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CT-0353-19-FMS 
PL-0007-19PP-FMS 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGAPORÃ E A EMPRESA 
BAHIA –MED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI-ME / FORNECEDOR. 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ/MF sob nº 10.421.872/0001-87, situada na Praça Baco Pari, nº 45, Centro – CEP: 46.490-000 - 
Igaporã-Ba, neste ato representado pela Senhora LAISE FAGUNDES FARIAS, brasileira, Solteira, inscrita 
no CPF sob nº 033.373.815-29 e RG. n° 0963058436, emitido pela SSP/BA, residente na Rua Amapá, nº 
39, Bairro Mulungu – Igaporã-Ba na qualidade de Secretária Municipal de Saúde, nomeada pelo Decreto 
nº 0007/2018, de 16 de Janeiro de 2018, denominado CONTRATANTE, e a Empresa BAHIA MED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob nº 15.229.287/0001-01, Inscrição 
Estadual nº 100.421.895, situado na RUA JOSÉ DE DEUS PEREIRA, 287 / GALPÃO A – CAIÇARA – 
GUANAMBI - BA, CEP: 46.430-000, representada por sua sócia (proprietária) CASSIO URBAN SANTANA 
LIMA, brasileira, profissão, portadora do RG: 940486300-SSP-BA e CPF (MF) 033.549.195-23, doravante 
denominada apenas CONTRATADA, vencedora do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 
nº. 0007/2019, para Registro de Preços, do(s) Processo(s) Administrativo(s) nº. 0061/2019 resolvem 
celebrar o presente Contrato para FORNECIMENTO, que se regerá pela Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Federal nº 8.666/93, e suas alterações e pela Lei nº 123/2006, mediante as cláusulas e condições a 
seguir ajustadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS 
 

1.1 - O presente instrumento contratual decorre da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, da Licitação Pregão 
Presencial Para Registro de Preços nº 0007/2019, homologada em 17/04/2019 do tipo Menor Preço por 
Item, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, 
Decreto Municipal nº041 de 17/01/2017, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006.  
 
1.2 - Este Contrato é lavrado com vinculação ao Edital, Pregão Presencial para Registro de preços nº 
0007/2019, a teor do artigo 55, inciso XI, da Lei 8.666/93.  
 
1.3 - Integram o presente Contrato, o respectivo Processo Administrativo nº 0061/2019. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos para atender à 
atenção Hospitalar, Material e Medicação do elenco da Atenção Básica, Material e Insumos para 
Laboratório, Material e Insumo para Serviços de Odontologia, com o objetivo de atendimento às 
necessidades de pacientes carentes do Município, cujas especificações e quantidades encontram-se 
detalhadas no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital. 

§ 1°. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou 
supressões na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

§2º. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes. 
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§3º. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, 
não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentária a seguir especificada: 

 
Unidade Gestora Projeto/Atividade Elemento de despesa Fonte 

02.05- Fundo Municipal de 

Saúde 

2069 – Manutenção da 

Assistência Farmacêutica 

Básica 

33.90.30.00 -  

Material de 

Consumo 

14 - SUS 

02.05- Fundo Municipal de 

Saúde 

2069 – Manutenção da 

Assistência Farmacêutica 

Básica 

33.90.30.00 -  

Material de 

Consumo 

02 – Receita de 

Impostos e Transf. De 

Impostos – Saúde 15% 

02.05 -  Fundo Municipal de 

Saúde 

2065 - Piso da Atenção 

Básica - PAB 

3.3.90.30.00 – 

Material de 

Consumo  

14 - SUS 

02.05 -  Fundo Municipal de 

Saúde 

2065 - Piso da Atenção 

Básica - PAB 

3.3.90.30.00 – 

Material de 

Consumo  

02 – Receita de 

Impostos e Transf. De 

Impostos – Saúde 15% 

 

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O valor total deste contrato é de R$ 81.728,74 (oitenta e um mil setecentos e vinte e oito reais e 
setenta e quatro centavos), a serem pagos de acordo com o fornecimento do objeto e atestado pela 
autoridade responsável. 

§ 1° - O Valor pactuado no presente contrato é fixo e irreajustável. 

§ 2° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 

§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em 
conta corrente, em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e 
devidamente atestada a entrega definitiva do objeto contratado. 

§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será 
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido 
que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do 
valor contratual.  

§ 5º - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua 
regularização por parte da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA. 

O prazo de vigência do presente contrato é até do dia 30/11/2019, contado a partir da sua assinatura. 

§ 1º - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e 
vencem os prazos em dias de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o 
vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subsequente, sem ônus 
para a Administração. 

§ 2º - Poderá ser prorrogado o prazo de entrega previsto nesta cláusula, observadas as disposições dos 
parágrafos 1º e 2º do Art. 57 da Lei 8666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – REVISÃO E REAJUSTAMENTO 

O valor do contrato será fixo e irreajustável por ter vigência inferior a 12(doze) meses.  

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, além das determinações decorrentes de lei, obriga-se a: 

a) Fornecer os produtos de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento 
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários 
de expediente da Administração; 

b) Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a 
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo 
prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas; 

c) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do 
contrato; 

d) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE 
e/ou a terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares 
que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos 
decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto 
ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, 
circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua 
ocorrência; 

e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, 
necessários à execução do contrato; 

g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a 
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem 
como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do 
contrato; 

h) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, 
visando à perfeita execução deste contrato; 
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i) Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens; 

j) Trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado; 

k) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para 
execução completa e eficiente do transporte dos bens; 

l) Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação 
de sua quantidade, preço unitário e valor total; 

m) Fornecer os produtos de acordo com o padrão de identidade e qualidade estabelecido na 
legislação pertinente; 

n) Entregar os produtos acompanhados da documentação necessária; 

o) Cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados; 

p) Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE; 

q) Garantir a boa qualidade do produto entregue, respondendo por qualquer deterioração; 

r) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para 
execução completa e eficiente do contrato. 

 CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste contrato por determinação legal, 
obriga-se a: 

a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, 
no máximo, 10 (dez) dias da assinatura; 

b) Realizar o pagamento pela execução do contrato; 

c) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa 
oficial no prazo legal. 

CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE ENTREGA 

A forma de entrega é de aquisição imediata, de acordo a solicitação da contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação da conformidade do 
material com a especificação fornecida pelo CONTRATANTE no prazo de até 03 (três) dias úteis. 

§ 1º - O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo 
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei 8.666/93. 

§ 2º - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de entrega em desacordo 
com as especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato. 
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§ 3º - O recebimento definitivo de obras, compras ou serviços, cujo valor do objeto seja superior ao 
limite estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 
03 (três) membros. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

A licitante vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da 
execução integral do contrato.  

§1º. A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas que importem em prejuízo à 
Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do contrato.  

§2º. Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução do contrato 
que vierem a acarretar prejuízos ao Município de Igaporã/BA, sem exclusão da responsabilidade 
criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei. 

§3º. Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso 
de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da 
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às 
seguintes penalidades: 

I. Advertência; 

II. Multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório; 

III. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

IV. 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 própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
licitante ressarcir o Município de Igaporã/BA, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

§4º. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, 
suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração e impedimento de licitar 
e contratar com a Administração e poderão ser descontadas do pagamento a ser efetuado. 

§5º. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com a 
Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisão 
unilateral e demais sanções previstas em lei. 

§6º. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o 
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os 
seguintes limites máximos: 

I. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, 
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a 
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 
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II. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado; 

III. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, 
por cada dia subsequente ao trigésimo. 

§7º. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e 
aplique as demais sanções previstas na lei. 

§ 8º. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado 
faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da 
perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não 
tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do 
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

§ 9º. A sanção de multa não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

§ 10. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as 
previstas na Lei nº 8666/93. 

§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas 
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

§ 2º.  Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao 
Contratado direito a qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas 
no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus anexos e na 
proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA COBRANÇA JUDICIAL 

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo 
este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou 
compensação de créditos, sempre que possível. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

§ 1º. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato. 
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§ 2º. O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

§ 3º.  O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo 
ou em parte. 

§ 4º.  Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que 
compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições do Direito Privado. 

§ 5º.  O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na 
execução do entrega do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que 
haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao 
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do 
CONTRATANTE. 

§ 6º.  Após o 10º (décimo) dia de paralisação do entrega do objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá 
optar por uma das seguintes alternativas: 

a) Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o 
CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; 

b) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período 
total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor. 

§ 7º.  O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na 
Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 As partes elegem o Foro da cidade de Igaporã/BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Igaporã-BA, 10 de Outubro de 2019. 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 10.421.872/0001-87 
LAISE FAGUNDES FARIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI-ME  
CNPJ: 15.229.287/0001-01 

CASSIO URBAN SANTANA LIMA  

Testemunha 
CPF: ___________________________ 

 Testemunha 
CPF: ____________________________ 

 



 

 

 

 

 

Praça Bernardo de Brito, nº430 – Centro, Igaporã – Bahia, Fone:77.3460.1021, CEP:46.490-000 
                                                                                                            PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019    

Pág. 8 

ANEXO ÚNICO 

CONTRATO DE FORNECIMENTO -0353-19-FMS 
                                                   PL-0007-19PP-FMS 

  

LOTE VI - PENSO II  
 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  UNT.  TOTAL 

19  coletor de material perfuro 
cortante tam. 20 l  

Unid.  500 
 

FLEXPELL  2,00  1.000,00  

21  coletor universal 80 ml  Unid.  1500 J.PROLAB  0,39  585,00  

32  espátula de ayre pct. c/100 und  Pct.  100  THEOTO  7,71  771,00  

33  espéculo vaginal tam.P s/ 
lubrificante  

Unid.  2000  ADLIN  0,81  1.620,00  

34  espéculo vaginal tam. M s/ 
lubrificante  

Unid.  2000 ADLIN  0,90  1.800,00  

35  espéculo vaginal tam.G 
s/lubrificante  

Unid.  1000  ADLIN  0,89  890,00  

45  fita p/ autoclave  Unid.  600 CLEX  2,98  1.788,00  

48  lâmina de bisturi nº 15  Cx.  5  LABOR IMPORT  28,75  143,75  

49  lâmina de bisturi nº 20  Cx.  5  LABOR IMPORT  28,75  143,75  

50  lâmina de bisturí n° 22  Cx.  10 LABOR IMPORT  28,75  287,50  

51  lâmina de bisturi nº 24  Cx.  5  LABOR IMPORT  28,75  143,75 

52  Lâmina de bisturi nº 27  Cx.  5  LABOR IMPORT  28,75  143,75  

56  luva de procedimento tam. M cx. 
c/ 100 und. (lubrificado com 
finíssimo pó bioabsorvível. 
espessura mínima de 0,17mm e 
comprimento mínimo de 280mm. 
com baixo teor de proteína, 
inferior a 100mg por par).  

Cx.  200  UNIGOLVES  19,50  3.900,00  

57  luva de procedimento tam. G cx. 
c/ 100 und. (lubrificado com 
finíssimo pó bioabsorvível. 
espessura mínima de 0,17mm e 
comprimento mínimo de 280mm. 
com baixo teor de proteína, 
inferior a 100mg por par).  

Cx.  150 UNIGOLVES  16,00  2.400,00  
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58  luva estéril tam. 7,5 pacote com 2 
unidades (lubrificado com 
finíssimo pó bioabsorvível e 
esterilizado a raio gama (cobalto 
60). epessura mínima de 0,17mm 
e comprimento mínimo de 
280mm. possui punho reforçado 
podendo ser lisa ou texturizada. 
com baixo teo  

Unid.  600  MUCAMBO  1,14  684,00  

59  luva estéril tam. 8,0 pacote com 2 
unidades (lubrificado com 
finíssimo pó bioabsorvível e 
esterilizado a raio gama (cobalto 
60). epessura mínima de 0,17mm 
e comprimento mínimo de 
280mm. possui punho reforçado 
podendo ser lisa ou texturizada. 
com baixo teo  

Unid.  600  MUCAMBO  1,18  708,00  

60  Máscara descartável cx. c/ 50 
und.  

Cx.  50  SS PLUS  5,76  288,00  

70  nylon 3-0 com agulha  Cx.  5  SHALON  33,07  136,35  

71  nylon 4-0 com agulha  Cx.  5  SHALON  33,07  165,35  

72  nylon 5-0 com agulha  Cx.  3  SHALON  13,00  39,00  

87  Papel lençol 70x50  Unid.  60  MACIEZ  9,27  556,20  

89  seringa descartável c/ agulha 10 
ml  

Unid.  3000  SR  0,35  1.050,00  

90  seringa descartável c/ agulha 20 
ml  

Unid.  2000  SR  0,11  220,00  

VALOR TOTAL (DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA 
CENTAVOS) 

R$ 
19.463,40 

 

LOTE VII - PENSO III  

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  UNT.  TOTAL 

4  sonda aspiração traqueal nº 08  Unid.  50  MARK MED  0,62  29,50  

5  sonda aspiração traqueal nº 10  Unid.  50  MARK MED  0,65  143,00  

8  sonda de foley nº 12 2 vias  Unid.  51  SOLIDOR  2,86  145,86  

9  sonda de foley nº 14 2 vias  Unid.  100  SOLIDOR  2,86  1.144,00  

10  sonda de foley nº 16 2 vias  Unid.  100  SOLIDOR  2,34  234,00  

11  sonda de foley nº 18 2 vias  Unid.  100  SOLIDOR  2,86  1.716,00  
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12  sonda de foley nº 20 2 vias  Unid.  50  SOLIDOR  2,86  286,00  

13  sonda de foley nº 22 2 vias  Unid.  50  SOLIDOR  2,86  143,00  

58  sonda uretral nº 10  Unid.  50  MARK MED  0,63  31,50  

59  sonda uretral nº 12  Unid.  100  MARK MED  0,66  66,00  

60  sonda uretral nº 14  Unid.  100 MARK MED  0,74  74,00  

61  sonda uretral nº 16  Unid.  40 MARK MED  0,75  30,00 

62  sonda uretral nº 18  Unid.  8100 MARK MED  0,77  77,00  

69  Fita de glicemia compatível com o 
aparelho  

Unid.  3000  ACON  0,48  1.440,00  

VALOR TOTAL (CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS 
CENTAVOS) 

R$ 
5.559,86 

 

LOTE IX - REPOSITORES DE ÁGUA E ELETRÓLITOS  
 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  UNT.  TOTAL 

1  Agua para injeção 10 ml  Und.  4000  HALEXISTAR  0,16  640,00 

2  Solução Fisiológica 0,9% 500 ml  Und.  2400  SANOBIOL  2,81  6.744,00  

3  Solução Fisiológica 0,9% 250ml  Und  1200 SANOBIOL  1,10  1.320,00  

4  Solução Fisiológica 0,9% 100 ml  Und.  1800 HALEXISTAR  2,35  4.230,00  

13  Glicose 25% ampola  Unid.  2000  HALEXISTAR  0,25  500,00  

15  Glicose 50% ampola  Unid.  2000 HALEXISTAR  0,25  500,00  

VALOR TOTAL (TREZE MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) 
R$ 
13.934,00 

 

LOTE XII - FARMÁCIA BÁSICA 1 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  UNT.  TOTAL 

3  Ácido Fólico 5mg  Comp.  8000  NATULAB  0,05  400,00  

4  Albendazol mastigável 400 mg  Comp.  3500  PRATI  0,49  1.715,00 

6  Amiodarona 200 mg  Comp.  1000  GEOLAB  0,91  910,00  

7  Amoxicilina 500 mg  Cápsula 
ou 
Comp.  

2520  PRATI  0,21  529,20  

10  Anlodipino besilato 5 mg  Comp.  15.000  GEOLAB  0,04  600,00  

12  Azitromicina 500 mg  Comp.  1800  GEOLAB  0,70  1.260,00  

14  Captopril 25mg  Comp.  3750  MEDQUIMICA  0,04  150,00  

17  Carvedilol 25 mg  Comp.  600  LEGRAND  0,15  90,00  

19  Cefalexina (Sódica ou Cloridrato) 
500 mg  

Cápsula 
ou 
Comp.  

1000  ABL  0,52  520,00 

20  Ciproflorxacino cloridrato 500 mg  Comp.  3000  PRATI  0,27  810,00  

24  Dexametasona 4mg  Comp.  2.000  TEUTO  0,29  580,00  
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25  Dexcloroferinamina maleato 2mg  Comp.  1.000  GEOLAB  0,12  120,00  

29  Enalapril, maleato 5 mg  Comp.  12600  TEUTO  0,12  1.512,00  

30  Espironolactona 25 mg  Comp.  6000  EUROFARMA  0,21  1.260,00  

34  Glibenclamida 5 mg  Comp.  15000  MEDQUIMICA  0,04  600,00  

35  Glicazida 30 mg  Comp. 
De 
liberação 
prolonga
da  

120  PHARLAB  0,38  45,60  

37  Ibuprofeno 600 mg  Comp.  6000  VITAMEDIC  0,26  1.560,00  

46  Losartana potássica 50 mg  Comp.  960  PRATI  0,07  67,20  

47  Metformina, cloridrato de 850 mg  Comp.  6000  PRATI  0,09  540,00 

53  Omeprazol 20 mg  Cáps.  11200  PRATI  0,08  896,00  

54  Paracetamol 500 mg  Comp.  1000 PRATI  0,07  70,00  

57  Prometazina 25 mg  Comp.  5000  CRISTALIA  0,28  1.400,00  

59  Propranolol 40mg  Comp.  1000  PHARLAB  0,04  40,00  

60  Sais para reidratação oral, pó 
para solução oral  

Envelope  700  NATULAB  0,57  399,00  

61  Sinvastatina 20 mg  Comp.  13250  GEOLAB  0,12  1.590,00  

62  Sulfametoxazol+ Trimetropina 
400+80 mg  

Comp.  1200  PRATI  0,12  144,00  

64  Sulfato Ferroso 40 mg++  Comp.  16000  NATULAB  0,05  800,00  

VALOR TOTAL (DEZOITO MIL SEISCENTOS E OITO REAIS) 
R$ 
18.608,00 

  
 

LOTE XIII - FARMACIA BÁSICA II 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  UNT.  TOTAL 

2  Acetato de Hidrocortisona 
10mg/g (1%)  

Bisnaga  100  TEUTO  10,04  1.004,00  

3  Albendazol 400 mg/mL  Frasco  400  PRATI  2,12  2.120,00  

4  Amoxicilina 50 mg/mL pó para 
suspensão oral  

Frasco  300  PRATI  5,01  1.503,00 

6  Azitromicina suspensão oral 40 
mg/mL  

Frasco  200  PRATI  7,36  1.472,00  

10  Cefalexina ( Sódica ou Cloridrato) 
suspensão oral 50mg/mL  

Frasco  200  TEUTO  6,50  1.300,00 

11  Cloreto de sódio solução nasal 
(9mg/mL) 0,9%  

Frasco  300 NATULAB  0,91  273,00  

13  Dexametasona creme 1mg/mL 
(0,1%)  

Bisnaga  100  PRATI  1,47  147,00  

15  Dexcloroferinamina maleato 
solução oral ou xarope de 0,4 
mg/mL  

Frasco  800  NATURLAB  1,21  968,00 

16  Dipirona Sódica solução oral 500 
mg/mL  

Frasco  400  FARMACE  0,90  360,00  
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18  Ibuprofeno solução oral gotas 50 
mg/mL  

Frasco  403  NATULAB  1,24  499,72  

19  Loratadina suspensão oral 
1mg/mL  

Frasco  450  MARIOL  3,35  1.507,50  

20  Metronidazol 20mg/mL 
suspensão oral  

Frasco  100 E.M.S  8,67  944,00  

21  Metronidazol creme ou gel 
vaginal 100mg/mg (10%)  

Bisnaga  200 
 

PRATI  4,72  944,00 

23  Miconazol, nitrato creme vaginal 
20mg/2 (2%)  

Bisnaga  200  PRATI  5,26  1.052,00  

24  Prednisolona, fosfato sódico 
Solução oral 3mg/mL  

Frasco  250 PRATI  4,56  1.140,00  

26  Paracetamol 200mg/mL solução 
oral  

Frasco  317 NATULAB  0,78  247,26  

28  Sulfametoxazol+ Trimetropina 
suspensão oral 40 mg/mL +8 
mg/mL  

Frasco  500  PRATI  1,44  720,00  

29  Sulfato Ferroso 25mg/mL solução 
oral  

Frasco  300  NATULAB  0,90  270,00  

30  Sulfato Ferroso 5mg/mL xarope  Frasco  100  NATULAB  1,42  142,00  

VALOR TOTAL (DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) 
R$ 
16.613,48 

 

LOTE XIV - INJÉTAVEIS E INSUMOS  

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  UNT.  TOTAL 

5  Medroxiprogesterona, acetato 
50mg/mL  

Ampola  400  WYETH  3,00  1.200,00  

6  Medroxiprogesterona, acetato 
solução injetável 150mg/mL  

Ampola  300  UNIÃO 
QUIMICA  

16,50  4.950,00  

7  Noretisterona+ Valerato de 
Estradiol solução injetável 50 mg 
+ 5mg  

Ampola  400  MABRA  3,50  1.400,00  

VALOR TOTAL (SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) 
R$ 
7.550,00 

 


