.
"

UN

1500

5,18

7.770,00

Lamdid

22

ESFIGMOMANÔMETRO, TIPO ANERÓIDE, COMPONENTES BRAÇADEIRA
NYLON 15 X 64 CM COM FECHO EM VELCRO, TUBO FLEXÍVEL ISENTO DE
LÁTEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDICAÇÃO TAMANHO E MARCA
CONTROLE CIRCUNFERÊNCIA, TIPO USO ADULTO OBESO
ESTETOSCOPIO, adulto, utilizado para ausculta cardíaca e pulmonar e auxiliar
para medida da pressão arterial, em paciente adulto, aparelho dotado de
campânula metálica, duo-sonic, dois tubos condutores separados em material
flexível sem emendas, moldado para produzir efeito condutor efetivo, com conjunto
bi-auricular, metálico, ajustado por mola laminar externa, resistente, com olivas
(protetor auricular) de formato anatômico, de borracha macia (silicone), sem
redobras, ajuste confortável com perfeita vedação contra ruídos ambientais,
registro no Ministério da Saúde. Devera ser apresentado o Certificado de Garantia
mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento. Devera
acompanhar o equipamento o Manual de operação e serviço em Português do
Brasil.
FILME, radiológico, dimensões 18X24 cm. Embalagem: caixa com 100 películas,
com dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e tempo
de validade.
FILME, radiológico, dimensões 24 x 30 cm. Embalagem: caixa com 100 películas,
com dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e tempo
de validade.
FILME, radiológico, dimensões 35 x 35 cm. Embalagem: caixa com 100 películas,
com dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e tempo
de validade.
FILME, radiológico, dimensões 35 x 43 cm. Embalagem: caixa com 100 películas,
com dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e tempo
de validade.

UN

60

78,00

4.680,00

Premium

UN

7

21,40

149,80

Premium

CX

20

123,21

2.464,20

Fujifilm

CX

40

189,55

7.582,00

Fujifilm

CX

40

367,08

14.683,20

Fujifilm

UN

40

367,08

14.683,20

Fujifilm
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17

18

19

20

23

24

25

26

27
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FILME, radiológico,dimensões 30 x 40 cm. Embalagem: caixa com 100 películas,
com dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação e tempo
de validade.
FIO, PARA SUTURA, CATGUT SIMPLES N. 3-0, FIO COM 75 CM DE
COMPRIMENTO, AGULHA DE 3,0 CM CM E 1/2 CIRCULO, CILÍNDRICA.
EMBALAGEM: ENVELOPE INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL
GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA
EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO
DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 24
UNIDADES

CX

40

315,92

12.636,80

CX

20

90,00

1.800,00

Technofio

30

FIO, PARA SUTURA, EM NYLON MONOFILAMENTAR N. 0-0, FIO COM 45 CM
DE COMPRIMENTO, AGULHA DE 2,0 CM E 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE,
CUTICULAR. EMBALAGEM: ENVELOPE INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO
OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM
PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE. CAIXA COM 24 UNIDADES

CX

20

38,49

769,80

Technofio

31

FIO, PARA SUTURA, EM NYLON MONOFILAMENTAR N. 5-0, FIO COM 45 CM
DE COMPRIMENTO, AGULHA DE3,0 CM E 3/8 DE CORPO TRIANGULAR,
CORTANTE, CUTICULAR. EMBALAGEM: ENVELOPE INDIVIDUAL EM PAPEL
ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO,
ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE.CX COM 24 UND

CX

20

38,49

769,80

Technofio

32

FIO, para sutura, em nylon, monofilamento, preto, 2-0 com agulha 3/8 círculo,
cilíndrica, CX COM 24 UNIDADES

CX

100

38,50

3.850,00

Procare

33

FIO, PARA SUTURA, EM NYLON, MONOFILAMENTO, PRETO, 3-0 COM
AGULHA 1/5 CIRCULO,1,7CM. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO
DADOS DE IDENTIFICAÃO, TIPODE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE..CX COM 24 UND

CX

100

38,50

3.850,00

Procare

34

FIO, para sutura, em nylon, monofilamento, preto, 4 0 com agulha 3/8 círculo,
cilíndrica, 3 cm.CX COM 24 UNIDADES

CX

50

38,50

1.925,00

Procare

29

VALOR TOTAL:

116.600,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
PRAÇA MANOEL NOVAES, 99 - CENTRO - SERROLANDIA/ESTADO DA BAHIA. Cep 44710000
CNPJ: 14196703000141

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
VALIDADE: 07/06/2023
Aos 7 de Junho de 2022, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA - BA, inscrita no CNPJ sob o n.º
14.196.703/0001-41, situada a Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, neste
ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Gildo Mota Bipo, brasileiro, maior, portador da cédula de
identidade nº 0415832055 SSP/BA e do CPF nº 095.934.578-79, residente e domiciliado na Av. Justiniano
Gonçalves, 99, Cinelex, Serrolândia-Bahia/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede à Praça Manoel Novaes, s/n - Centro - Serrolândia - Bahia, inscrito
no CNPJ nº 11.324.599/0001-35, representado neste ato pela Srº Welington de Oliveira, brasileira, maior,
portadora da cédula do CPF n° 018.319.035-12, residente e domiciliado na Rua Cirio José de Oliveira, Povoado
do Roçadinho - Serrolândia - Bahia, denominada CONTRATANTE e do outro lado o Empresa JD SAUDE
HOSPITALAR EIRELI, com sede RUA PELICANO, 341, PITANGUEIRAS, 42701340, LAURO DE FREITAS,
inscrita no CNPJ sob nº 38.471.773/0001-29, Inscrição Estadual nº , representada neste ato pelo Sr.(a) ,
Dados bancários: , Agência - , - , nos termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02, e das demais normas legais
aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico de Registro de Preços
nº. 013/2022, resultado de julgamento de Preços homologado pelo Prefeito Municipal do processo
administrativo nº.136/2022, RESOLVE registrar os preços para Contratação de empresa para fornecimento
Materiais pensos diversos, visando atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Serrolândia-BA.,
durante o período de validade da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela empresa acima
citada, classificada em primeiro lugar para os lotes abaixo discriminados.
Tudo conforme as especificações constantes da proposta de preços, que passa a fazer parte desta, tendo sido
os preços ofertados pela empresa JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI cuja proposta foi classificada em 1º lugar
no certame acima referenciado.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento Materiais pensos diversos, visando atender a demanda do Fundo
Municipal de Saúde de Serrolândia-BA.
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 07/06/2022 até 07/06/2023. É admitida sua
prorrogação quando os preços continuarem se mostrando mais vantajosos, e desde que haja anuência das
partes.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigado a firmar as
contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
PARAGRAFO ÚNICO - PREÇOS REGISTRATDOS
Sendo o valor total registrado pela empresa JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI na presente Ata em R$
139.239,80, conforme o detalhamento em anexo único;
CLÁUSULA III - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROJ./ATIV.: 2024 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 2 - REC. IMP. E TRANSF.
IMP. - SAÚDE - 15%;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROJ./ATIV.: 2024 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 14 - TRANSFERÊNCIAS
DE RECURSOS DO SUS;
CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Os valores ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado de
acordo com a respectiva classificação no Pregão nº. 013/2022.
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Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do edital do Pregão nº. 013/2022, que integra o presente instrumento de compromisso.
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão nº.
013/2022, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integram.
CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
Todo o material deverá ser entregue, acompanhado da nota fiscal correspondente, na sede do Município,
situado a Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, ou no local que for indicado,
sendo todo material conferido pela Contratante.
5.1 Em cada fornecimento, o local e o prazo de entrega das peças será acordado pela unidade requisitante,
não podendo o prazo, todavia, ultrapassar 01 (um) dia útil contado a partir do recebimento da nota de empenho.
CLÁUSULA VI - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 Constitui obrigação da contratante:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado;
b)
Designar Servidor responsável pelo recebimento e conferência do objeto deste instrumento;
c)
Efetuar os pagamentos conforme disposto no contrato;
6.2 Constitui obrigação do contratado:
a)
Responder em relação aos seus empregados, se houver, por todas as despesas decorrentes da
execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuição de vales-refeição,
vales-transporte e outras exigências fiscais, sociais e trabalhistas;
b)
Responder por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato;
c)
Comunicar à contratante, por escrito, quaisquer anormalidades de caráter urgente, além de prestar os
esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do contrato;
d)
Emitir todas as Notas Fiscais e/ou documentos exigidos pela legislação vigente;
e)
Entregar o objeto deste instrumento nesta cidade de Serrolândia - Bahia, em local previamente
combinado com a Secretaria solicitante, sem gerar custo algum para a Prefeitura;
f)
Efetuar a entrega dos itens solicitados em no máximo 01 (um) dia útil, após a solicitação, de acordo com
as condições previstas no edital e seus anexos e na Autorização para Fornecimento de Material.
g)
Efetuar a substituição imediata de qualquer produto em desacordo com as especificações do edital ou
que apresente vícios decorrentes do transporte ou armazenamento.
h)
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
i)
Manter o objeto licitado em local apropriado de acordo com a legislação vigente;
Subcláusula única. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos
e condições especificados no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, e a solicitação dilatória, sempre por
escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, deverá ser
recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar.
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei nº.
8.666/93 e na Lei nº. 10.520/02:
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Administração;
b) Multa, prevista na forma do item especifico, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo
para a Administração;
c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a União por período de até cinco anos, nas
hipóteses e nos termos do art. 7º da Lei nº10.520/02;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a
penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
e) Expirado o prazo da entrega dos produtos sem sua efetivação aplicar-se-á a multa de três décimos por cento
por dia de atraso sobre o valor da nota de empenho, observando o limite de dez por cento, salvo se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela Administração;
f) A aplicação das multas acima referidas não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais
sanções a que se refere esta cláusula; e
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g) No caso de atraso no fornecimento dos produtos, por mais de cinco dias corridos, a prefeitura poderá, a seu
exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando o licitante impedido de participar de licitações e/ou contratar com
o mesmo por um período de até cinco anos.
CLÁUSULA VIII - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
É vedado qualquer reajuste durante o prazo de validade da ata de registro de preços.
A revisão de valores, para mais ou para menos, poderá ocorrer de ofício ou a pedido do licitante signatário da
ata de registro de preços, nas seguintes condições:
a) para mais, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do art. 65, II,“d”
da Lei nº. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços
praticados no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e/ou fato da administração; e
b) para menos, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se substancialmente superior
ao praticado no mercado.
Visando subsidiar eventuais revisões, a Prefeitura poderá elaborar pesquisas periódicas dos preços praticados
no mercado.
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto
no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:
a) a detentora não cumprir as obrigações constante desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
f) A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por correspondência,
juntando-se o comprovante aos autos.
g) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da
publicação.
h) Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
ORDENS DE FORNECIMENTO
a) As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, pelo Setor de Compras do
Município.
b) A emissão das Ordens de Fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente
autorizados pelo Setor requisitante.
CLÁUSULA XII - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas, nos termos do § 1º, do artigo
nº. 65, da Lei nº.8.666/93.
CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico nº. 013/2022 e a proposta da empresa JD SAUDE
HOSPITALAR EIRELI, classificada em 1º lugar.
Fica eleito o foro de Serrolândia/BA para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em três vias de igual teor e
forma.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE

JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI
EMPRESA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1-Nome:________________________________2-Nome:__________________________
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DESCRIÇÃO
ABAIXADOR, de língua, espátula em madeira lisa, isto e, com ausência de farpas,
descartável, extremidades arredondadas, formato convencional, resistente a
esterilização, com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e 1,5 cm. Embalagem:
pacote com 100 unidades, com dados de identificação e procedência.
AGUA, oxigenada, 10 volumes. Embalagem: frasco plástico com 01 litro, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO P.A (ETANOL) 99,8%. FÓRMULA QUÍMICA :
C2H6O. MASSA MOLAR: 4606 G/MOL-1. FRASCO COM 1000ML. A
EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONTER A SEGUINTE IMPRESSÃO
"VENDA PROIBIDA PELO COMÉRCIO
ALCOOL iodado, medicinal, 1%, solução tópica, 1000 ml, a embalagem do
produto devera conter a seguinte impressão "venda proibida pelo comercio."
Apresentar registro dos produtos na ANVISA e Certificado de Boas Praticas,
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução ANVISA nº
460/99. Em caso de fabricante fora do MERCOSUL, apresentar documento dos
pais de origem traduzido por tradutor oficial.
ALCOOL, absoluto, mínimo 99,5 % de pureza. Embalagem: frasco com 1000 ml,
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
ALCOOL, ETÍLICO 70%, SOLUÇÃO ANTI-SÉPTICA USO EXTERNO, FRASCO
COM 1000 ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER VENDA PROIBIDA PELO
COMERCIO.
ALCOOL, Gel, Alcool Gel a 73" GL, liquido galatinoso, incolor, solução
anti-séptica uso externo, com validade minima de 24 meses, embalagem de 5
litros. A embalagem do produto devera conter a impressão “venda proibida pelo
comercio” Apresentar registro dos produtos na ANVISA e Certificado de Boas
Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução
ANVISA nº 460/99. Em caso de fabricante fora do MERCOSUL, apresentar
documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.
ALMOTOLIA frasco plástico para acondicionar solução, na cor branca
transparente, com tampa de rosca para vedação, protetor da tampa conjugado,
capacidade para 250 ml.
ALMOTOLIA, frasco plástico, para acondicionar solução, na cor branco
transparente, com tampa de rosca para vedação, protetor da tampa conjugado,
capacidade para 100 ml.
Aparelho de glicosimetro medidor de glicemia. Apresentar cópia de certificado de
registro no Ministério da Saúde.
ATADURA de crepom, 13 fios cm², 100% algodão, com dimensões de 20 cm de
largura x 1,80m de comprimento em repouso, com 42,8 gramas, enrolada em si
mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido
longitudinal, não estéril, atóxica, aparência uniforme, sem rasgos, impurezas,
fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embaladas
em sacos pllásticos contendo 06 unidades, deve conter de maneira legível fixada
em seu corpo nome e marca do produto, numero de fios por cm, composição,
identificação do fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome do técnico
responsável e numero de inscrição, numero de inserção do registro do Ministério
da Saúde, conforme resolução RDC Nº 185 da ANVISA, Resolução Nº 02 de
31/12/2001 do Conmetro, Portaria Nº. 157 do Inmetro e NBR 14056.
ATADURA DE CREPOM, TIPO I, 100% ALGODÃO, COM DIMENSÕES DE 12 CM
DE LARGURA X 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, ENROLADA EM SI
MESMA, COM FIO RETORCIDO OU SINGELO, COM PROPRIEDADES
ELÁSTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA,
APARÊNCIA UNIFORME, SEM RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS, SEM
EMENDAS, SEM MANCHAS E, QUALQUER OUTRO TIPO DE DEFEITO.
EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS CONTENDO 06 UNIDADES, DEVE
CONTER DE MANEIRA LEGÍVEL FIXADA EM SEU CORPO NOME E MARCA DO
PRODUTO, NUMERO DE FIOS POR CM, COMPOSIÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, NOME DO TÉCNICO
RESPONSÁVEL E NUMERO DE INSCRIÇÃO, NUMERO DE INSERÇÃO DO
REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº
185 DA ANVISA, RESOLUÇÃO Nº 02 DE 31/12/2001 DO CONMETRO,
PORTARIA Nº. 157 DO INMETRO E NBR 14056.
ATADURA, de crepom, 13 fios por cm², 100% algodão crú, com dimensões de 15
cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, enrolada em si mesma, com
fio retorcido ou singelo, com propriedades elásticas no sentido longitudinal, não
estéril, atóxica, aparência uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas,
sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embaladas em sacos plásticos
contendo 06 unidades, deve conter de maneira legível fixada em seu corpo nome
e marca do produto, numero de fios por cm, composição, identificação do
fabricante, prazo de validade, numero do lote, nome do técnico responsável e
numero de inscrição, numero de isenção do registro do Ministério da Saúde,
conforme resolução RDC Nº 185 da ANVISA, Resolução Nº 02 de 31/12/2001 do
Conmetro, Portaria Nº. 157 do Inmetro e NBR 14056.

UND.

QUANT.

VL.UNIT.

VL.TOTAL MARCA

PC

95

7,00

665,00

Estilo

FR

120

8,00

960,00

Rio quimica

UN

70

16,00

1.120,00

ACS Cientifica

FR

170

21,00

3.570,00

Rio Quimica

FR

70

14,00

980,00

Flamagel

FR

2000

7,00

14.000,00

Flamagel

GL

300

43,50

13.050,00

Flamagel

UN

110

3,60

396,00

J. prolab

UN

100

3,60

360,00

J. Prolab

UN

10

36,00

360,00

Medlevson

PC

3000

6,00

18.000,00

American

PC

800

11,00

8.800,00

American

PC

500

12,51

6.255,00

American
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ATADURA, gessada, 10 cm x 3,0 m, na cor branca, alvejada, isenta de amido,
dextrina, álcalis, ácidos, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada
em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com
massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulose e
solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a
confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no Maximo de10
minutos. Embalagem individual. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde
ATADURA, gessada, 12 cm x 3,0 m, na cor branca, alvejada, isenta de amido,
dextrina, álcalis, ácidos, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada
em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com
massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulose e
solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a
confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no Maximo de10
minutos. Embalagem individual, na embalagem devera estar impresso dados de
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde
ATADURA, gessada, 15 cm x 3,0 m, na cor branca, alvejada, isenta de amido,
dextrina, álcalis, ácidos, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada
em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada uniformemente com
massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulose e
solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a
confecção do aparelho gessado e com tempo de secagem no Maximo de10
minutos. Embalagem individual. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde
AVENTAL, segurança, impermeável, confeccionado em PVC com forro de
poliéster. Tiras soldadas eletronicamente, cor branca, com 120cm de comprimento
e 70cm de largura, acabamento nas laterais por solda eletrônica. Avental
impermeável.
AVENTAL, uso hospitalar, descartável, ergonômico, cor branca, com abertura para
as costas, faixa na cintura com ponto de fixação na frente, com gola, sem mangas,
comprimento mínimo de 1,25 m e largura mínima de 75 cm, em 100 %
polipropileno, gramatura 30 gr/m2. Embalagem:pacote com dez unidades,
contendo dados do fabricante, da procedência e data de fabricação.
BOLSA COLETORA DE URINA, sistema fechado, face anterior transparente,
escala de graduação de pequenos e grandes volumes; conector cônico adaptável
à sonda vesical, com tampa protetora; tubo coletor em pvc transparente,
resistente. Local para coleta de amostra com membrana auto-cicatrizante, livre de
látex, vedação efetiva; pinça corta fluxo eficiente; válvula anti-refluxo; tubo coletor
na porção inferior da bolsa, em pvc transparente, com tampa protetora e/ou local
próprio para guardar a extremidade distal quando em desuso; pinça corta fluxo
eficiente. Com sistema para medição da diurese horária com capacidade de 500
ml incorporado a uma câmera de pasteur e saco de recolhimento aberto ou
fechado. Alça para fixação no leito. Estéril, descartável. Embalagem individual, em
papel cirúrgico, que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação,
procedência; data de fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do
lote; registro no ministério da saúde. Fabricado de acordo com rdc nº 16/2013.

RL

30

2,49

74,70

Ortofen

RL

30

3,87

116,10

Ortofen

RL

50

3,86

193,00

Ortofen

UN

2

30,00

60,00

UN

2000

3,00

6.000,00

Ecomax

UN

560

7,00

3.920,00

Solidor

CAIXA PORTA LÂMINA, para citologia, 3 lâminas, em polipropileno, tampa com
rosca, categoria plástico.
CAIXA TÉRMICA, de alto impacto com alças laterais e tampas articuladas, com
capacidade interna de 24 litros
CAIXA, coletora, para materiais Perfurocortante, resistente a perfurações, com
revestimento impermeabilizante, contendo fundo rígido de proteção extra contra
perfurações, cinta interna e bandeja coletora de resíduos líquida. A caixa devera
ser de cor amarela e conter simbologia de acordo com a codificação internacional
(risco biológico - Material contaminado), capacidade para 20 litros. De acordo com
as Normas da ABNT.
CAMPO CIRÚRGICO, aplicação cirurgia geral, material* plástico, permeabilidade
impermeável, dimensão cerca de 45 cm x 60 cm, fixação adesivo hipoalergênico,
componentes iodado, esterilidade estéril, uso único, embalagem individual

UN

1500

0,60

900,00

J. Prolab

UN

10

30,00

300,00

Coleman

UN

500

10,00

5.000,00

RL

100

5,00

500,00

CLORETO de sódio, solução injetável a 0,9% 10ml. A embalagem deve conter
“venda proibida pelo comercio”.
CLORETO, DE SÓDIO, SOLUÇÃO A 0,9%, ACONDICIONADA EM AMPOLA FRASCO/AMPOLA-BOLSA EM SISTEMA FECHADO DE 500ML, RÓTULO E
GRADUAÇÃO NÍTIDOS COM PONTO PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM
LATEX AUTOVEDÁVEL.E VIA DE CONEXÃO PARA EQUIPO COM MEMBRANA
DE PROTEÇÃO, COM ESPAÇO SUFICIENTE PARA ADIÇÃO DE
MEDICAMENTOS DISPENSANDO O USO DE CORTADORES. A EMBALAGEM
DEVE CONTER VENDA PROIBIDA PELO COMERCIO.
COLAR, cervical, de polietileno com abertura anterior para realização de
cricotireodostomia, possuindo um apoio mentoniano com ligação do mento a
fúrcula external, possuindo velcro de fixação na parte externa, tamanho G
COLAR, cervical, de polietileno com abertura anterior para realização de
cricotireodostomia, possuindo um apoio mentoniano com ligação do mento a
furcula external, possuindo velcro de fixação na parte externa, tamanho M.

AMP

500

2,00

1.000,00

Farmace

UN

500

18,00

9.000,00

Farmace

UN

3

15,00

45,00

Resgate

UN

5

15,00

75,00

Resgate
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Coletor de materiais perfurocortantes – caixa coletora para lixo contaminado
de material perfurocortante - com capacidade para 13 litros (útil 10 litros),
confeccionada em papelão ondulado resistente à perfuração, com saco plástico e
revestimento interno para descarte de objetos, com 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 a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR
7500. Embaladas em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente
os dados de identificação, procedência e marca/fabricante. Procedência Nacional.

CX

20

80,00

1.600,00

Descarbox

29

COLETOR de exame, tipo universal, para fezes e urina, tipo copo, estéril,
capacidade de 50 ml, em PVC, branco fosco, tampa com fechamento em rosca.
COLETOR, de urina, sistema fechado, bolsa em PVC, resistente, atóxica, branco
opaco na face posterior, branco transparente na face anterior, com selagem
segura, câmera de Pasteur flexível, válvula ante refluxo, filtro de ar, alça de
sustentação rígida, tipo óculos, tubo de PVC, atóxico, flexível, com 1,40 cm de
comprimento, com clamp denteado e/ou corta-fluxo, injetor lateral fixo com 10 cm
abaixo do inicio do circuito, com membrana auto cicatrizante, conector universal
para sondas uretro/vesicais, com tampa protetora da estéril, sistema de
esvaziamento com clamp deteado e/ou corta fluxo, bolsa com escala de
graduação de 100 em 100 ml e com capacidade para 2000 ml. Embalagem.
Individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificação e registro no Ministério
da Saúde
LUVA, cirúrgica, número 7,5, descartável, estéril, em látex natural, textura
uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente
a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm,
lubrificada com bioabsorvivel atoxica ,tipo uso descartavel formato anatomico
embalagem conforme norma abnt cabertura asseptica

UN

650

2,00

1.300,00

J. Prolab

UN

200

7,00

1.400,00

solidor

UN

1500

1,64

2.460,00

Newhand

LUVA, cirúrgica, número 8,0, descartável, estéril, em látex natural, textura
uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente
a tração, punho com bainha ou frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm,
lubrificada com pó bioabsorvivel, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica
conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e esquerda,
acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura, numero visível no
invólucro e na luva. Embalagem individual, aos pares, em papel grau cirúrgico,
abertura em pétala, Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,
tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde e certificado de aprovação no Ministério do Trabalho
LUVA, de procedimento, em látex natural, descartável, não estéril, ambidestra,
textura uniforme, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração,
comprimento mínimo de 24 cm, bainha, espessura mínima de 0,16 mm, sem pó
bioabsorvivel, tamanho G. Embalagem caixa com 50 pares. Na embalagem devera
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde e certificado de
aprovação no Ministério do Trabalho.
LUVA, de procedimento, em látex natural, descartável, não estéril, ambidestra,
textura uniforme, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração,
comprimento mínimo de 24 cm, bainha, espessura mínima de 0,16 mm, sem pó
bioabsorvivel, tamanho M. Embalagem caixa com 50 pares. Na embalagem devera
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde e certificado de
aprovação no Ministério do Trabalho.
LUVA, de procedimento, em látex natural, descartável, não estéril, ambidestra,
textura uniforme, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração,
comprimento mínimo de 24 cm, bainha, espessura mínima de 0,16 mm, sem pó
bioabsorvivel, tamanho P. Embalagem caixa com 50 pares. Na embalagem devera
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde e certificado de
aprovação no Ministério do Trabalho.
LUVA, de procedimento, em látex natural, descartável, não estéril, ambidestra,
textura uniforme, alta sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração,
comprimento mínimo de 24 cm, bainha, espessura mínima de 0,16 mm, sem pó
bioabsorvivel, tamanho PP. Embalagem caixa com 50 pares. Na embalagem
devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência,
data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde e
certificado de aprovação no Ministério do Trabalho.

UN

1000

1,63

1.630,00

Newhand

CX

250

19,00

4.750,00

Medix

CX

800

19,00

15.200,00

Medix

CX

500

19,00

9.500,00

Medix

CX

300

19,00

5.700,00

Medix

30

1

2

3

4

5

6

VALOR TOTAL:

139.239,80
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
VALIDADE: 07/06/2023
Aos 7 de Junho de 2022, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA - BA, inscrita no CNPJ sob o n.º
14.196.703/0001-41, situada a Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, neste
ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Gildo Mota Bipo, brasileiro, maior, portador da cédula de
identidade nº 0415832055 SSP/BA e do CPF nº 095.934.578-79, residente e domiciliado na Av. Justiniano
Gonçalves, 99, Cinelex, Serrolândia-Bahia/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede à Praça Manoel Novaes, s/n - Centro - Serrolândia - Bahia, inscrito
no CNPJ nº 11.324.599/0001-35, representado neste ato pela Srº Welington de Oliveira, brasileira, maior,
portadora da cédula do CPF n° 018.319.035-12, residente e domiciliado na Rua Cirio José de Oliveira, Povoado
do Roçadinho - Serrolândia - Bahia, denominada CONTRATANTE e do outro lado o Empresa DIVIMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com sede EST DA MURICOCA, 09, SAO MARCOS,
41250420, SALVADOR, inscrita no CNPJ sob nº 02.421.679/0001-18, Inscrição Estadual nº , representada
neste ato pelo Sr.(a) ISRAEL CORDEIRO BASTOS SANTANA, Dados bancários: Banco Bradesco S/A,
Agência - 237, Corrente - 3571-8, nos termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02, e das demais normas legais
aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico de Registro de Preços
nº. 013/2022, resultado de julgamento de Preços homologado pelo Prefeito Municipal do processo
administrativo nº.136/2022, RESOLVE registrar os preços para Contratação de empresa para fornecimento
Materiais pensos diversos, visando atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Serrolândia-BA.,
durante o período de validade da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela empresa acima
citada, classificada em primeiro lugar para os lotes abaixo discriminados.
Tudo conforme as especificações constantes da proposta de preços, que passa a fazer parte desta, tendo sido
os preços ofertados pela empresa DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA cuja
proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima referenciado.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento Materiais pensos diversos, visando atender a demanda do Fundo
Municipal de Saúde de Serrolândia-BA.
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 07/06/2022 até 07/06/2023. É admitida sua
prorrogação quando os preços continuarem se mostrando mais vantajosos, e desde que haja anuência das
partes.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigado a firmar as
contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
PARAGRAFO ÚNICO - PREÇOS REGISTRATDOS
Sendo o valor total registrado pela empresa DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA na
presente Ata em R$ 103.973,58, conforme o detalhamento em anexo único;
CLÁUSULA III - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROJ./ATIV.: 2024 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 2 - REC. IMP. E TRANSF.
IMP. - SAÚDE - 15%;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROJ./ATIV.: 2024 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 14 - TRANSFERÊNCIAS
DE RECURSOS DO SUS;
CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Os valores ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado de

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJCXQ0RDNTKXQJAXNZG0NU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
20 de Junho de 2022
17 - Ano XV - Nº 4822

Serrolândia

acordo com a respectiva classificação no Pregão nº. 013/2022.
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do edital do Pregão nº. 013/2022, que integra o presente instrumento de compromisso.
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão nº.
013/2022, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integram.
CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
Todo o material deverá ser entregue, acompanhado da nota fiscal correspondente, na sede do Município,
situado a Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, ou no local que for indicado,
sendo todo material conferido pela Contratante.
5.1 Em cada fornecimento, o local e o prazo de entrega das peças será acordado pela unidade requisitante,
não podendo o prazo, todavia, ultrapassar 01 (um) dia útil contado a partir do recebimento da nota de empenho.
CLÁUSULA VI - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 Constitui obrigação da contratante:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado;
b)
Designar Servidor responsável pelo recebimento e conferência do objeto deste instrumento;
c)
Efetuar os pagamentos conforme disposto no contrato;
6.2 Constitui obrigação do contratado:
a)
Responder em relação aos seus empregados, se houver, por todas as despesas decorrentes da
execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuição de vales-refeição,
vales-transporte e outras exigências fiscais, sociais e trabalhistas;
b)
Responder por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato;
c)
Comunicar à contratante, por escrito, quaisquer anormalidades de caráter urgente, além de prestar os
esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do contrato;
d)
Emitir todas as Notas Fiscais e/ou documentos exigidos pela legislação vigente;
e)
Entregar o objeto deste instrumento nesta cidade de Serrolândia - Bahia, em local previamente
combinado com a Secretaria solicitante, sem gerar custo algum para a Prefeitura;
f)
Efetuar a entrega dos itens solicitados em no máximo 01 (um) dia útil, após a solicitação, de acordo com
as condições previstas no edital e seus anexos e na Autorização para Fornecimento de Material.
g)
Efetuar a substituição imediata de qualquer produto em desacordo com as especificações do edital ou
que apresente vícios decorrentes do transporte ou armazenamento.
h)
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
i)
Manter o objeto licitado em local apropriado de acordo com a legislação vigente;
Subcláusula única. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos
e condições especificados no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, e a solicitação dilatória, sempre por
escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, deverá ser
recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar.
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei nº.
8.666/93 e na Lei nº. 10.520/02:
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Administração;
b) Multa, prevista na forma do item especifico, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo
para a Administração;
c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a União por período de até cinco anos, nas
hipóteses e nos termos do art. 7º da Lei nº10.520/02;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a
penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
e) Expirado o prazo da entrega dos produtos sem sua efetivação aplicar-se-á a multa de três décimos por cento
por dia de atraso sobre o valor da nota de empenho, observando o limite de dez por cento, salvo se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela Administração;
f) A aplicação das multas acima referidas não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais
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sanções a que se refere esta cláusula; e
g) No caso de atraso no fornecimento dos produtos, por mais de cinco dias corridos, a prefeitura poderá, a seu
exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando o licitante impedido de participar de licitações e/ou contratar com
o mesmo por um período de até cinco anos.
CLÁUSULA VIII - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
É vedado qualquer reajuste durante o prazo de validade da ata de registro de preços.
A revisão de valores, para mais ou para menos, poderá ocorrer de ofício ou a pedido do licitante signatário da
ata de registro de preços, nas seguintes condições:
a) para mais, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do art. 65, II,“d”
da Lei nº. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços
praticados no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e/ou fato da administração; e
b) para menos, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se substancialmente superior
ao praticado no mercado.
Visando subsidiar eventuais revisões, a Prefeitura poderá elaborar pesquisas periódicas dos preços praticados
no mercado.
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto
no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:
a) a detentora não cumprir as obrigações constante desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
f) A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por correspondência,
juntando-se o comprovante aos autos.
g) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da
publicação.
h) Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
ORDENS DE FORNECIMENTO
a) As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, pelo Setor de Compras do
Município.
b) A emissão das Ordens de Fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente
autorizados pelo Setor requisitante.
CLÁUSULA XII - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas, nos termos do § 1º, do artigo
nº. 65, da Lei nº.8.666/93.
CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico nº. 013/2022 e a proposta da empresa DIVIMED COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, classificada em 1º lugar.
Fica eleito o foro de Serrolândia/BA para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em três vias de igual teor e
forma.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPRESA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1-Nome:________________________________2-Nome:__________________________
CPF/RG:______________________________

CPF/RG:_________________________
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CONTRATO: 03/2022

ANEXO ÚNICO
ITEM
1

DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

VL.UNIT.

VL.TOTAL MARCA

ALGODAO, hidrófilo, 100% algodão, alvejado, isento de impurezas, inodoro e
insípido, rolos com manta fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas
regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado
em papel apropriado em toda sua extensão Embalagem: rolo com 500 g. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde
ALGODAO, ortopédico, 100%, cru, baixo teor de impurezas, 15 cm x 1,80m,
mantas uniformes. Embalagem: pacote com 12 rolos. devera estar impresso
dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde
ALGODAO, ortopédico, 100%, cru, baixo teor de impurezas, 20 cm x 1,80m,
mantas uniformes. Embalagem: pacote com 12 rolos, devera estar impresso dados
de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde
ALICATE, de pressão, tipo grampo em "C", 9 polegadas, 22 cm de comprimento;
pinças em aço inoxidável, com mínimo de 15 cm de alcance, abertura regulável
com mínimo de 12 cm de espaçamento; sistema de travamento.
Bandeja tamanho 30x20x4, confeccionada em aço inoxidável, de fino
acabamento, sem sinais de oxidação, resistentes a desinfecção e esterilização.
Embalagem contendo dados de identificação e procedência.

RL

250

13,90

3.475,00

PC

15

8,10

121,50

Ortofen

PC

15

10,40

156,00

Ortofen

UN

2

2.460,00

4.920,00

UN

10

98,77

987,70

3

Bobina de papel grau cirúrgico, com ou sem tinta indicativa para os seguintes
processos de esterilização: vapor saturado, óxido de etileno,
formaldeído, utilizado para o empacotamento de artigos
médico-odonto-hospitalares e esterilização. Medida: 50x50. Procedência
nacional.

UN

60

164,00

9.840,00

4

CABO BISTURI, material aço inoxidável cirúrgico, tamanho nº 4. Na embalagem
devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação e
registro no Ministério da Saúde.
CAMBÃO, uso veterinário para contenção, confeccionado com haste rígida de
alumínio ou aço galvanizado com espessura mínima de 3mm, empunhadura de
borracha, comprimento de 1,20m a 1,50m aproximadamente; Com cabo de aço
interno e ponteira de aço encapado.
ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, com tampa, material aço inoxidável,
formato retangular, comprimento 20 cm, largura 10 cm, altura 2 cm.
FILTRO, tipo cartucho, respirador, purificador de ar contra inalação de partículas
sólidas e contra gases e vapores, químico classe 1 e mecânico P2.
Fluxômetro, para oxigênio canalizado e/ou de cilindro, corpo de material
resistente e antioxidante, visor composto de duas peças em material resistente,
com escala graduada de 0 a 15litros/mm O2, uma capa externa de proteção,
flutuador esférico em aço inoxidável, sistema de compensação de pressão, roscas
conforme norma, rosca de saída com dispositivo para adaptação de tubos de
extensão, acompanha duas extensões de silicone transparente, atóxico,
resistente a desinfecção por agentes químicos. Possuir: garantia,
manual e assistência técnica.

UN

2

14,30

28,60

UN

2

626,85

1.253,70

UN

2

118,90

237,80

Fami

UN

2

135,14

270,28

3M

UN

15

73,00

1.095,00

9

FORMOL (FORMALDEÍDO), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO,
FÓRMULA QUÍMICAH2C=O, PESO MOLECULAR 30,03 G/MOL, GRAU DE
PUREZA CONCENTRAÇÃO ENTRE 37 E 40%,CARACTERISTICA ADICIONAL
REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-00-0

UN

5

11,90

59,50

4

KIT MASCARAS DE OXIGENIO TAMANHO ADULTO - MÁSCARAS PARA
MICRONEBULIZAÇÃO, EM PLÁSTICO OU EM SILICONE, COM
RESERVATÓRIO EXTENSÃO, TAMANHO ADULTO. Na embalagem devera estar
impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde
Kit máscaras para nebulização tamanho infantil - máscaras para
micronebulização, em plástico ou em silicone, com reservatório extensão,
tamanho infantil. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação,
tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro
no ministério da saúde.
KIT OBSTÉTRICO, CAT GUT SIMPLES 2-0, 3 X 75 CM, 01 AGULHA 3/8,
CIRCULAR, TRIANGULAR, CORTANTE, 3 CM + CAT GUT SIMPLES 2-0, 01
AGULHA 1/2, CILINDRICA, ROBUSTA 4 CM + CAT GUT SIMPLES 0, 01
AGULHA 1/2, CIRCULAR, CILINDRICA ROBUSTA, 5 CM.. NA EMBALAGEM
DEVERÁ ESTÁ IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE
ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
KIT PARA DRENAGEM DE TORAX Nº 20 C/ FRASCO CAPACIDADE P/ 2000ML FRASCO COLETOR RÍGIDO EM PVC CRISTAL, GRADUADO, TAMPA COM
ROSCA RÁPIDA , TAMPA COM TRÊS VIAS, TUBO INTERNO BISELADO,
ESPIRAL PLÁSTICO PARA EVITAR O ACOTOVELAMNTO DA EXTENSÃO,
CLAMP PARA INTERRUPÇÃO DE FLUXO, TUBO EXTENSOR EM PVC
UNIVERSAL DE DRENOS E ALÇA DE SUSTENTAÇÃO PARA TRANSPORTE +
DRENO TORÁCICO FABRICADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO,
RADIOPACO, MULTIFENESTRADO, ACOMPANHADO DE CONCTOR
UNIVERSAL AJUSTÁVEL.

UN

35

8,40

294,00

Foyomed

PC

35

8,40

294,00

Foyomed

KIT

20

14,80

296,00

Bioline

KIT

5

38,00

190,00

Med sharp

2

3

1

2

5

6
7
8

5

6

7
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KIT PARA DRENAGEM DE TORAX Nº 22 C/ FRASCO CAPACIDADE P/ 2000ML FRASCO COLETOR RÍGIDO EM PVC CRISTAL, GRADUADO, TAMPA COM
ROSCA RÁPIDA , TAMPA COM TRÊS VIAS, TUBO INTERNO BISELADO,
ESPIRAL PLÁSTICO PARA EVITAR O ACOTOVELAMNTO DA EXTENSÃO,
CLAMP PARA INTERRUPÇÃO DE FLUXO, TUBO EXTENSOR EM PVC
UNIVERSAL DE DRENOS E ALÇA DE SUSTENTAÇÃO PARA TRANSPORTE +
DRENO TORÁCICO FABRICADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO,
RADIOPACO, MULTIFENESTRADO, ACOMPANHADO DE CONCTOR
UNIVERSAL AJUSTÁVEL.
KIT PARA DRENAGEM DE TORAX Nº 26 C/ FRASCO CAPACIDADE P/ 2000ML FRASCO COLETOR RÍGIDO EM PVC CRISTAL, GRADUADO, TAMPA COM
ROSCA RÁPIDA , TAMPA COM TRÊS VIAS, TUBO INTERNO BISELADO,
ESPIRAL PLÁSTICO PARA EVITAR O ACOTOVELAMNTO DA EXTENSÃO,
CLAMP PARA INTERRUPÇÃO DE FLUXO, TUBO EXTENSOR EM PVC
UNIVERSAL DE DRENOS E ALÇA DE SUSTENTAÇÃO PARA TRANSPORTE +
DRENO TORÁCICO FABRICADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO,
RADIOPACO, MULTIFENESTRADO, ACOMPANHADO DE CONCTOR
UNIVERSAL AJUSTÁVEL.
LAMINA de bisturi numero 23, descartável, estéril, em aço inoxidável, sem
rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão.
Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel laminado, abertura em
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
LAMINA, uso laboratorial, lisa, não lapidada, cortada, dimensões 26 x 76 mm,
precisão dimensional da espessura entre 1,0 a 1,2 mm, para microscopia.
Embalagem: caixa com 50 unidades, contendo dados de identificação em
português, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
LAMINULA de vidro, para microscopia, anatomo patológica, dimensões 20x 20
mm. Embalagem: caixa com 100 lamínulas, com dados de identificação do produto
e marca do fabricante,
LANCETA, para lancetador, compatível com aparelho Accu check, modelo
Advantage. Embalagem: caixa com 50 unidades com dados de identificação do
produto, lote, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde
LENÇOL DESCARTÁVEL. Lençol descartável, material papel, largura 70 cm,
comprimento 50 mts, apresentação rolo, aplicação maca hospitalar. Embalagem:
caixa com 10 unidades

KIT

5

38,00

190,00

Med sharp

KIT

5

38,00

190,00

Med sharp

CX

50

32,80

1.640,00

CX

10

8,64

86,40

Cral

CX

20

8,64

172,80

Cral

CX

100

4,50

450,00

G tech

CX

50

112,00

5.600,00

11

Pinça Halstead mosquito reta, com serrilha, em aço AISI 420, acabamento
polido, sem reentrâncias, com perfeito alinhamento e encaixe entre extremidades
e travas, tamanho 12 cm, de acordo a norma NBR 7153-1. Tratamento
integral e homogêneo no processo de fabricação, gravação de identificação do
fabricante (legível, nome ou logomarca). Garantia de 10 anos, contra defeitos
de fabricação. Registro na ANVISA e atender NBR 13402/
13851/13852/13913 e 13916.

UN

10

36,60

366,00

ABC

12

PINÇA CIRÚRGICA, anatômica, material aço inoxidável, esterilizável,
comprimento 16 cm, modelo de dissecção. Na embalagem devera estar impresso
dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da
Saúde.
PINÇA CIRÚRGICA, dente de rato, material aço inoxidável, esterilizável,
comprimento 16 cm, modelo de dissecção, tipo ponta 1 x 2 dentes. Na embalagem
devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação e
registro no Ministério da Saúde.
PINÇA CIRÚRGICA, Kelly, material aço inoxidável, esterilizável, comprimento 16
cm, tipo ponta curva, cabo com trava. Na embalagem devera estar impresso dados
de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da
Saúde.
PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DISSECÇÃO,
TIPO PONTA C/ VÍDEA, COMPRIMENTO 16 CM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ANATÔMICA

UN

2

17,80

35,60

ABC

UN

2

17,90

35,80

ABC

UN

2

49,60

99,20

ABC

UN

10

17,80

178,00

ABC

16

PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO MOSQUITO, TIPO
PONTA CURVA, COMPRIMENTO 12CM

UN

10

36,60

366,00

ABC

17

Pinça Dente de Rato com Serrilha – confeccionada em aço inox; tamanho 16 cm

UN

10

17,90

179,00

ABC

18

Pinça Dente de Rato sem Serrilha – confeccionada em aço inox; tamanho 16 cm

UN

10

17,80

178,00

ABC

19

PORTA-AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CASTROVIEJO,
COMPRIMENTO 18 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PONTAS
ATIVAS REVESTIDAS EM VÍDEA, TIPO USO REUTILIZÁVEL

UN

10

60,70

607,00

ABC

20

REVELADOR PARA FILME RADIOLÓGICO EM PROCESSADORA
AUTOMÁTICA, CONCENTRADO, EM KIT PARA PREPARAÇÃO DE 38 LITROS
DE SOLUÇÃO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO
FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

UN

12

486,00

5.832,00

DPC

9

10

11

12

13

10

13

14

15
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18
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20

21

22

23

24

25

SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, n. 19.
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura
em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, n. 21.
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura
em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, n. 23.
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura
em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, n. 25.
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura
em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
SERINGA de 03 ml, descartável, 25 x 7 mm, estéril, em polipropileno,
transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme,
com escala de graduação em ml.
SERINGA de 1,0 ml com agulha 13 x 4,5 cm - descartável, estéril, em
polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede
uniforme, com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anel de
retenção que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e
que garanta conexões seguras, flange com formato adequado, embolo com pistão
lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
SERINGA de 10 ml, descartável, 30 x 7 mm, estéril, em polipropileno,
transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme,
com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anel de retenção
o que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que
garanta conexões seguras, flange com formato adequado, embolo com pistão
lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
SERINGA de 20 ml, descartável, 30 x 8 mm, estéril, em polipropileno,
transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme,
com escala de graduação em ml, números e traços legíveis, com anel de retenção
o que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que
garanta conexões seguras, flange com formato adequado, embolo com pistão
lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
SERINGA de 5 ml, descartável, 25 x 7 mm, estéril, em polipropileno, transparente,
atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de
graduação em ml.
SERINGA de 60 ml, descartável, 40 x 12 mm, estéril, em polipropileno,
transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme,
com escala de graduação em ml.
SERINGA de insulina 100 unidades com trava com agulha 8 mm x 0,33 mm (29G)
- descartável, estéril, em polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro
reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e
traços legíveis, com anel de retenção que impeça o desprendimento do embolo do
cilindro, bico sem rosca e que garanta conexões seguras, flange com formato
adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML COM AGULHA 8 X 0,3 CM - SERINGA
DESCARTÁVEL DE 100UI. SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM
UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8
MM DE COMPRIMENTO POR 0,30 MM DE DIÂMETRO (30G 5/6"), ESCALA COM
MARCAÇÃO ÚNICA, NÚMEROS COM CARACTERES GRANDES E TRAÇOS
FIRMES, N POSSUI ESPAÇO MORTO, ÊMBOLO DE CORTE RETO COM
BORRACHA DE AJUSTE E VEDAÇÃO, FÁCIL LEITURA, PRECISÃO NAS
DOSAGENS, ECONOMIA, ALINHAMENTO EXATO COM A ESCALA, BISEL
TRIFACETADO, SILICONIZADA, PAREDES FINAS MAIOR DIÂMETRO
INTERNO, DESLIZAR SUAVE E CONTÍNUO., REDUZ A DOR E
DESCONFORTO,APLICAÇÃO CONFORTÁVEL NO TECIDO SUBCUTÂNEO,
PROTETOR DA AGULHA E DO ~EMBOLO SEGURANÇA NO MANUSEIO,
GARANTEM A ESTERILIZAÇÃO ATÉ SEREM REMOVIDOS. GARANTIA DE
ESTERILIZAÇÃO POR 5 ANOS.EMBALAGEM DEVE CONSTAR DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, MARCA FABRICANTE, LOTE PRAZO DE
VALIDADE .

UN

2500

0,33

825,00

Medix

UN

3000

0,33

990,00

Med Sharp

UN

3500

0,33

1.155,00

Med Sharp

UN

2000

0,33

660,00

Med Sharp

UN

10000

0,28

2.800,00

Injex

UN

3000

0,28

840,00

Injex

UN

20000

0,63

12.600,00

Injex

UN

20000

0,68

13.600,00

Injex

UN

25000

0,28

7.000,00

Injex

UN

200

2,34

468,00

Injex

UN

5000

0,43

2.150,00

UN

3000

0,43

1.290,00
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SERINGA DESCARTAVEL EM PLASTICO, 20 ml atóxico, apirogenico integro,
transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização,
corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central
tipo luer lock, estéril, siliconizada, com capacidade de 10ml, sem agulha, o
produto devera ser entregue com laudo analítico laboratorial que comprove o
cumprimento da nbr iso e legislação atual vigente.CX COM 100 UNIDADES

CX

30

0,63

18,90

27

SONDA NASOENTERAL, TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO NASOENTERAL,
MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE Nº 12, CONECTOR Y COM TAMPA,
GRADUADA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA C/ ORIFÍCIOS
LATERAIS, C/ FIO GUIA, PESO METÁLICO, RADIOPACA, ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, ENBALAGEM INDIVIDUAL.
SONDA NASOENTERAL, TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO NASOENTERAL,
MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE Nº 14, CONECTOR Y COM TAMPA,
GRADUADA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA C/ ORIFÍCIOS
LATERAIS, C/ FIO GUIA, PESO METÁLICO, RADIOPACA, ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, ENBALAGEM INDIVIDUAL.
SONDA NASOENTERAL, TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO NASOENTERAL,
MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE Nº 16, CONECTOR Y COM TAMPA,
GRADUADA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA C/ ORIFÍCIOS
LATERAIS, C/ FIO GUIA, PESO METÁLICO, RADIOPACA, ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, ENBALAGEM INDIVIDUAL.
SONDA, de folley, n. 14, 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual,
em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência,
data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
SONDA, de folley, n. 16, 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual,
em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência,
data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
SONDA, de folley, n. 18, 02 vias, balão de 30 ml, estéril Embalagem individual, em
papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem
devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência,
data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
SONDA, DE FOLLEY, N. 18, 03 vias, balão de 30 ml, estéril embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico

UN

100

11,86

1.186,00

Solumed

UN

100

11,86

1.186,00

Solumed

UN

100

11,86

1.186,00

Solumed

UN

100

3,60

360,00

Medix

UN

200

3,60

720,00

Medix

UN

200

3,60

720,00

Medix

UN

200

3,80

760,00

Medix

34

SONDA, DE FOLLEY, N. 20, 03 vias, balão de 30 ml, estéril embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico.

UN

200

3,80

760,00

Medix

35

SONDA, nasogastrica, n. 14 longa, descartável , estéril , atóxica, maleável, em
PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizado, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico
e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar
impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde
SONDA, nasogastrica, n.10 longa, descartável , estéril , atóxica, maleável, em
PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizado, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico
e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar
impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde
SONDA, nasogastrica, n.12 longa, descartável , estéril , atóxica, maleável, em
PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizado, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico
e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar
impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde
SONDA, nasogastrica, n.16 longa, descartável , estéril , atóxica, maleável, em
PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizado, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico
e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar
impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde
SONDA, nasogastrica, n.18 longa, descartável , estéril , atóxica, maleável, em
PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizado, com orifícios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico
e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar
impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde
SONDA, retal, n. 06, descartável, estéril, atóxica, em PVC, maleável, estéril,
transparente, atraumatica, siliconizado, com 01 orifício distal, 01 na lateral e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico
e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar
impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
SONDA, retal, n.10, descartável, estéril, atóxica, em PVC, maleável, estéril,
transparente, atraumatica, siliconizado, com 01 orifício distal, 01 na lateral e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico
e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar
impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

UN

400

0,90

360,00

Med Sonda

UN

250

0,90

225,00

Med Sonda

UN

250

0,90

225,00

Med Sonda

UN

250

0,90

225,00

Med Sonda

UN

300

1,10

330,00

Med Sonda

UN

100

0,73

73,00

Med Sonda

UN

100

0,73

73,00

Med Sonda

28

29

30

31

32

33

36
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38
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SONDA, retal, n.12, descartável, estéril, atóxica, em PVC, maleável, estéril,
transparente, atraumatica, siliconizado, com 01 orifício distal, 01 na lateral e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico
e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar
impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
SONDA, uretral, n. 06, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC,
transparente, atraumatica, siliconizado, com 01 orifício na lateral e conector
universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
SONDA, uretral, n. 08, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC,
transparente, atraumatica, siliconizado, com 01 orifício na lateral e conector
universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
SONDA, uretral, n. 10, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC,
transparente, atraumatica, siliconizado, com 01 orifício na lateral e conector
universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
SONDA, uretral, n. 12, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC,
transparente, atraumatica, siliconizado, com 01 orifício na lateral e conector
universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
SONDA, uretral, n. 14, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC,
transparente, atraumatica, siliconizado, com 01 orifício na lateral e conector
universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
TERMOMETRO clinico digital, para uso hospitalar, com graduação de 35 a 42
graus centigrados. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, registro no Ministério da Saúde e no Inmetro.
TERMOMETRO, digital, de máxima e mínima, com cabo e sensor de temperatura
para medições internas (câmaras de refrigeradores, freezer, etc.) e
simultaneamente, de temperatura externa, resolução de ± 0,1°C, precisão básica
de ± 0,1°C, alimentação com 01 bateria de 1,5 volts. Com as seguintes
características: - Display: LCD. - Resolução: ±0,1°C - Precisão: ±0,1°C - Faixa de
Temperatura: Interna: de -10°C a +50°C; externa: de -50°C a +70°C - Unidade de
Temperatura Selecionável de °C / °F. - Suporte de mesa - Memória: Leitura
Máxima e Mínima. - Atualização das medições em no Maximo 10 segundos. Alimentação: 1 Bateria AAA de 1,5V ou equivalente. - Tamanho mínimo do cabo
do sensor: 3 metros - Diâmetro do Sensor de temperatura: 9 mm - Alarme de
temperatura programável - Embalagem com dados de identificação do produto e
marca do fabricante.
Tesoura Metzembaum, longa, reta, 18cm, confeccionada em aço inoxidável,
de fino acabamento, sem sinais de oxidação, resistentes a desinfecção e
esterilização. Embalagem contendo dados de identificação e procedência.

UN

200

0,73

146,00

Med Sonda

UN

100

0,73

73,00

Med Sonda

UN

200

0,73

146,00

Med Sonda

UN

200

0,73

146,00

Med Sonda

UN

200

0,73

146,00

Med Sonda

UN

200

0,73

146,00

Med Sonda

UN

20

11,90

238,00

G Tech

UN

30

89,00

2.670,00

UN

10

67,58

675,80

ABC

22

Tesoura Spencer, para retirada de pontos, 13cm, confeccionada em aço
inoxidável, de fino acabamento, sem sinais de oxidação, resistentes a desinfecção
e esterilização. Embalagem contendo dados de identificação e procedência.

UN

10

56,40

564,00

ABC

23

TESOURA, Mayo, curva, material aço inoxidável, esterilizável, comprimento 16
cm, tipo ponta curva. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde
TESOURA, Tipo: cirúrgica íris curva; Dimensão(ões): 12cm; Material: aço inox,
Característica(s) Adicional(is): ponta fina, embalagem c/ marca e lote de
fabricação, processo de gravação a laser, Registro na ANVISA Classe I.

UN

2

50,00

100,00

ABC

UN

10

29,80

298,00

ABC

25

TESOURA, Tipo: cirúrgica íris reta; Dimensão(ões): 12cm de comprimento;
Material(is): aço inox; Característica(s) Adicional(is): ponta fina, embalagem c/
marca e lote de fabricação, processo de gravação a laser, Registro na ANVISA
Classe I.

UN

10

29,80

298,00

ABC

26

TIRA TESTE/ FITA REAGENTE, P/ DOSAGEM DE GLICEMIA DE SANGUE
CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, PARA USO EM
GLICOSÍMETRO FOTOMÉTRICO OU AMPEROMÉTRICO, FAIXA DE LEITURA
ENTRE 10 E 600 MG/DL, RESULTADO DE EXAME EM ATÉ 10 SEGUNDOS,
VOLUME MÁXIMO DE SANGUE DE 4 UL, CAPAC. DE TRANSFERÊNCIA DOS
DADOS PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS GLICÊMICOS.
FITA COMPATÍVEL COM O MEDIDOR DE GLICEMIA. EMBALAGEM: CAIXA
COM 50 UNIDADES

UN

500

0,66

330,00

G Tech

43

44

45

46

47

48

49

21

24
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ANEXO ÚNICO
50

27

UMIDIFICADOR, de oxigênio, composto de tampa em rosca padrão, adapta-se a
qualquer válvula, regulador de cilindro ou fluxo neutro de rede canalizada, orifício
para saída de oxigênio em plástico resistente ou material similar, frasco em PVC
atóxico ou similar com capacidade de no mínimo 250 ml, graduado, com níveis de
Maximo e mínimo de forma a permitir uma fácil visualização de acordo com
normas da ABNT, borboleta de conexão confeccionada externamente em plástico
ou similar, e internamente de metal, que proporcione um perfeito encaixe, com
sistema de selagem, para evitar vazamentos, todo o sistema deve ser resistente e
seguro. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e
registro no Ministério da Saúde.
Válvula de O2, com duas saídas, completa para aspiração de O2 (oxigênio).

UN

20

14,80

296,00

RWR

UN

15

346,00

5.190,00

RWR

VALOR TOTAL:

103.973,58
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
PRAÇA MANOEL NOVAES, 99 - CENTRO - SERROLANDIA/ESTADO DA BAHIA. Cep 44710000
CNPJ: 14196703000141

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
VALIDADE: 07/06/2023
Aos 7 de Junho de 2022, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA - BA, inscrita no CNPJ sob o n.º
14.196.703/0001-41, situada a Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, neste
ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Gildo Mota Bipo, brasileiro, maior, portador da cédula de
identidade nº 0415832055 SSP/BA e do CPF nº 095.934.578-79, residente e domiciliado na Av. Justiniano
Gonçalves, 99, Cinelex, Serrolândia-Bahia/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede à Praça Manoel Novaes, s/n - Centro - Serrolândia - Bahia, inscrito
no CNPJ nº 11.324.599/0001-35, representado neste ato pela Srº Welington de Oliveira, brasileira, maior,
portadora da cédula do CPF n° 018.319.035-12, residente e domiciliado na Rua Cirio José de Oliveira, Povoado
do Roçadinho - Serrolândia - Bahia, denominada CONTRATANTE e do outro lado o Empresa IREMEDFARMA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, com sede RUA CARDEAL ARCO VERDE, 76, TERREO, CENTRO,
44900000, IRECE, inscrita no CNPJ sob nº 36.685.847/0001-02, Inscrição Estadual nº 166.301.763,
representada neste ato pelo Sr.(a) BETANIA BARRETO DOS SANTOS, Dados bancários: Caixa Economica
Federal, Agência - 0780, Corrente - 3294-4, nos termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02, e das demais
normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico de
Registro de Preços nº. 013/2022, resultado de julgamento de Preços homologado pelo Prefeito Municipal do
processo administrativo nº.136/2022, RESOLVE registrar os preços para Contratação de empresa para
fornecimento Materiais pensos diversos, visando atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de
Serrolândia-BA., durante o período de validade da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela
empresa acima citada, classificada em primeiro lugar para os lotes abaixo discriminados.
Tudo conforme as especificações constantes da proposta de preços, que passa a fazer parte desta, tendo sido
os preços ofertados pela empresa IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI cuja proposta foi
classificada em 1º lugar no certame acima referenciado.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento Materiais pensos diversos, visando atender a demanda do Fundo
Municipal de Saúde de Serrolândia-BA.
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 07/06/2022 até 07/06/2023. É admitida sua
prorrogação quando os preços continuarem se mostrando mais vantajosos, e desde que haja anuência das
partes.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigado a firmar as
contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
PARAGRAFO ÚNICO - PREÇOS REGISTRATDOS
Sendo o valor total registrado pela empresa IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI na
presente Ata em R$ 45.522,00, conforme o detalhamento em anexo único;
CLÁUSULA III - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROJ./ATIV.: 2024 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 2 - REC. IMP. E TRANSF.
IMP. - SAÚDE - 15%;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROJ./ATIV.: 2024 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 14 - TRANSFERÊNCIAS
DE RECURSOS DO SUS;
CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Os valores ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado de
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acordo com a respectiva classificação no Pregão nº. 013/2022.
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do edital do Pregão nº. 013/2022, que integra o presente instrumento de compromisso.
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão nº.
013/2022, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integram.
CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
Todo o material deverá ser entregue, acompanhado da nota fiscal correspondente, na sede do Município,
situado a Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, ou no local que for indicado,
sendo todo material conferido pela Contratante.
5.1 Em cada fornecimento, o local e o prazo de entrega das peças será acordado pela unidade requisitante,
não podendo o prazo, todavia, ultrapassar 01 (um) dia útil contado a partir do recebimento da nota de empenho.
CLÁUSULA VI - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 Constitui obrigação da contratante:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado;
b)
Designar Servidor responsável pelo recebimento e conferência do objeto deste instrumento;
c)
Efetuar os pagamentos conforme disposto no contrato;
6.2 Constitui obrigação do contratado:
a)
Responder em relação aos seus empregados, se houver, por todas as despesas decorrentes da
execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuição de vales-refeição,
vales-transporte e outras exigências fiscais, sociais e trabalhistas;
b)
Responder por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato;
c)
Comunicar à contratante, por escrito, quaisquer anormalidades de caráter urgente, além de prestar os
esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do contrato;
d)
Emitir todas as Notas Fiscais e/ou documentos exigidos pela legislação vigente;
e)
Entregar o objeto deste instrumento nesta cidade de Serrolândia - Bahia, em local previamente
combinado com a Secretaria solicitante, sem gerar custo algum para a Prefeitura;
f)
Efetuar a entrega dos itens solicitados em no máximo 01 (um) dia útil, após a solicitação, de acordo com
as condições previstas no edital e seus anexos e na Autorização para Fornecimento de Material.
g)
Efetuar a substituição imediata de qualquer produto em desacordo com as especificações do edital ou
que apresente vícios decorrentes do transporte ou armazenamento.
h)
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
i)
Manter o objeto licitado em local apropriado de acordo com a legislação vigente;
Subcláusula única. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos
e condições especificados no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, e a solicitação dilatória, sempre por
escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, deverá ser
recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar.
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei nº.
8.666/93 e na Lei nº. 10.520/02:
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Administração;
b) Multa, prevista na forma do item especifico, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo
para a Administração;
c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a União por período de até cinco anos, nas
hipóteses e nos termos do art. 7º da Lei nº10.520/02;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a
penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
e) Expirado o prazo da entrega dos produtos sem sua efetivação aplicar-se-á a multa de três décimos por cento
por dia de atraso sobre o valor da nota de empenho, observando o limite de dez por cento, salvo se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela Administração;
f) A aplicação das multas acima referidas não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais
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sanções a que se refere esta cláusula; e
g) No caso de atraso no fornecimento dos produtos, por mais de cinco dias corridos, a prefeitura poderá, a seu
exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando o licitante impedido de participar de licitações e/ou contratar com
o mesmo por um período de até cinco anos.
CLÁUSULA VIII - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
É vedado qualquer reajuste durante o prazo de validade da ata de registro de preços.
A revisão de valores, para mais ou para menos, poderá ocorrer de ofício ou a pedido do licitante signatário da
ata de registro de preços, nas seguintes condições:
a) para mais, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do art. 65, II,“d”
da Lei nº. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços
praticados no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e/ou fato da administração; e
b) para menos, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se substancialmente superior
ao praticado no mercado.
Visando subsidiar eventuais revisões, a Prefeitura poderá elaborar pesquisas periódicas dos preços praticados
no mercado.
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto
no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:
a) a detentora não cumprir as obrigações constante desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
f) A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por correspondência,
juntando-se o comprovante aos autos.
g) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da
publicação.
h) Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
ORDENS DE FORNECIMENTO
a) As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, pelo Setor de Compras do
Município.
b) A emissão das Ordens de Fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente
autorizados pelo Setor requisitante.
CLÁUSULA XII - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas, nos termos do § 1º, do artigo
nº. 65, da Lei nº.8.666/93.
CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico nº. 013/2022 e a proposta da empresa IREMEDFARMA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, classificada em 1º lugar.
Fica eleito o foro de Serrolândia/BA para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em três vias de igual teor e
forma.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE

IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
EMPRESA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1-Nome:________________________________2-Nome:__________________________
CPF/RG:______________________________

CPF/RG:_________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
PRAÇA MANOEL NOVAES, 99 - SERROLANDIA
CNPJ.: 14196703000141
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CONTRATO: 04/2022

ANEXO ÚNICO
ITEM
1

DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

VL.UNIT.

VL.TOTAL MARCA

MASCARA cirúrgica, descartável, simples, de uso hospitalar, gramatura mínima de
30g/m², confeccionada em fibras de não tecido (TNT), anatômica, características
adicionais: modelo retangular, pregas horizontais, com elástico com comprimento
adequado para fixação, dotada de clips nasal embutido ultra leve , constituída por
duas camadas de fibras sintéticas repelentes a liquido , hipoalergenico, atóxica,
inodora, maleável e resistente, livres de micro partículas e fiapos de emendas,
manchas, furos ou qualquer defeito, as bordas devem ser por sistema de
soldagem. Embalagem: caixa com 50 unidades, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, numero do lote e data de fabricação, prazo de
validade, número do registro na ANVISA.
MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL CLASSIFICAÇAO N95, SUAS
CONDIÇOES DEVERAO ATENDER PLENAMENTE A NORMA NBR 13698,
APRESENTAÇAO EM MATERIAL QUE GARANTA A PERFEITA INTEGRIDADE
DO PROOUTO, ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, E
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO
MASCARA, respiratória, material PVC transparente, tamanho infantil, aplicação
tipo venturi, caracteristicas adicionais 6 conectores, sistema pressórico, escala e
cores, componentes el´stico fixação
ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE INCOLOR DE POLICARBONATO PROTEÇÃO
CONTRA RAIOS UVA/UVB PONTE NASAL DE POLICARBONATO INJETADA NA
MESMA PEÇA DA LENTE, ESCUDO LATERAL DE POLICARBONATO, ÂNGULO
DAS LENTES AJUSTÁVEL - AJUSTE TELESCÓPIO DA HASTE EM 4 POSIÇÕES
- EMBALAGEM INDIVIDUAL CON CORDÃO DE SEGURANÇA. REGISTRO NA
ANVISA

CX

2500

8,26

20.650,00

UN

1500

1,21

1.815,00

Ecomax

UN

100

18,97

1.897,00

MD

UN

200

4,85

970,00

Supermedy

PROPE descartável, tamanho aproximado para sapato numero 42, gramatura de
30 g/m2, sem costura na parte inferior. Embalagem em caixa tipo dispenser-box
com 50 pares. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MÃE/FILHO, EM PLÁSTICO MACIO E
RESISTENTE NA COR BRANCA, ANTIALÉRGICO, QUE PERMITA O USO DE
CANETA ESFEROGRÁFICA, LACRE INVIOLÁVEL EM PLÁSTICO MACIO E
RESISTENTE, COM 11 PONTOS DE REGULAGEM
REGUA, antropometrica, escala mínima de 190 cm, d=ivisão de 10 em 10 cm,
corpo em madeira resistente. Embalagem contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante e registro no ministério da saúde.
SOLUCAO, de PVPI, degermante, com polivinilpirrolidona a 10%, frasco plástico
com q.s.p aquoso equivalente a 1 % de iodo ativo. Embalagem: frasco com 1000
ml com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação
e registro no Ministério da Saúde.

CX

25

27,28

682,00

Protdesc

UN

100

1,84

184,00

Health Med

UN

2

65,60

131,20

Carci

FR

40

31,44

1.257,60

Vicpharma

9

SORO FISIOLÓGICO AMPOLA C/ 500 ML CAIXA COM 25 UNIDADES

CX

20

126,62

2.532,40

Farmace

10

TAMPA, em polipropileno, para tubo de ensaio dimensões de 12 x 75 mm,
capacidade para 5 ml.

UN

3000

0,06

180,00

11

TOUCA descartável, em polipropileno, gramatura de 20 g/m2, elástico em toda
volta, diâmetro mínimo de 45 cm. Embalagem caixa tipo dispenser-box com 100
unidades. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação

CX

500

10,42

5.210,00

Ecomax

12

Tubo extensor de oxigenio em PVC . Embalagem primaria acondicionada de
acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o
momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica
asseptica, conforme RDC 185/2001; registro ANVISA/MS; a embalagem
secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a
integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso.

UN

15

4,70

70,50

Biobase

13

UN

2

5,90

11,80

Ciruti

UN

2

5,90

11,80

Ciruti

UN

2

5,90

11,80

Ciruti

UN

2

5,90

11,80

Ciruti

UN

2

5,90

11,80

Ciruti

UN

2

5,90

11,80

Ciruti

19

TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,0, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO,
TRANSPARENTE, PARA INTUBAÇÃO, COM BALÃO, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE
TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,5, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO,
TRANSPARENTE, PARA INTUBAÇÃO, COM BALÃO, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE
TUBO OROTRAQUEAL Nº 6,0, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO,
TRANSPARENTE, PARA INTUBAÇÃO, COM BALÃO, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE
TUBO OROTRAQUEAL Nº 6,5, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO,
TRANSPARENTE, PARA INTUBAÇÃO, COM BALÃO, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE
TUBO OROTRAQUEAL Nº 7,5, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO,
TRANSPARENTE, PARA INTUBAÇÃO, COM BALÃO, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE
TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,0, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO,
TRANSPARENTE, PARA INTUBAÇÃO, COM BALÃO, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE
TUBO, de ensaio, em plástico, de 12 x 75 mm, capacidade para 5 ml com tampa

UN

3200

0,17

544,00

Cral

20

TUBO, de ensaio, em vidro, de 12 x 75 mm, capacidade para 5 ml com rolha

UN

1700

0,28

476,00

Precision

21

TUBO, de ensaio, em vidro, dimensões de 16 mm x 100 mm, capacidade para 10
ml. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

UN

15000

0,58

8.700,00

Precision

2

3

4

5

6

7

8

14

15

16

17

18
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TUBOS PARA MICRIHEMATÓCRITO SEM HEPARINA, PACOTE COM 500
TUBOS

PC

5

30,30

VALOR TOTAL:

151,50

45.522,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
PRAÇA MANOEL NOVAES, 99 - CENTRO - SERROLANDIA/ESTADO DA BAHIA. Cep 44710000
CNPJ: 14196703000141

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
VALIDADE: 07/06/2023
Aos 7 de Junho de 2022, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA - BA, inscrita no CNPJ sob o n.º
14.196.703/0001-41, situada a Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, neste
ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Gildo Mota Bipo, brasileiro, maior, portador da cédula de
identidade nº 0415832055 SSP/BA e do CPF nº 095.934.578-79, residente e domiciliado na Av. Justiniano
Gonçalves, 99, Cinelex, Serrolândia-Bahia/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede à Praça Manoel Novaes, s/n - Centro - Serrolândia - Bahia, inscrito
no CNPJ nº 11.324.599/0001-35, representado neste ato pela Srº Welington de Oliveira, brasileira, maior,
portadora da cédula do CPF n° 018.319.035-12, residente e domiciliado na Rua Cirio José de Oliveira, Povoado
do Roçadinho - Serrolândia - Bahia, denominada CONTRATANTE e do outro lado o Empresa OKEY-MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE, com sede ROD BR 101, S/N, JACANA, 45608750,
ITABUNA, inscrita no CNPJ sob nº 11.311.773/0001-05, Inscrição Estadual nº , representada neste ato pelo Sr.
(a) LUDMILA SEPULVEDA RIBEIRO, Dados bancários: Banco do Brasil S/A, Agência - 0070-1, Corrente 52.906-0, nos termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02, e das demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº. 013/2022, resultado
de julgamento de Preços homologado pelo Prefeito Municipal do processo administrativo nº.136/2022,
RESOLVE registrar os preços para Contratação de empresa para fornecimento Materiais pensos diversos,
visando atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Serrolândia-BA., durante o período de validade
da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela empresa acima citada, classificada em primeiro
lugar para os lotes abaixo discriminados.
Tudo conforme as especificações constantes da proposta de preços, que passa a fazer parte desta, tendo sido
os preços ofertados pela empresa OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE cuja
proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima referenciado.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento Materiais pensos diversos, visando atender a demanda do Fundo
Municipal de Saúde de Serrolândia-BA.
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 07/06/2022 até 07/06/2023. É admitida sua
prorrogação quando os preços continuarem se mostrando mais vantajosos, e desde que haja anuência das
partes.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigado a firmar as
contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
PARAGRAFO ÚNICO - PREÇOS REGISTRATDOS
Sendo o valor total registrado pela empresa OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARE na presente Ata em R$ 130.000,00, conforme o detalhamento em anexo único;
CLÁUSULA III - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROJ./ATIV.: 2024 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 2 - REC. IMP. E TRANSF.
IMP. - SAÚDE - 15%;
- SECRETARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROJ./ATIV.: 2024 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA, ELEMENTO: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO, FONTE DE RECURSO: 14 - TRANSFERÊNCIAS
DE RECURSOS DO SUS;
CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Os valores ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado de
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acordo com a respectiva classificação no Pregão nº. 013/2022.
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do edital do Pregão nº. 013/2022, que integra o presente instrumento de compromisso.
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão nº.
013/2022, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integram.
CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
Todo o material deverá ser entregue, acompanhado da nota fiscal correspondente, na sede do Município,
situado a Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro, Serrolândia - BA, CEP 44710-000, ou no local que for indicado,
sendo todo material conferido pela Contratante.
5.1 Em cada fornecimento, o local e o prazo de entrega das peças será acordado pela unidade requisitante,
não podendo o prazo, todavia, ultrapassar 01 (um) dia útil contado a partir do recebimento da nota de empenho.
CLÁUSULA VI - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1 Constitui obrigação da contratante:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado;
b)
Designar Servidor responsável pelo recebimento e conferência do objeto deste instrumento;
c)
Efetuar os pagamentos conforme disposto no contrato;
6.2 Constitui obrigação do contratado:
a)
Responder em relação aos seus empregados, se houver, por todas as despesas decorrentes da
execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuição de vales-refeição,
vales-transporte e outras exigências fiscais, sociais e trabalhistas;
b)
Responder por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato;
c)
Comunicar à contratante, por escrito, quaisquer anormalidades de caráter urgente, além de prestar os
esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do contrato;
d)
Emitir todas as Notas Fiscais e/ou documentos exigidos pela legislação vigente;
e)
Entregar o objeto deste instrumento nesta cidade de Serrolândia - Bahia, em local previamente
combinado com a Secretaria solicitante, sem gerar custo algum para a Prefeitura;
f)
Efetuar a entrega dos itens solicitados em no máximo 01 (um) dia útil, após a solicitação, de acordo com
as condições previstas no edital e seus anexos e na Autorização para Fornecimento de Material.
g)
Efetuar a substituição imediata de qualquer produto em desacordo com as especificações do edital ou
que apresente vícios decorrentes do transporte ou armazenamento.
h)
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
i)
Manter o objeto licitado em local apropriado de acordo com a legislação vigente;
Subcláusula única. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos
e condições especificados no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, e a solicitação dilatória, sempre por
escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, deverá ser
recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar.
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei nº.
8.666/93 e na Lei nº. 10.520/02:
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Administração;
b) Multa, prevista na forma do item especifico, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo
para a Administração;
c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a União por período de até cinco anos, nas
hipóteses e nos termos do art. 7º da Lei nº10.520/02;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a
penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
e) Expirado o prazo da entrega dos produtos sem sua efetivação aplicar-se-á a multa de três décimos por cento
por dia de atraso sobre o valor da nota de empenho, observando o limite de dez por cento, salvo se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela Administração;
f) A aplicação das multas acima referidas não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais
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sanções a que se refere esta cláusula; e
g) No caso de atraso no fornecimento dos produtos, por mais de cinco dias corridos, a prefeitura poderá, a seu
exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando o licitante impedido de participar de licitações e/ou contratar com
o mesmo por um período de até cinco anos.
CLÁUSULA VIII - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
É vedado qualquer reajuste durante o prazo de validade da ata de registro de preços.
A revisão de valores, para mais ou para menos, poderá ocorrer de ofício ou a pedido do licitante signatário da
ata de registro de preços, nas seguintes condições:
a) para mais, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do art. 65, II,“d”
da Lei nº. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços
praticados no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e/ou fato da administração; e
b) para menos, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se substancialmente superior
ao praticado no mercado.
Visando subsidiar eventuais revisões, a Prefeitura poderá elaborar pesquisas periódicas dos preços praticados
no mercado.
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto
no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:
a) a detentora não cumprir as obrigações constante desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
f) A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por correspondência,
juntando-se o comprovante aos autos.
g) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da
publicação.
h) Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
ORDENS DE FORNECIMENTO
a) As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, pelo Setor de Compras do
Município.
b) A emissão das Ordens de Fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente
autorizados pelo Setor requisitante.
CLÁUSULA XII - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas, nos termos do § 1º, do artigo
nº. 65, da Lei nº.8.666/93.
CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico nº. 013/2022 e a proposta da empresa OKEY-MED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE, classificada em 1º lugar.
Fica eleito o foro de Serrolândia/BA para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em três vias de igual teor e
forma.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA
CONTRATANTE

OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE
EMPRESA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1-Nome:________________________________2-Nome:__________________________
CPF/RG:______________________________

CPF/RG:_________________________
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DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

VL.UNIT.

VL.TOTAL MARCA

COMPRESSA tipo campo operatório, tamanho 45 x 50 cm, constituída de quatro
camadas de gaze hidrófila na cor branca, unidas por costura, reforçadas nos
quatro cantos, com bordas devidamente acabadas em overloque, contendo
filamento radiopaco e cadarço em forma de alça com no mínimo 11 cm, fixado na
margem do quadrante superior externo. Embalagem: não estéril, pacote com 50
unidades, na embalagem devera constar data de fabricação, prazo de validade,
lote e registro no Ministério da Saúde.
COMPRESSA, CIRURGICA, DE GAZE HIDRÓFILA, 91 CM X 91 CM,
DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, 100 % ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA,
COM 8 CAMADAS, 13 FIOS POR CM2, INODORA, INSÍPIDA, ALVEJADA,
ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, GORDURA, CORANTE E COM
ACABAMENTO LATERAL PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALAGEM: EM
ROLO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE.
COMPRESSA, cirúrgica, de gaze hidrófila, não estéril, dimensões 7,5 x 7,5 cm, em
tecido absorvente tipo tela 100% algodão, na cor branca, com dobra lateral para
dentro, tamanho uniforme com no mínimo 11 (onze) fios/cm2. Embalagem: pacote
com 500 unidades.
CURATIVO, de carvão ativado com prata 0,15 %

PC

700

53,83

37.681,00

Ecomax

RL

150

28,22

4.233,00

Ecomax

PC

3500

18,00

63.000,00

Ecomax

UN

30

44,80

1.344,00

CURATIVO, hidrocolóide, material com alginato de cálcio e sódio, aspecto físico
em gel.
DRENO, de Penrose, n. 01, com gaze estéril, descartável, atóxico, flexível,
formato tubular, uniforme em toda a sua extensão,com paredes finas e maleáveis.
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
DRENO, de Penrose, n. 02, com gaze estéril, descartável, atóxico, flexível,
formato tubular, uniforme em toda a sua extensão,com paredes finas e maleáveis.
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
ESCOVA COM PVPI, para degermação e assepsia pré-operatória das mãos.
Embalagem individual, impresso dados de identificação, procedência, data de
fabricação e registro no MS.
ESCOVA ENDOCERVICAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, EMBALADA EM
PAPEL GRAU CIRURGICO, PARA USO GINECOLÓGICO, EMBALAGEM COM
100 UNIDADES . EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, DORSO DO TECIDO DE ALGODÃO
EMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES, DE COR BRANCA, MASSA
ADESIVA A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, RESISTENTE, COM BOA ADERÊNCIA,
ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO, COM CAPA DE PROTEÇÃO, TAMANH
10 CM X 4,5 M.
ESPARADRAPO, micropore, na cor branca, em tecido microporoso, massa
adesiva a base de oxido de zinco e borracha, impermeável, com ótima aderência,
isento de substancia alergenas, dimensões 10 cm x 4,5 m, c/ capa. Embalagem:
rolo com dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da Saúde.
ESPATULA de Ayre, em madeira, formato achatado, dimensões 180 mm
(comprimento) x 16,5 mm (largura) x 1,5 mm (espessura). Embalagem: pacote com
100 unidades, contendo dados de identificação do produto em português,
procedência, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro
no Ministério da Saúde.
ESPECULO de Collin, vaginal, descartável, tamanho M. Embalagem individual,
em papel aluminizado e/ou papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura
em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
ESPECULO de Collin, vaginal, descartável, tamanho P. Embalagem individual, em
papel aluminizado e/ou papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
FITA, adesiva cirúrgica, branca, dimensões 19 mm x 30 m, com dorso de papel
crepado recoberto com adesivo na face interna resistente a esterilização.
Embalagem em rolo, com dados de identificação, procedência, data de fabricação,
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
FITA, adesiva para autoclave, dimensões 19 mm x 30 m, resistente a alta
temperatura. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.
FIXADOR PARA FILME RADIOLÓGICO EM PROCESSADORA AUTOMÁTICA,
CONCENTRADO, EM KIT PARA PREPARAÇÃO DE 38 LITROS DE SOLUÇÃO.
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

UN

30

19,35

580,50

Helianto

UN

35

5,12

179,20

Inovatex

UN

35

5,12

179,20

Inovatex

UN

150

2,90

435,00

Farmax

PC

30

25,94

778,20

Kolplast

UN

1000

10,30

10.300,00

Missner

UN

600

6,99

4.194,00

PC

20

9,63

192,60

Estilo

UN

700

1,09

763,00

Cral

UN

700

0,91

637,00

Cral

RL

50

4,24

212,00

Poli tape

RL

300

4,24

1.272,00

Poli tape

UN

12

182,40

2.188,80

DPC Brasil
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18

19

GARROTE EM TECIDO ELÁSTICO PARA PUNÇÃO VENOSA
CONFECCIONADO EM TECIDO ELÁSTICO RESISTENTE, TRAVA DE
SEGURANÇA, BOTÃO DE REGULAGEM DE TENSÃO (02 ESTÁGIOS), NÃO
ALERGÊNICO, NAS CORES AZUL ESCURA E VERMELHA, TAMANHO
ADULTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICÇÃO DO
PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
GEL ultra-sonica, incolor, inodoro, não gorduroso, hidrossolúvel, não irritante e
hipoalergenico, para uso como meio de contato para transmissão ultra-sônica.
Embalagem: Galão de 5 litros, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da
Saúde.

UN

50

7,19

359,50

GL

50

29,42

1.471,00

VALOR TOTAL:

130.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJCXQ0RDNTKXQJAXNZG0NU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Labor import

Fortsan
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Contratos

CONTRATO CELEBRADO EM JUNHO 2022
CONTRATO Nº:

222/2022

ATO:

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 147/2022

DATA:

CONTRATADO:
OBJETO:

RADIO MONTE JARAGUAR DE COMUNICAÇÕES LTDA

VIGÊNCIA:

08/06/2022 a
31/07/2022

08/06/2022

Contratação de empresa especializada para divulgação de Spots em rádio
do festejo do Arraiá do Licurí 2022.
CNPJ/CPF:

16.386.542/0001-84

VALOR:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJCXQ0RDNTKXQJAXNZG0NU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$ 3.000,00
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CONTRATO CELEBRADO EM MAIO 2022
CONTRATO Nº:

164/2022

ATO:

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 118/2022

CONTRATADO:
OBJETO:

REINILDO DE OLIVEIRA SILVA

VIGÊNCIA:

05/05/2022 a
30/06/2022

DATA:

05/05/2022

Locação de imóvel pelo período de 2 (dois) meses, destinado para dá
suporte as equipes que irão trabalhar na organização e articulação no
Arraiá do Licuri 2022.
CNPJ/CPF:

190.282.615-91

VALOR:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJCXQ0RDNTKXQJAXNZG0NU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$ 2.200,00
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Dispensas de Licitações

DISPENSA RATIFICADA EM JUNHO 2022
MODALIDADE:

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°
147/2022

DATA:

08/06/2022

VALOR:

R$ 3.000,00

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para divulgação de Spots em rádio do festejo do
Arraiá do Licurí 2022.

CONTRATADO:

RADIO MONTE JARAGUAR DE
COMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ/CPF:

16.386.542/0001-84

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJCXQ0RDNTKXQJAXNZG0NU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

