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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi –
BA – 45540-000 - Fone/Fax: (73) 3240-2445

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
74/2022

PROCESSO LICITATÓRIO

Pregão Eletrônico /Menor Preço por Lote

MODALIDADE/FORMA/TIPO
NÚMERO DA LICITAÇÃO

017/2022

VALIDADE

12 meses
1 – DO OBJETO

Aos 26 dias do mês de maio de 2022, o Município de GONGOGI, com sede no Rua Dom
Eduardo Herberold, 17, centro, Gongogi – Ba inscrito(a) no CNPJ sob o nº14.235.048/0001−93,
neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito Municipal, senhor Adriano Mendonça Pinheiro, e em
conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas;
Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal nº. 54/2021 de 16
de abril de 2021, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar
nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e
demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
O órgão gerenciador é o Município de Gongogi - Ba
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços acima referenciado, conforme Ata publicada em 26 de maio de 2022 e
homologada pelo Prefeito Municipal
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a
seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa JD SANTOS FRANCA
COMERCIO inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 22.539.826/0001-66, sediado(a) na Rua João
Pessoa nº. 03 salas 02 Centro de Ibicaraí, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) senhora Jessika Dayane Santos Franca, portador(a) do, CPF nº.
018.867.715-10, cuja proposta foi classificada em 1° (primeiro) lugar no certame.
1 – DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Registro de preços para Aquisição
de material Penso para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Gongogi-Ba. conforme especificações do Termo de Referência e quantidades
estabelecidas abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO
ABAIXADOR, de língua, espátula em madeira lisa, isto e,
com ausência de farpas, descartável, extremidades
arredondadas, formato convencional, resistente a
1
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.

UNID

QUANT

V. UNIT

pct

100

5,00

V. TOTAL

500,00
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2

AVENTAL, USO HOSPITALAR, descartável, manga
longa 40 g c\10

pct

500

35,00

17.500,00

DEJAMARO

AGULHA, hipodermica 13 x 4,5, descartavel, esteril,
atoxica, apirogenica, canula em aco inox, cilindrica, reta,
oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rigido e
centralizado, canhao em polipropileno e que permita
encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras
e bem acopladoao canhao. Embalagem individual em papel
3
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em
petala.Embalagem individual, em papel grau cirurgico e
filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem
devera estar impresso dados de identificacao, procedencia,
data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saude. Caixa com 100 unidades.

cx

200

15,00

3.000,00

SOLIDOR

AGULHA, hipodérmica, 20 x 5,5, descartável, estéril,
atóxica, epirogênica, cânula em aço inox, cilíndrica, reta,
oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e
centralizado, canhao em polipropileno e que permita
encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras
4 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 fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da Saude. Caixa com
100 unidades.

cx

100

15,00

1.500,00

SOLIDOR

AGULHA, hipodermica, 25 x 7, descartavel, esteril, atoxica,
apirogenica, canula em aco inox, cilindrica, reta, oca,
siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, rigida e
centraliza, canhao em polipropileno e que permita encaixe
perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem
5 acoplado ao canhao. Embalagem individual, em papel grau
cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificacao,
procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da Saude. Caixa com
100 unidades.

cx

200

15,00

3.000,00

SOLIDOR

AGULHA, hipodermica, 25 x 8, descartavel, esteril, atoxica,
apirogenica, canula em aco inox, cilindrica, reta, oca,
siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rigido e
centralizado, canhao em polipropileno e que permita
encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras
6 e bem acopladoao canhao. Embalagem individual, em papel
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificacao,
procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da Saude. Caixa com
100 unidades.

cx

100

15,00

1.500,00

SOLIDOR

AGULHA, hipodermica, 30 x 7, descartavel, esteril, atoxica,
apirogenica, canula em aco inox, cilindrica, reta, oca,
siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rigido e
centralizado, canhao em polipropileno e que permita
7 encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras
e bem acopladoao canhao. Embalagem individual, em papel
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificacao,
procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo

cx

400

15,00

6.000,00

SOLIDOR
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de validade e registro no Ministerio da Saude. Caixa com
100 unidades.
AGULHA, hipodermica, 30 x 8, descartavel, esteril, atoxica,
apirogenica, canula em aco inox, cilindrica, reta, oca,
siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rigido e
centralizado, canhao em polipropileno e que permita
encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras
8 e bem acopladoao canhao. Embalagem individual, em papel
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificacao,
procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da Saude. Caixa com
100 unidades.

cx

400

15,00

6.000,00

SOLIDOR

AGULHA, hipodermica, 40 x 12, descartavel, esteril,
atoxica, apirogenica, canula em aco inox, cilindrica, reta,
oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rigido e
centralizado, canhao em polipropileno e que permita
encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras
9 e bem acopladoao canhao. Embalagem individual, em papel
grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificacao,
procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da Saude. Caixa com
100 unidades.

cx

300

15,00

4.500,00

SOLIDOR

AGULHA, para Port-a-Cath com dispositivo de segurança,
voltada para tratamento oncológico quimioterápico, agulha
em aço inoxidável, extensão em PVC, Champ em resina
acetal e conector luer lock, tamanho 20GX20mm. Na
10
embalagem devera estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da Saude. embalagem
com 01 unidade

cx

30

10,00

300,00

SMITH
MEDICAL

AGULHA, para Port-a-Cath com dispositivo de segurança,
voltada para tratamento oncológico quimioterápico, agulha
em aço inoxidável, extensão em PVC, Champ em resina
acetal e conector luer lock, tamanho 20GX25mm. Na
11
embalagem devera estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da Saude. embalagem
com 01 unidade

UNID
ADE

30

10,00

300,00

SMITH
MEDICAL

AGULHA, para Port-a-Cath com dispositivo de segurança,
voltada para tratamento oncológico quimioterápico, agulha
em aço inoxidável, extensão em PVC, Champ em resina
acetal e conector luer lock, tamanho 22GX25mm. Na
12
embalagem devera estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da Saude. embalagem
com 01 unidade

UNID
ADE

30

10,00

300,00

SMITH
MEDICAL
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ALGODAO, hidrofilo, nao esteril, 100% fibras de algodao
alvejado, inodoro e insipido, em rolos de manta fina com
espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente,
compacto, aspecto homogeneo, macio e absorvente,
enrolado em papel apropriado em toda sua extensao, rolo
com cerca de 500 gramas. 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
adequada; o rotulo da embalagem primaria e/ou o proprio
13
produto deve conter informações de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante,
lote, data de fabricaçao, data de validade do produto, nome
do responsavel tecnico, registro ANVISA/MS; a embalagem
secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de
forma a garantir a integridade do produto durante o
armazenamento ate o momento do uso; o produto deve
obedecer a qualquer legislaçao que seja inerente ao mesmo.
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a
RDC 185/01/ANVISA. Rolo com 500g.

rolo

300

18,00

5.400,00

MELHORMED

ALMOTOLIA frasco plastico para acondicionar solucao, na
14 cor branco transparente, com tampa de rosca para vedacao,
protetor da tampa conjugado, capacidade para 250 ml.

uni

200

3,50

700,00

JPROLAB

ALMOTOLIA frasco plastico para acondicionar solucao, na
15 cor branco transparente, com tampa de rosca para vedacao,
protetor da tampa conjugado, capacidade para 500 ml.

uni

200

4,50

900,00

JPROLAB

ATADURA de crepom, Tipo I, 100% algodao, com
dimensoes de 10cm de largura x 1,80cm de comprimento em
repouso, com 21,8 gramas, enrolada em si mesma, com fio
retorcido ou singelo, com propriedades elasticas no sentido
longitudinal, nao esteril, atoxica, aparencia uniforme, sem
rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e
qualquer outro tipo de defeito. Pct com 12 unidades.
16 Embaladas individualmente, deve conter de maneira legivel
fixada em seu corpo nome e marca do produto, numero de
fios por cm, composicao, identificacao do fabricante, prazo
de validade, numero do lote, nome do tecnico responsável e
numero de inscricao, numero de insencao do registro do
Ministerio da Saude, conforme resolucao RDC Nº 185 da
Anvisa, Resolucao Nº 02 de 31/12/2001 do Conmetro,
Portaria Nº. 157 do Inmetro e NBR 14056.

pct

2000

6,50

13.000,00

ORTHOCREM

ATADURA de crepom, Tipo I, 100% algodao, com
dimensoes de 20cm de largura x 1,80m de comprimento em
repouso, com 42,8 gramas, enrolada em si mesma, com fio
retorcido ou singelo, com propriedades elasticas no sentido
longitudinal, nao esteril, atoxica, aparencia uniforme, sem
rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e
qualquer outro tipo de defeito. . Pct com 12 unidade.
17 Embaladas individualmente, deve conter de maneira legivel
fixada em seu corpo nome e marca do produto, numero de
fios por cm, composicao, identificacao do fabricante, prazo
de validade, numero do lote, nome do tecnico responsavel e
numero de inscricao, numero de insencao do registro do
Ministerio da Saude, conforme resolucao RDC Nº 185 da
Anvisa, Resolucao Nº 02 de 31/12/2001 do Conmetro,
Portaria Nº. 157 do Inmetro e NBR 14056.

pct

500

12,00

6.000,00

ORTHOCREM
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ATADURA, de crepom, Tipo I, 100% algodao, com
dimensoes de 12cm de largura x 1,80m de comprimento em
repouso, com 26,0 gramas, enrolada em si mesma, com fio
retorcido ou singelo, com propriedades elasticas no sentido
longitudinal, nao esteril, atoxica, aparencia uniforme, sem
rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e
qualquer outro tipo de defeito. . Pct com 12 unidade.
18 Embaladas individualmente, deve conter de maneira legivel
fixada em seu corpo nome e marca do produto, numero de
fios por cm, composicao, identificacao do fabricante, prazo
de validade, numero do lote, nome do tecnico responsável e
numero de inscricao, numero de insencao do registro do
Ministerio da Saude, conforme resolucao RDC Nº 185 da
Anvisa, Resolucao Nº 02 de 31/12/2001 do Conmetro,
Portaria Nº. 157 do Inmetro e NBR 14056.

pct

800

3,00

2.400,00

ORTHOCREM

ATADURA, de crepom, Tipo I, 100% algodao, com
dimensoes de 15cm de largura x 1,80m de comprimento em
repouso, com 32,7 gramas, enrolada em si mesma, com fio
retorcido ou singelo, com propriedades elasticas no sentido
longitudinal, nao esteril, atoxica, aparencia uniforme, sem
rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e
qualquer outro tipo de defeito. Pct com 12 unidade
19 Embaladas individualmente, deve conter de maneira legivel
fixada em seu corpo nome e marca do produto, numero de
fios por cm, composicao, identificacao do fabricante, prazo
de validade, número do lote, nome do tecnico responsável e
numero de inscricao, numero de insencao do registro do
Ministerio da Saude, conforme resolucao RDC Nº 185 da
Anvisa, Resolucao Nº 02 de 31/12/2001 do Conmetro,
Portaria Nº. 157 do Inmetro e NBR 14056.

pct

1000

9,00

9.000,00

ORTHOCREM

ATADURA, de crepom, Tipo I, 100% algodao, com
dimensoes de 25cm de largura x 1,80m de comprimento em
repouso, com 54,1 gramas, enrolada em si mesma, com fio
retorcido ou singelo, com propriedades elasticas no sentido
longitudinal, nao esteril, atoxica, aparencia uniforme, sem
rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e
qualquer outro tipo de defeito. . Pct com 12 unidade.
20 Embaladas individualmente, deve conter de maneira legivel
fixada em seu corpo nome e marca do produto, numero de
fios por cm, composicao, identificacao do fabricante, prazo
de validade, numero do lote, nome do tecnico responsável e
numero de inscricao, numero de insencao do registro do
Ministerio da Saude, conforme resolucao RDC Nº 185 da
Anvisa, Resolucao Nº 02 de 31/12/2001 do Conmetro,
Portaria Nº. 157 do Inmetro e NBR 14056.

pct

800

4,00

3.200,00

ORTHOCREM

BOLSA, coletora sistema fechado, descartavel, para
armazenagem e descarte de grandes volumes de secrecao
(ate 2 litros), em polietileno, sem sistema
antitransbordamento, para utilizacao em dispositivo que
permita a formacao de circuito integrado de 4 bolsas.
21 Embalagem: Primaria acondicionada individualmente de
acordo com as normas de embalagem que garanta a
integridade do produto até o momento de sua utilização; 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; o produto
deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao

uni

400

6,00

2.400,00

MEDIX
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mesmo. Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria
rotulada conforme a RDC 185/01/ANVISA.
BOLSA, para colostomia, em plastico transparente, flexivel,
composta por uma peca de formato anatomico com barreira
protetora da pele, placa anti alergica, constituida por
carboximetil celulose sodica, recortavel de 15 a 75 mm,
22
drenavel, com "clip" individual para fechamento. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificacao,
procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da Saude

uni

120

14,00

1.680,00

COLOPLAST

CAIXA, coletora, para materiais perfurocortantes, nao
esteril, uso unico, capacidade 13 litros, contendo: Coletor,
fundo e cinta interna em papelao rigido; bandeja interna em
papelao ondulado; Saco plastico de revestimento em
polietileno, com lacre interno e/ou superficie interna
impermeabilizada para impedir passagem de liquidos;
tampa para fechamento da caixa; tampa com bocal para
descarte; alcas; contra trava de seguranca. A caixa devera
ser de cor amarela e conter informacoes aplicadas na parte
23
externa, e redigidas no idioma portugues: simbologia de
acordo com a codificacao internacional (INFECTANTE);
instrucoes de uso e de montagem; indicativo do limite de
seguranca; nome e marca do produto; numero do lote,
precedido da palavra "Lote"; data de fabricacao; data de
validade ou prazo de validade; dados do fabricante; origem;
n° do registro do produto, precedido da palavra "ANVISA";
nome do responsavel tecnico; n° do SAC. MARCA/REF.
Caixa contendo 10 unidades.

cx

300

10,00

3.000,00

DESCARBOX

CAIXA, coletora, para materiais perfurocortantes, nao
esteril, uso unico, capacidade 7 litros, contendo: Coletor,
fundo e cinta interna em papelao rigido; bandeja interna em
papelao ondulado; Saco plastico de revestimento em
polietileno, com lacre interno e/ou superficie interna
impermeabilizada para impedir passagem de liquidos;
tampa para fechamento da caixa; tampa com bocal para
descarte; alcas; contra trava de seguranca. A caixa devera
ser de cor amarela e conter informacoes aplicadas na parte
24
externa, e redigidas no idioma portugues: simbologia de
acordo com a codificacao internacional (INFECTANTE);
instrucoes de uso e de montagem; indicativo do limite de
seguranca; nome e marca do produto; numero do lote,
precedido da palavra "Lote" ; data de fabricacao; data de
validade ou prazo de validade; dados do fabricante; origem;
n° do registro do produto, precedido da palavra "ANVISA";
nome do responsavel tecnico; n° do SAC. MARCA/REF.
Caixa contendo 30 unidades.

cx

400

8,00

3.200,00

DESCARBOX

CAIXA, coletora, para materiais perfurocortantes, nao
esteril, uso unico, capacidade 03 litros, contendo: Coletor,
fundo e cinta interna em papelao rigido; bandeja interna em
papelao ondulado; Saco plastico de revestimento em
polietileno, com lacre interno e/ou superficie interna
25 impermeabilizada para impedir passagem de liquidos;
tampa para fechamento da caixa; tampa com bocal para
descarte; alcas; contra trava de seguranca. A caixa devera
ser de cor amarela e conter informacoes aplicadas na parte
externa, e redigidas no idioma portugues: simbologia de
acordo com a codificacao internacional (INFECTANTE);

cx

300

6,00

1.800,00

DESCARBOX
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instrucoes de uso e de montagem; indicativo do limite de
seguranca; nome e marca do produto; numero do lote,
precedido da palavra "Lote" ; data de fabricacao; data de
validade ou prazo de validade; dados do fabricante; origem;
n° do registro do produto, precedido da palavra "ANVISA";
nome do responsavel tecnico; n° do SAC. MARCA/REF.
26 CAIXA, de isopor, com tampa, capacidade para 8 litros.

uni

20

14,00

280,00

ISO PLAST

CAIXA, termica, corpo termoplastico com dupla camada
em PVC e isolamento entre as paredes em poliuretano,
capacidade 12 litros, dimensoes de 30,0 x 40,0 x 28,0 cm
(comp/larg/altura), cor vermelha. Caracteristicas: - Tampa
com a lateral fixa, tipo basculante - Alca integrada 27 Travamento automatico de tampa - Produto atoxico, sem
odores internos. - Gravacao na parte superior da tampa de
um
lado:
MATERIAL
BIOLOGICO
PARA
DIAGNOSTICO com o simbolo do Governo do Estado; do
outro lado da tampa: o simbolo do risco biologico. Obs: A
gravura tem que ser de impressa na caixa.

uni

15

36,00

540,00

SOPRANO

cx

50

60,00

3.000,00

SOLIDOR

50

60,00

3.000,00

SOLIDOR

40

60,00

2.400,00

SOLIDOR

60,00

2.400,00

SOLIDOR

60,00

2.400,00

SOLIDOR

28

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO JELCO 14G2
, laranja, Lote e validade expressos na embalagem; caixa
com 100 unidades; Estéril: Óxido de Etileno; com na
Registro ANVISA. Caixa com 100 unidades.

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO JELCO 16G2
, cinza,
Lote e validade expressos na embalagem; caixa com 100
29 unidades; Estéril: Óxido de Etileno; com na Registro
ANVISA.

cx

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO JELCO 18G1
3/4 , verde,
30 Lote e validade expressos na embalagem; caixa com 100
unidades; Estéril: Óxido de Etileno; com na Registro
ANVISA.
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO JELCO 20G1
1/4 , rosa,
31 Lote e validade expressos na embalagem; caixa com 100
unidades; Estéril: Óxido de Etileno; com na Registro
ANVISA.

cx

32

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO JELCO 22G1
, azul, Lote e validade expressos na embalagem; caixa
com 100 unidades; Estéril: Óxido de Etileno; com na
Registro ANVISA.

cx

33

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO JELCO 24G
3/4 , amarelo, Lote e validade expressos na embalagem;
caixa com 100 unidades; Estéril: Óxido de Etileno; com
na Registro ANVISA.

cx

200

9,00

1.800,00

SOLIDOR

uni

6000

0,70

4.200,00

AZTEQ

COBERTOR
TERMICO
DE
EMERGÊNCIA
34 (Aluminizado), manta térmica confeccionada em polietileno
aluminizado destinado a manter a vitima aquecida, não
deformável, isolante térmico de baixo peso, resistente ao

40

40
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atrito com o solo,, tamanho aproximado de 2,10X1,40m.
Embalagem com 01 unidade.
COLETOR de exame, para fezes em polipropileno, não
35 estéril, cor beje, tampa sob pressão, com pá, capacidade de
10ml.

400

0,85

340,00

JPROLAB

COLETOR de exame, tipo universal, para fezes e urina, tipo
36 copo, esteril, capacidade de 50 ml, em PVC, branco fosco,
tampa com fechamento em rosca. Pct com 100 uni

pct

6

100,00

600,00

JPROLAB

COLETOR de Urina, estéril, uso pediátrico, Recipiente de
18 cm x 7 cm, graduado, com capacidade para até 100 ml.
Fita dupla face, hipoalergênica, para fixação segura e sem
37
lesões na pele. Bordas com selagem de alta resistência, que
asseguram a integridade do recipiente, evitando Modelo:
unissex. Apresentação: pacote com 100 unidades.

pct

6

90,00

540,00

JPROLAB

COMPRESSA, campo operatorio, 100% algodao, nao
esteril, uso unico, isenta de impurezas, ausente de amido e
dextrina, deve possuir dispositivo para fixacao em forma de
alca unida ao seu corpo, disposta em 04 camadas fixas entre
si, bordas embainhadas, nas dimensoes 23cm x 25cm sem
pre-encolhimento. Seguir NBR 14767. Embalagem: pacote
com 50 unidades, acondicionada individualmente 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, esteril e
38
apirogenica; a embalagem primaria deve conter informacoes
de identificacao e caracteristicas do produto, tais
como:nome do fabricante, lote e data de fabricacao do
produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao;
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; o produto
deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao
mesmo. Embalagens primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA

pct

400

25,00

10.000,00

AMERICA

2000

2,09

4.180,00

AMERICA

COMPRESSA, campo operatorio, 100% algodao, nao
esteril, uso unico, isenta de impurezas, ausente de amido e
dextrina, deve possuir dispositivo para fixacao em forma de
alca unida ao seu corpo, com elemento radiopaco fixado no
seu corpo, disposta em 04 camadas fixas entre si, bordas
embainhadas, nas dimensoes 45 cm x 50cm sem preencolhimento. Seguir NBR 14767. Embalagem: pacote com
50 unidades. primaria acondicionada individualmente de
acordo com as normas de embalagem que garanta a
integridade do produto ate o momento de sua utilizacao,
39 permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica,
esteril e apirogenica; a embalagem primaria deve conter
informacoes de identificacao e caracteristicas do produto,
tais como:nome do fabricante, lote e data de fabricacao do
produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao;
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; o produto
deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao
mesmo. Embalagens primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJC5NZQZODUYNEEZOEQ1OU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
29 de Junho de 2022
10 - Ano XVIII - Nº 1429

Gongogi

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi –
BA – 45540-000 - Fone/Fax: (73) 3240-2445
COMPRESSA, de gaze hidrofila, 7,5 x 7,5 cm, descartavel,
nao esteril, 100 % algodao em tecido tipo tela, com 8
camadas, 13 fios por cm2, inodora, insipida, alvejada, isenta
de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento
40
lateral para evitar o desfiamento. Embalagem: pacote com
500 unidades. Na embalagem devera estar impresso dados
de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da Saude.

pct

8

18,00

144,00

AMERICA

DETECTOR FETAL PORTÁTIL, profissional, com
display LCD, Faixa de medição de FCF: 30 a240bpm,
Ciclagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±
10% Alimentação bateria 9V x 200 MAH alcalina
recarregável. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm
Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm
Alarme de bradicardia e taquicardia. Controle de volume.
41 Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Com
saída para fone de ouvido ou gravador de som. Potencia
ultrassônica: 5mh/cm² Potência máxima de consumo 2VA
Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS
Quatro modos de funcionamento. Indicador de batimento
cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador
numérico digital. Carregador para bateria utiliza rede
elétrica (110 v) ou (220 v). Com registro da ANVISA.

uni

40

15,00

600,00

MD

ELETRODO, adulto, descartável, para ECG, de espuma
compacta com alta aderência à pele • Gel sólido de excelente
42 condutividade. Em formato de gota, para facilitar a retirada
Hipoalergênico Formato circular - 43mm Envelope com 50
eletrodos

pct

40

35,00

1.400,00

DESCARPACK

ELETRODO, infantil, descartável, para ECG, de espuma
compacta com alta aderência à pele Gel sólido de excelente
43 condutividade Em formato de gota, para facilitar a retirada
• Hipoalergênico Formato circular - 43mm Envelope com
50 eletrodos

pct

300

3,00

900,00

3M

EQUIPO macrogotas e microgotas esteril, para infusões de
soluções parenterais. Ponta perfurante com tampa protetora.
Câmara gotejadora flexível. Tubo em PVC de 1,50 m,
atóxico e apirogênico.Pinça rolete para dosagem de
44 volume.Conector luer lock. Entrada de ar. Filtro de
partícula. Injetor lateral autocicatrizante. Embalagem: em
papel grau cirurgico, visor transparente com dados de
identificacao, procedencia, tipo, data de esterilizacao e
tempo de validade. Apresentação: pacote com 25 und

pct

500

38,00

19.000,00

MEDSONDA

EQUIPO macrogotas para solucao venosa de infusao por
gravidade, esteril, apirogenico, com tampa protetora na
entrada e saida ponta perfurante trifacetada, adaptavel a
qualquer tipo de frasco de solucao parenteral, entrada de ar
com membrana hidrofoba e bactericida, camara de
gotejamento transparente, flexivel, com filtro de particulas
45 tubo extensor em PVC com 1,40 m de comprimento pinca
rolete com bom deslize e que permita controle preciso do
fluxo de infusao, injetor lateral autocicatrizante mesmo apos
ser perfurado diversas vezes com agulha calibre 40 x 12,
livre de latex e adaptavel a qualquer tipo cateter. Embalagem
individual,em papel grau cirurgico e filme termoplastico. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificacao,
tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo

pct

100

48,00

4.800,00

DESCARPACK
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de validade e registro no Ministerio da Saude. Pacote com
25 unidades.
ESCOVA endocervical, descartavel, em polietileno
resistente, autoclavavel, com resistencia a alta temperatura
em processo de esterilizacao no autoclave, para uso
46 ginecologico. Embalagem contendo dados de identificacao
do produto, procedencia, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da Saude. Pct com 100
unids.

pct

50

48,00

2.400,00

KOLPLAST

ESFIGMOMANOMETRO, para uso adulto, aneroide,
completo, deve apresentar escala de 0 - 300 mmHg, com
precisao de +/- 3mmHg, deve vir acompanhado com caixa
metalica protetora em inox ou aco pintado em epoxi, as
47
bracadeiras deve ser construida em material antialergico
flexivel e resistente com fecho em velcro, com dimensoes
adequadas para uso adulto, deve ter registro no Ministerio
da Saude.

uni

800

35,00

28.000,00

PREMIUM

ESPARADRAPO, impermeável, na cor branca, tecido
100% algodão, com resina acrílica impqemeabilizante, com
facilidade de rasgo sem desfiamento, com mmassa adesiva
à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. De
48 excelente
fixação,
flexibilidade,
resistência
e
impermeabilidade, enrolado em carretel e no tamanho de 10
cm x 4,5 m. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da Saude.

pct

300

12,00

3.600,00

MISSNER

ESPARADRAPO, micropore, na cor branca, em tecido
microporoso, com otima aderencia, isento de substancia
alergenas, dimensoes 10 cm x 4,5 m. 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
adequada; conforme RDC 185/2001; o rotulo da embalagem
primaria e/ou o proprio produto deve conter informacoes de
49 identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome
do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do
produto, nome do responsavel tecnico, 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; o
produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja
inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria
rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.

Uni

100

9,00

900,00

MISSNER

ESPATULA de Ayre, em madeira, formato achatado,
dimensoes 180 mm (comprimento) x 16,5 mm (largura) x
1,5 mm (espessura). Embalagem: pacote com 100 unidades,
50
contendo dados de identificacao do produto em portugues,
procedencia, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da Saude.

pct

1000

10,00

10.000,00

THEOTO

ESPECULO de Collins, vaginal, descartavel, esteril, atoxico
e apirogenico, em plastico transparente, sem lubrificacao,
51 valva com 95 mm, tamanho P. Embalagem individual, em
papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em
petala. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificacao, procedencia, data de fabricacao, data e tipo de

Uni

2000

1,60

3.200,00

KOLPLAST
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esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da
Saude.
ESPECULO, de collins, vaginal, em plastico, descartavel,
esteril, atoxico, apirogenico e transparente sem lubrificacao,
tamanho M. Embalagem individual em papel grau cirurgico
52 e filme terrmoplastico, abertura em petala. Na embalagem
devera estar impresso dados de identificaçao procedencia,
data de fabricacao data e tipo de esterilizacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da Saude

uni

1200

1,60

1.920,00

KOLPLAST

ESPECULO, de collins, vaginal, em plastico, descartavel,
esteril, atoxico, apirogenico e transparente sem lubrificacao,
tamanho G. Embalagem individual em papel grau cirurgico
53 e filme terrmoplastico, abertura em petala. Na embalagem
devera estar impresso dados de identificaçao procedencia,
data de fabricacao data e tipo de esterilizacao, prazo de
validade e registro no Ministerio da Saude

Uni

100

1,80

180,00

KOLPLAST

pct

40

40,00

1.600,00

MEDIX

FIO DE SUTURA, nylon, nº 0, 1,5MT, cirúrgica não
absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de
poliamida, resultando em um monofilamento de superfície
lisa e uniforme e preparada através de processos químicos
sintéticos resultando em fios incolores ou de coloração
55
preta, providos de agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto
atende as especificações da NBR 13904 da ABNT.
Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia
Brasileira para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis., com 24
unidades

pct

40

45,00

1.800,00

SHALON

FIO DE SUTURA, nylon, nº 2-0, 1,5MT, cirúrgica não
absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de
poliamida, resultando em um monofilamento de superfície
lisa e uniforme e preparada através de processos químicos
sintéticos resultando em fios incolores ou de coloração
56
preta, providos de agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto
atende as especificações da NBR 13904 da ABNT .
Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia
Brasileira para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis. , com 24
unidades

pct

60

45,00

2.700,00

SHALON

FIO DE SUTURA, nylon, nº 3-0, 1,5MT, cirúrgica não
absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de
poliamida, resultando em um monofilamento de superfície
lisa e uniforme e preparada através de processos químicos
sintéticos resultando em fios incolores ou de coloração
57
preta, providos de agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto
atende as especificações da NBR 13904 da ABNT .
Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia
Brasileira para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis., com 24
unidades

pct

60

45,00

2.700,00

SHALON

FIO DE SUTURA, nylon, nº 4-0, 1,5MT, cirúrgica não
58 absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de
poliamida, resultando em um monofilamento de superfície
lisa e uniforme e preparada através de processos químicos

pct

40

45,00

1.800,00

SHALON

54

EXTENSOR PARA INFUSÃO, simultanea 2 vias, de
infusão com clamp corta-fluxo. Tubo transparente de 18
cm em PVC. Conector slip com o paciente. Apresentação:
pacote com 40 unidades.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJC5NZQZODUYNEEZOEQ1OU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
29 de Junho de 2022
13 - Ano XVIII - Nº 1429

Gongogi

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi –
BA – 45540-000 - Fone/Fax: (73) 3240-2445
sintéticos resultando em fios incolores ou de coloração
preta, providos de agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto
atende as especificações da NBR 13904 da ABNT .
Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia
Brasileira para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis. , com 24
unidades
FIO DE SUTURA, nylon, nº 5-0, 1,5MT, cirúrgica não
absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de
poliamida, resultando em um monofilamento de superfície
lisa e uniforme e preparada através de processos químicos
sintéticos resultando em fios incolores ou de coloração
59
preta, providos de agulhas cirúrgicas de aço inox. O produto
atende as especificações da NBR 13904 da ABNT .
Associação Brasileira de Normas Técnicas e Farmacopéia
Brasileira para Suturas Cirúrgicas não absorvíveis. , com 24
unidades

pct

300

8,00

2.400,00

SHALON

FITA, adesiva para autoclave, dimensoes 19 mm x 30
resistente a alta temperatura. Embalagem com dados
60 identificacao do produto, marca do fabricante, data
fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio
Saude.

Uni

600

8,00

4.800,00

MISSNER

FITA, adesiva, fabricada em crepe, na cor bege, dimensao
61 25 mm x 50 m. Embalagem: rolo individual, com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.

uni

500

1,00

500,00

3M

FRALDA GERIÁTRICA, adulto, com proteção total até
10h, com flocos de gel superfiltrante e superabsorvente, com
indicador de umidade/troca, com antiodor, Tam M.
62
Embalagem com dados de identificacao do produto, marca
do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade. Pacote
contendo 16 unidades.

pct

500

18,00

9.000,00

BIGFRAL

FRALDA GERIÁTRICA, adulto, com proteção total até
10h, com flocos de gel superfiltrante e superabsorvente, com
indicador de umidade/troca, com antiodor, Tam G.
63
Embalagem com dados de identificacao do produto, marca
do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade. Pacote
contendo 16 unidades.

pct

5

22,00

110,00

BIGFRAL

GARROTE em borracha sintetica, sem latex, anti-alergica,
para puncao venosa Embalagem: caixa com 25 unidades,
com dados de identificacao do produto e marca do
fabricante.

cx

40

2,00

80,00

CRAL

LAMINA ,de bisturi numero 21, descartavel, esteril, em aco
inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem
aos cabos de bisturi padrao. 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
65 asseptica; conforme RDC 185/2001; o rotulo da embalagem
primaria e/ou o proprio produto deve conter informacoes de
identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome
do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do
produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao;
nome do responsavel tecnico, registro ANVISA/MS; a
embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do
fabricante, de forma a garantir a integridade do produto

cx

10

50,00

500,00

SOLIDOR

64

m,
de
de
da
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durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto
deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao
mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA. Caixa contendo 100
unidades.
LAMINA, de bisturi numero 11, descartavel, esteril, em aco
inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem
aos cabos de bisturi padrao. 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; o rotulo da embalagem
primaria e/ou o proprio produto deve conter informacoes de
identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome
66 do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do
produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao;
nome do responsavel tecnico, 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; o produto
deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao
mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA. Caixa contendo 100
unidades.

cx

20

50,00

1.000,00

SOLIDOR

LAMINA, de bisturi numero 15, descartavel, esteril, em aco
inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem
aos cabos de bisturi padrao. 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; o rotulo da embalagem
primaria e/ou o proprio produto deve conter informacoes de
identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome
67 do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do
produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao;
nome do responsavel tecnico, 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; o produto
deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao
mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA. Caixa contendo 100
unidades

cx

20

50,00

1.000,00

SOLIDOR

LAMINA, de bisturi numero 20, descartavel, esteril, em aco
inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem
aos cabos de bisturi padrao. 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; o rotulo da embalagem
68 primaria e/ou o proprio produto deve conter informacoes de
identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome
do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do
produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao;
nome do responsavel tecnico, 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; o produto
deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao

cx

20

50,00

1.000,00

SOLIDOR
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mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA. Caixa contendo 100
unidades.
LAMINA, de bisturi numero 24, descartavel, esteril, em aco
inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem
aos cabos de bisturi padrao. 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; o rotulo da embalagem
primaria e/ou o proprio produto deve conter informacoes de
identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome
69 do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do
produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao;
nome do responsavel tecnico, 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; o produto
deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao
mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA. Caixa contendo 100
unidades.

cx

20

50,00

1.000,00

SOLIDOR

LAMINA, de bisturi, numero 12, descartavel, esteril, em aco
inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem
aos cabos de bisturi padrao. 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; o rotulo da embalagem
primaria e/ou o proprio produto deve conter informacoes de
identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome
70 do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do
produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao;
nome do responsavel tecnico, 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; o produto
deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao
mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA. Caixa contendo 100
unidades.

cx

15

50,00

750,00

SOLIDOR

LAMINA, de bisturi, numero 15C, descartavel, esteril, em
aco inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se
adaptem aos cabos de bisturi padrao. Embalagem: caixa com
100 unidades individuais, em papel laminado, abertura em
71
petala. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de
fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da
Saude.

cx

20

50,00

1.000,00

SOLIDOR

LAMINA, de bisturi, numero 22, descartavel, esteril, em aco
inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem
aos cabos de bisturi padrao. Embalagem primaria
72 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; o rotulo da embalagem
primaria e/ou o proprio produto deve conter informacoes de

cx

20

50,00

1.000,00

SOLIDOR
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identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome
do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do
produto, metodo de esterilizacao, validade da esterilizacao;
nome do responsavel tecnico, 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; o produto
deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao
mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA. Caixa contendo 100
unidades.
LAMINA, uso laboratorial, com uma extremidade fosca,
nao lapidada, cortada, dimensoes 26 x 76 mm, precisao
dimensional da espessura entre 0,8 a 1,4 mm, para
73
microscopia. Embalagem: caixa com 50 unidades, contendo
dados de identificacao em portugues, marca do fabricante,
data de fabricacao e prazo de validade.

cx

250

9,00

2.250,00

PRECISION

LENCOL, hospitalar, descartavel, em polipropileno,
dimensoes 700 mm x 50 m. papéis produzido com 100% de
fibras de celulose virgem, 100% de fibras de celulose e
74 fibras celulósicas, proporcionando ao produto maior
resistência, maciez, alta absorção de líquidos. Embalagem
em rolo, com dados de identificacao do produto e marca do
fabricante.

cx

1500

8,00

12.000,00

DESCARBOX

LUVA, cirurgica, numero 7,0, de uso unico, descartavel,
apirogenica, esteril, em latex natural, textura uniforme,
formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha,
comprimento minimo de 265 mm, e largura minima de 83
mm com variacao de ± 6mm, espessura minima de 0,10 mm,
lubrificada com po bio absorvivel atoxico, com indicacao de
mao direita e esquerda, antiderrapante. Embalagem primaria
acondicionada individualmente aos pares, 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, esteril e apirogenica; A
75
Embalagem primaria deve conter informacoes de
identificacao e caracteristicas do produto, tais como:
tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de
fabricacao, data de validade do produto, metodo de
esterilizacao, validade da esterilizacao; 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; o produto deve
obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA

Uni

1000

3,00

3.000,00

MEDIX

LUVA, cirurgica, numero 8,0, de uso unico, descartavel,
apirogenica, esteril, em latex natural, textura uniforme,
formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha,
comprimento minimo de 265 mm, e largura minima de 95
mm com variacao de ± 6mm, espessura minima de 0,10 mm,
76 lubrificada com po bio absorvivel atoxico, com indicacao de
mao direita e esquerda, antiderrapante. Embalagem primaria
acondicionada individualmente aos pares, 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, esteril e apirogenica; A

uni

1000

3,00

3.000,00

MEDIX
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Embalagem primaria deve conter informacoes de
identificacao e caracteristicas do produto, tais como:
tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de
fabricacao, data de validade do produto, metodo de
esterilizacao, validade da esterilizacao; 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; o produto deve
obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA
LUVA, cirurgica, numero 7,5, de uso unico, descartavel,
apirogenica, esteril, em latex natural, textura uniforme,
formato anatomico, resistente a tracao, punho com bainha,
comprimento minimo de 265 mm, e largura minima de 95
mm com variacao de ± 6mm, espessura minima de 0,10 mm,
lubrificada com po bio absorvivel atoxico, com indicacao de
mao direita e esquerda, antiderrapante. Embalagem primaria
acondicionada individualmente aos pares, 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, esteril e apirogenica; A
77
Embalagem primaria deve conter informacoes de
identificacao e caracteristicas do produto, tais como:
tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de
fabricacao, data de validade do produto, metodo de
esterilizacao, validade da esterilizacao; 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; o produto deve
obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA

uni

800

LUVA, de procedimento, tamanho G, com pó, nao esteril,
de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex natural,
textura uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato
anatomico, resistente a tracao, punho com bainha,
comprimento minimo de 250 mm, espessura minima de 0,16
mm. Embalagem primaria acondicionada em caixa com 100
unidades, 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
78 asseptica e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter
informacoes de identificacao e caracteristicas do produto,
tais como: Tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data
de fabricacao, data de validade do produto; 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; o produto deve
obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA.

cx

600

LUVA, de procedimento, tamanho G, nao esteril, de uso
unico, descartavel, apirogenica, de 100% de polimero de
nitrilo, para uso medico hospitalar, sem po, nao deve conter
79 talco, amido ou proteinas ambidestra, formato anatomico,
resistente a tracao, punho com bainha. Nº Certificado de
Aprovacao (C.A) impresso no produto e na embalagem.
Embalagem primaria acondicionada em caixa com 100

cx

1000

3,00

2.400,00

30,00 18.000,00

4,00

4.000,00
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unidades, de acordo com as normas de embalagem que
garantam a integridade do produto ate o momento de sua
utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica
asseptica e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter
informacoes de identificacao e caracteristicas do produto,
tais como: Tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data
de fabricacao, data de validade do produto; 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; o produto deve
obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA
LUVA, de procedimento, tamanho M, com pó, nao esteril,
de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex natural,
textura uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato
anatomico, resistente a tracao, punho com bainha,
comprimento minimo de 250 mm, espessura minima de 0,16
mm. Embalagem primaria acondicionada em caixa com 100
unidades, 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
80 asseptica e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter
informacoes de identificacao e caracteristicas do produto,
tais como: Tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data
de fabricacao, data de validade do produto; 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; o produto deve
obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA

cx

1000

30,00

30.000,00

SUPERMAX

LUVA, de procedimento, tamanho M, nao esteril, de uso
unico, descartavel, apirogenica, de 100% de polimero de
nitrilo, para uso medico hospitalar , sem po, nao deve conter
talco, amido ou proteinas ambidestra, formato anatomico,
resistente a tracao, punho com bainha. Nº Certificado de
Aprovacao (C.A) impresso no produtoe na embalagem.
Embalagem primaria acondicionada em caixa com 100
unidades, de acordo com as normas de embalagem que
garantam a integridade do produto ate o momento de sua
utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica
81
asseptica e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter
informacoes de identificacao e caracteristicas do produto,
tais como: Tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data
de fabricacao, data de validade do produto; 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; o produto deve
obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA

cx

600

4,00

2.400,00

MEDIX

LUVA, de procedimento, tamanho P, com pó, nao esteril, de
uso unico, descartavel, apirogenica, em latex natural, textura
uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato anatomico,
82 resistente a tracao, punho com bainha, comprimento minimo
de 250 mm, espessura minima de 0,16 mm. Embalagem
primaria acondicionada em caixa com 100 unidades, de
acordo com as normas de embalagem que garanta a

cx

100

30,00

3.000,00

SUPERMAX
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integridade do produto ate o momento de sua utilizacao,
permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica e
apirogenica; A Embalagem primaria deve conter
informacoes de identificacao e caracteristicas do produto,
tais como: Tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data
de fabricacao, data de validade do produto; 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; o produto deve
obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA.
LUVA, de procedimento, tamanho PP, com pó, nao esteril,
de uso unico, descartavel, apirogenica, em latex natural,
textura uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato
anatomico, resistente a tracao, punho com bainha,
comprimento minimo de 250 mm, espessura minima de 0,16
mm. Embalagem primaria acondicionada em caixa com 100
unidades, 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
83 asseptica e apirogenica; A Embalagem primaria deve conter
informacoes de identificacao e caracteristicas do produto,
tais como: Tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data
de fabricacao, data de validade do produto; 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; o produto deve
obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Rotulagem: Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA.

cx

PAPEL, grau cirurgico, embalagem para esterilizacao de
Papel Grau Cirurgico x Poliester/Polipropileno, gramatura
do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 25 cm x
100 m, resistente ao processo de esterilizacao, insenta de
odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e
irregularidades, permeavel ao ar e ao agente esterilizante,
atoxico, selagem tripla com largura que nao deve ser inferior
84 a 6 mm , resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor,
o polimero e o copolimero que compoem a embalagem nao
deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores
quimicos para monitorizacao que mudam de cor apos
contato com o agente esterilizante no processo de vapor
saturado ou oxido de etileno. A embalagem deve conter
dados de identificacao conforme NBR 14990, registro da
Anvisa.

Uni

PAPEL, grau cirúrgico, embalagem para esterilizacao de
Papel Grau Cirúrgico x Poliester/Polipropileno, gramatura
do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 15 cm x
100 m, resistente ao processo de esterilizacao, insenta de
odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e
irregularidades, permeavel ao ar e ao agente esterilizante,
85 atoxico, selagem tripla com largura que nao deve ser inferior
a 6 mm , resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor,
o polimero e o copolimero que compoem a embalagem nao
deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores
quimicos para monitorizacao que mudam de cor apos
contato com o agente esterilizante no processo de vapor
saturado ou oxido de etileno. A embalagem deve conter

uni

50

30,00

1.500,00

SUPERMAX

50

120,00

6.000,00

SISPACK

300

5,30

1.590,00

SISPACK
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dados de identificacao conforme NBR 14990, registro da
Anvisa.

PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, com dimensoes
minimas 21cm (largura) e minimo de 23cm e maximo 27cm
(comprimento), com variacao de ate - 2% (dois por cento),
100% fibras celulosicas virgem, nao reciclado, na cor
branca, sem odor e apresentando textura com relevo sensivel
ao tato (gofrado). Embalagem contendo 1000 folhas. O
produto devera estar acondicionado em embalagem
contendo
as
seguintes
informações,
impressas
exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante.
86
Nome do produto, data de fabricação, número do lote,
composição, peso.Endereço e telefone de contato, normas
vigentes e registros nos orgaos competentes. Todos os
dizeres na lingua portuguesa (Brasil). Criterios de
conferencia e inspecao no recebimento: visual, por cheiro,
tato e medicao. Deverao ser considerados para efeito de
recebimento, os itens acondicionados em caixa, pacotes ou
sacos. As folhas (1.000 unidades) deverao ser pesadas, sem
embalagem e, ter o peso minimo de 1400 gramas.

pct

500

14,00

7.000,00

OUROPEL

Pote para lâmina de preventivo, com três compartimentos,
em acrílico resistente, com tampa rosqueável..

uni

1.000

0,90

900,00

CRALPLAST

PRESERVATIVO, masculino, borracha natural, liso,
translucido, lubrificado, quantidade de lubrificante entre
400 e 700 mg, sem espermicida, reservatorio na
extremidade,
dimensoes
aproximadas:
160
mm
(comprimento) x 52 mm (largura). Embalagem primaria em
tiras de 04 unidades, impermeavel, opaca e metalizada, total
88
garantia do diametro do preservativo, e contra danos
mecanicos do conteudo, picotada para facil separacao
manual. Na embalagem deverao estar claramente indicados:
o fabricante, a marca e referencia, data de fabricacao, o lote
e o prazo de validade minimo 36 meses, e certificacoes
Anvisa/Inmetro.

cx

300

9,00

2.700,00

RILEX

PRESERVATIVO, masculino, borracha natural, liso,
translucido, NÃO lubrificado, quantidade de lubrificante
entre 400 e 700 mg, sem espermicida, reservatorio na
extremidade,
dimensoes
aproximadas:
160
mm
(comprimento) x 52 mm (largura). Embalagem primaria em
tiras de 04 unidades, impermeavel, opaca e metalizada, total
89
garantia do diametro do preservativo, e contra danos
mecanicos do conteudo, picotada para facil separacao
manual. Na embalagem deverao estar claramente
indicados:o fabricante, a marca e referência, data de
fabricacao, o lote e o prazo de validade minimo 36 meses, e
certificacoes Anvisa/Inmetro.

cx

50

30,00

1.500,00

RILEX

SACO DE LIXO PARA MATERIAL INFECTANTE, de
uso hospitalar, na cor branca, com capacidade de 30L, para
acondicionamento
de
resíduos
sólidos
90 hospitalares/infectantes; Constituído de Polietileno de Alta
Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita
resistência mecânica e proporcionando a opacidade
necessária à aplicação. Solda de fundo tipo estrela, contínua,
homogênea. Compatível com os padrões da ABNT, Norma

pct

50

8,00

400,00

TALGE

87
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Técnica 9191 e do IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas). Apresentação: Pacote com 100 unidades
SACO DE LIXO PARA MATERIAL INFECTANTE, de
uso hospitalar, na cor branca, com capacidade de 50L, para
acondicionamento
de
resíduos
sólidos
hospitalares/infectantes; Constituído de Polietileno de Alta
Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita
91
resistência mecânica e proporcionando a opacidade
necessária à aplicação. Solda de fundo tipo estrela, contínua,
homogênea. Compatível com os padrões da ABNT, Norma
Técnica 9191 e do IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas). Apresentação: Pacote com 100 unidades.

pct

SACO DE LIXO PARA MATERIAL INFECTANTE, de
uso hospitalar, na cor branca, com capacidade de 100L, para
acondicionamento
de
resíduos
sólidos
hospitalares/infectantes; Constituído de Polietileno de Alta
Densidade (PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita
92
resistência mecânica e proporcionando a opacidade
necessária à aplicação. Solda de fundo tipo estrela, contínua,
homogênea. Compatível com os padrões da ABNT, Norma
Técnica 9191 e do IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas). Apresentação: Pacote com 100 unidades.

pct

60

19,00

1.140,00

TALGE

SCALP para puncao venosa, com borboleta e agulha, esteril,
descartavel, n. 21. Embalagem individual, em papel grau
cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na
93 embalagem devera estar impresso dados de identificacao,
procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da Saude. Caixa com
100 unidades.

cx

40

45,00

1.800,00

MEDIX

SCALP para puncao venosa, com borboleta e agulha, esteril,
descartavel, n. 25. Embalagem individual, em papel grau
cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na
94 embalagem devera estar impresso dados de identificacao,
procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da Saude. Caixa com
100 unidades.

cx

50

45,00

2.250,00

MEDIX

SCALP para puncao venosa, com borboleta e agulha, esteril,
descartavel, n. 23. Embalagem individual, em papel grau
cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na
95 embalagem devera estar impresso dados de identificacao,
procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo
de validade e registro no Ministerio da Saude. Caixa com
100 unidades.

cx

10

45,00

450,00

MEDIX

SCALP, de segurança para a coleta à vácuo,com borboleta
e agulha, estéril, descartável, nº 25. Composto por
dispositivo de segurança que reduz o risco de acidentes
com o perfurocortante. A agulha é protegida através de um
96
simples movimento retilíneo de retração pelas asas
flexíveis. Após a ativação segura, a agulha permanece
encapsulada.Esterilizado por Óxido de Etileno. Embalagem
com 100 unidades.

cx

5

45,00

225,00

MEDIX

SONDA, de folley, n. 16, 02 vias, balao de 30 ml, esteril.
97 Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera

cx

45,00

900,00

MEDIX

50

20

13,00

650,00
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estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao,
procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro
no Ministerio da Saude. Caixa com 10 unidades
SONDA, de folley, n. 20, 02 vias, balao de 30 ml, esteril
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera
98
estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao,
procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro
no Ministerio da Saude. Caixa com 10 unidades

cx

20

45,00

900,00

MEDIX

SONDA, nasogastrica, n. 14 curta, descartavel, esteril,
atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente,
atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em
99 papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em
petala. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de
fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da
Saude

Uni

15

1,50

22,50

MEDSONDA

SONDA, uretral, n. 16, descartavel, esteril, atoxica,
maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada,
com 01 orificio na lateral e conector universal com tampa.
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme
100
termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera
estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao,
procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro
no Ministerio da Saude.

uni

150

1,00

150,00

MEDSONDA

SUPORTE, de papel toalha, em plástico Abs, na cor branca,
resistente, fabricado em material termoplástico de alta
qualidade e resistência ao impacto. Fácil instalação com
parafusos e buchas INCLUSOS e fechadura de trava. Design
101 moderno e harmonioso que valoriza e combina com todos
os
ambientes.
Dimensões:A=Altura:30,0cm;
L=Largura:26,0cm;
P = Prof.: 12,3 cm;

Uni

250

6,00

1.500,00

NOBRE

SUPORTE, para coletor de caixa perfuro cortante,
esmaltado ,Acompanha dois parafusos e duas buchas. (Não
possui
ventosa
para
fixação)
102 Dimensões:
-Frente:21,2cm(Mínimo)
-Altura:21,0cm
(Mínimo)
- Profundidade: 16,2cm (Mínimo)

uni

30

12,00

360,00

DESCARPACK

TERMOMETRO clinico, digital, para uso hospitalar, com
graduacao de 35 a 42 graus centigrados. Embalagem com
103
dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data
de fabricacao, registro no Ministerio da Saude e no Inmetro.

uni

30

17,00

510,00

MULTILASER

TERMÔMETRO DIGITAL INTERNO/EXTERNO
MÁXIMO/MÍNIMO. Visor em cristal líquido de fácil
visualização. Função °C / °F, botão liga/desliga.
104 Com as seguintes características:
-Medição precisa de temperatura interna e externa.
-Visor de cristal líquido de fácil visualização.
-Design moderno.

Uni

10,00

600,00

INCOTERM

60
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-Leve e compacto.
-Marcação da temperatura em °C ou em °F.
- Com cabo extensor; Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.
TERMOMETRO para Vacina, analogico, -25 +30ºC,
Divisão 1ºC, cabo flexível, base plástica, escala externa
capilar transparente, cabo de 700mm, enchimento a líquido
105
vermelho. de cabo extensor minimo de 1,5m, com escala
negativa e positiva. Embalagem com identificação e dados
do fabricante

uni

25

30,00

750,00

INCOTERM

TERMOMETRO, CLINICO, MULTIFUNCIONAL, DE
NÃO CONTATO, para aferição de temperatura a distância,
sem a necessidade de contato direto com a pele, de medição
instantânea, intervalo de medição de 1 a 55 graus deve
guardar na memória no mínimo nove aferições. deve
acompanhar bateria com garantia de 03 anos. embalagem
individual com dados de identificação do produto, data de
106 fabricação, prazo de validade e registro no ministério da
saúde. embalagem acondicionada individualmente de
acordo com rdc185/ anvisa sobre normas de embalagem que
garanta a integridade do produto até o momento da sua
utilização, permita abertura e transferência com técnica
asséptica, constando externamente dados de identificação do
produto número de lote, dados de identificação do
fabricante, número de registro no ministério da saúde.

Uni

15

90,00

1.350,00

MULTILASER

TIRA TESTE DE GRAVIDEZ (Teste Rápido Beta),
25mUI, ensaio imunocromatográfico para a detecção
qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (HCG) em
107
amostras humanas de soro, plasma e urina. É destinado
como um auxiliar na detecção precoce de gravidez. Caixa
100 unidades

cx

19,00

950,00

LABOR IMPORT

TORNEIRA DE 3 VIAS, Projetada para suportar altas
pressões de infusão. Resistente à fármacos e antissépticos.
109 VIAS 1 VIA LUER-LOCK COM GIRO EM TORNO DO
PRÓPRIO EIXO, para conexão e desconexão do cateter,
minimizando o risco de perda do acesso venoso.

Uni

60,00

1.200,00

DESCARPACK

V. UNIT.

V.TOTAL

MARCA

50

20

Valor total do lote 1 R$ 361.891,50 (TREZENTOS E
SESSENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA
E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

ITEM DESCRIÇÃO
1 Água destilada embalagem de 5 lt

2

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

ALCOOL 70% SPRAY, aerosol, antisséptica uso externo,
3 400ml/ 290g. composição: álcool etilico, água,
antioxidante e butano/propano com propelente. principio
ativo: álcool etilico70%... apresentar notificação

UNID

QUANT

GL

50

14,00

700,00

SSPLUS

FR

100

9,00

900,00

FARMAX

CX

100

149,00

14.900,00

DOM LINE
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simplificada na anvisa e certificado de boas praticas,
fabricação e controle - cbpfc do fabricante conforme
liberação anvisa – rd 350/2020. em caso do fabricante fora
do mercosul, apresentar documento do pais de origem
traduzido por tradutor oficial. caixa com 12 unidades
ALCOOL iodado, medicinal, 1%, solucao topica, 1000ml, a
embalagem do produto devera conter a seguinte impressao
"venda proibida pelo comercio." Apresentar registro dos
produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas,
4
Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme
resolucao Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do
mercosul, apresentar documento do pais de origem
traduzido por tradutor oficial.

FR

ALCOOL, etilico 70%, liquido, solucao antisseptica uso
externo , frasco com 1 litro. A embalagem deve conter
venda proibida pelo comercio. Apresentar Notificacao
Simplificada na Anvisa e certificado de boas praticas,
5
fabricacao e controle - CBPFC do fabricante conforme
resolucao ANVISA n°460/99.Em caso do fabricante fora
do mercosul,apresentar documento do pais de origem
traduzido por tradutor oficial.

FR

ALCOOL, etilico 70%, liquido, solucao antisseptica uso
externo , galão com 5 litro. A embalagem deve conter venda
proibida pelo comercio. Apresentar Notificacao
Simplificada na Anvisa e certificado de boas praticas,
6
fabricacao e controle - CBPFC do fabricante conforme
resolucao ANVISA n°460/99.Em caso do fabricante fora do
mercosul,apresentar documento do pais de origem traduzido
por tradutor oficial.

15,90

1.908,00

RIOQUIMICA

700

12,00

8.400,00

ITAJA

GL

260

59,00

15.340,00

RIOQUIMICA

ALCOOL, etilico absoluto, P.A, com 99,8 % de pureza.
Embalagem: frasco com 1000 ml, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e prazo de validade.

FR

160

18,00

2.880,00

DINAMICA

ALCOOL, etilico em gel, a 70%, em refil, fragancia
agradavel, para assepsia das maos. Embalagem com no
minimo 1l. O produto devera estar acondicionado em
embalagem com as seguintes informacoes, impressas
exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante,
nome do produto, data de fabricacao e validade, numero do
8 lote, composicao, peso, endereco e telefone de contato,
registro do responsavel tecnico, modo de usar e precaucoes
no uso do produto, normas vigentes e registros nos orgaos
competentes. Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na
sua metade, tomando-se como referencia a data de
fabricação informada.

FR

300

14,00

4.200,00

ALCOOL, etilico em gel, a 70%, em refil, fragancia
agradavel, para assepsia das maos. Embalagem com no
minimo 5l. O produto devera estar acondicionado em
embalagem com as seguintes informacoes, impressas
9 exclusivamente pelo fabricante: nome/CNPJ do fabricante,
nome do produto, data de fabricacao e validade, numero do
lote, composicao, peso, endereco e telefone de contato,
registro do responsavel tecnico, modo de usar e precaucoes
no uso do produto, normas vigentes e registros nos orgaos

GL

300

49,00

14.700,00

7

120
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competentes. Na data da entrega, o prazo de validade
indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na
sua metade, tomando-se como referencia a data de
fabricação informada.
CLOREXIDINA, solucao aquosa 0,2%, frasco com 1000
mL . Devera conter a impressão "venda proibida pelo
comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e
10 Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle CBPFC do fabricante conforme resolucao Anvisa nº 460/99.
Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar
documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

UND

100

22,00

2.200,00

RIOQUIMICA

CLORO CONCENTRADO, granulado,
composição:
dicloroisocianurato de sódio a 66, que corresponde 39% de
11 cloro ativo, galão com 10kg, constando externamente dados
de identificação do produto número de lote, dados de
identificação do fabricante, número de registro no ministério
da saúde./anvisa

GL

100

190,00

19.000,00

MONTREAL

ETER, etilico (sulfurico), P.A, grau pureza 99,8%.
Embalagem com 1000 ml, com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de
12
validade. Apresentar certificado de licenca de
funcionamento ou de autorizacao especial emitido pelo
Departamento de Polícia Federal.

UND

50

45,00

2.250,00

VIC PHARMA

GEL para ultra-sonografia, uso interno e externo, incolor,
inodoro, nao gorduroso, umectante, soluvel em agua e pH
neutro, para uso como meio de contato para transmissao
13 ultra-sonica, ecografos e dopplers. Embalagem: Galão de
5kg, com dados de identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro
no Ministerio da Saude.

GL

30

49,00

1.470,00

MERCUR

GLICERINA tipo glicerol, para uso em laboratorio.
Especificacoes ACS. Prazo de validade minimo: 2 anos
14 Embalagem: frasco com 1 litro, com certificado de analise
contendo lote, fabricante, data de fabricacao, data de
validade e impurezas.

FR

30,00

1.500,00

RIOQUIMICA

GLUTARALDEIDO, solucao 20mg/ml, galao 5000 ml, a
embalagem devera conter a impressao "venda proibida pelo
comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e
15 Certificado de Boas Praticas, Fabricacao 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.

GL

59,00

1.416,00

RIOQUIMICA

HIPOCLORITO, de sodio 1%. Embalagem de 05 litros,
16 contendo o nome do fabricante data de fabricacao, prazo de
validade e registro do Ministério da Saude.

UND

49,00

2.450,00

START

IODOPOVIDONA, solucao aquosa 10mg/ml em iodo,
embalagem almotolia com 100ml. Apresentar registro dos
produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas,
17 Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme
resolucao Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do
mercosul, apresentar documento do pais de origem
traduzido por tradutor oficial.

UND

4,50

225,00

VIC PHARMA

50

24

50

50
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LUGOL, para teste de Shiller, Solução para teste
colposcópico para pesquisa de células displásicas ou
carcinomatosas de colo uterino, servindo como diagnóstico
18
de neoplasias uterinas. Composto por : Iodo - 2 gr; Iodeto
de potássio — 4 gr; Água purificada qsp - 100 mL.
Apresentação: frascos de 1000 mL.

FR

50

139,00

6.950,00

DINAMICA

SOLUCAO, de PVPI, degermante, com polivinilpirrolidona
a 10%, frasco plastico com q.s.p aquoso equivalente a 1 %
19 de iodo ativo. Embalagem: frasco com 1000 ml com dados
de identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e registro no Ministerio da Saude.

FR

50

39,00

1.950,00

FARMAX

SOLUCAO, de PVPI, tópico, com polivinilpirrolidona a
10%, frasco plastico com q.s.p aquoso equivalente a 1 % de
20 iodo ativo. Embalagem: frasco com 1000 ml com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e registro no Ministerio da Saude.

FR

50

49,00

2.450,00

RIOQUIMICA

VASELINA, líquida, pura, para uso geral. Embalagem com
21 1000 ml, com dados de identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

LT

30

55,00

1.650,00

VICPHARMA

UNID

QUANT

V. UNIT.

V.TOTAL

MARCA

SERINGA de 05 ml sem agulha - descartavel, esteril,
polipropileno, transparente, atoxica, apirogenica, cilindro
reto, siliconizado, parede uniforme, anel de retencao que
impeca e desprendimento do embulo cilindro, bico sem
rosca que garanta conexoes seguras, flange que de apoio aos
dedos, embulo com pistao lubrificado e ajustado ao cilindro,
1
com graduacao em ML, numeros e trecos legiveis.
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme
termoplastico, com abertura em petala, com dados de
identificao, procedencia, data, tipo de esterilizacao, prazo de
validade e Registro no Ministerio da Saude. Caixa com 100
unidades.

CX

700

35,00

24.500,00

SR

SERINGA de 10 ml sem agulha, descartavel, esteril,
polipropileno, transparente, atoxica, apirogenica, cilindro
reto, siliconizado, parede uniforme, anel de retencao que
impeca e desprendimento do embolo cilindro, bico sem
rosca que garanta conexoes seguras, flange que de apoio aos
dedos, embolo com pistao lubrificado e ajustado ao cilindro,
2
com graduacao em ml, numeros e tracos legiveis.
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme
termoplastico, com abertura em petala, com dados de
identificao, procedencia, data, tipo de esterilizacao, prazo de
validade e Registro no Ministerio da Saude. Caixa com 100
unidades.

CX

500

28.900,00

SR

Valor total do lote 5 R$107.439,00 (CENTO E SETE
MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS)

ITEM DESCRIÇÃO

57,80
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SERINGA de 20 ml sem agulha, descartavel, esteril,
polipropileno, transparente, atoxica, apirogenica, cilindro
reto, siliconizado, parede uniforme, anel de retencao que
impeca e desprendimento do embulo cilindro, bico sem
rosca que garanta conexoes seguras, flange que de apoio aos
dedos, embulo com pistao lubrificado e ajustado ao cilindro,
3
com graduacao em ML, numeros e trecos legiveis.
Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme
termoplastico, com abertura em petala, com dados de
identificao, procedencia, data, tipo de esterilizacao, prazo de
validade e Registro no Ministerio da Saude. Caixa com 100
unidades

CX

250

58,00

14.500,00

SR

SERINGA, de insulina, descartavel, de uso unico, atoxica,
com escala graduada de 1 em 1 unidades, sem espaco morto,
e com capacidade para ate 100 unidades de insulina; seringa
com dispositivo de seguranca; agulha fixa de 13mm de
comprimento x 0,3 mm de diametro, descartavel,
confecccionada em aco inoxidavel. 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; o rotulo da embalagem
4 primaria e/ou o proprio produto deve conter informacoes de
identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome
do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do
produto, data da esterilizacao, validade da esterilizacao,
nome do responsavel tecnico, 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; o produto
deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao
mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas
conforme a RDC 185/01/ANVISA. Caixa com 100 unidades

CX

500

35,00

17.500,00

SR

SERINGA, hipodermica, esteril, de uso unico, de 3,0 ml,
sem agulha, em polipropileno, transparente, siliconizado,
atoxica, apirogenica, parede uniforme, cilindro reto, anel de
retencao que impeca o despreendimento do embolo, bico
sem rosca que garanta conexoes seguras, flange em formato
adequado, embolo com pistao lubrificado e ajustado ao
cilindro, com escala de graduacao em ML, numeros e tracos
legiveis, deve obedecer a RDC/03/2011/ANVISA.
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
5
185/2001; o rotulo da embalagem primaria e/ou o proprio
produto deve conter informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante,
lote, data de fabricacao, data de validade do produto, metodo
de esterilizacao, validade da esterilizacao; nome do
responsavel tecnico, 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; o produto deve
obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo.
Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a
RDC 185/01/ANVISA. Caixa com 100 unidades

CX

500

28,00

14.000,00

SR
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SERINGA de 1cc, descartável, para aplicação de insulina,
agulha de 0,8x0,33mm, sem espaço morto, cilindro para
configuração sem bloco, soldada direto no cilindro,
capacidade para 100 unidades de insulina, com escala
graduada de 2 em 2 unidades, tampa conectada ao cilindro
6 encapsulando a extremidade da flnge da haste. Embalagem
individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na embalem devera está
impresso os dados de identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro
do Ministério da Saúde.

UND

15.000

0,30

4.500,00

DESCARPACK

Valor total do lote 6 R$ 103.900,00 (CENTO E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS)

LOTE
1.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.

2 – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.
2.2 - É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do §2º, do artigo 4º, do
Decreto nº 3.931, de 2001, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação, não
ultrapasse 1 (um) ano.
3 – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no
artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
3.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
3.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
3.4 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
3.5 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
3.6 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.7 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
3.8 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento; e
3.9 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
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3.10 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
3.11 - Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
4 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
4.1 - O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
4.2 - Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
4.3 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.4 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
4.5 - Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
4.6 - Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
4.7 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito
ou de força maior.
4.8 - Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
5 – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
5.1 - A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº
8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do parágrafo 4º, do artigo 3º, do Decreto
nº 3.931, de 2001.
5.2 - As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de
Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo
pedido de contratação.
5.3 - O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece vantajoso, mediante
realização de pesquisa de mercado prévia à contratação (artigo 3°, parágrafo 4°, inciso II, do
Decreto n° 3.931, de 2001).
5.4 - O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente,
ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.5 - Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor
e aceita pela Administração.
5.6 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
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5.7 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento).
5.8 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
5.9 - A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
5.10 - Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando
ciência à Administração.
6 – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
6.1 - Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições
definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de
12 meses, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da
Lei nº 8.666, de 1993.
6.2 - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos
a pagar.
7 – DO PREÇO
7.1 - Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1 - A Contratada obriga-se a:
8.1.2 - Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo,
tipo, procedência e prazo de garantia;
8.1.3 - Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com
uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
8.1.4 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.1.5 - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração,
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado
no Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos;
8.1.6 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da
presente licitação;
8.1.7 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
8.1.8 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJC5NZQZODUYNEEZOEQ1OU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
29 de Junho de 2022
31 - Ano XVIII - Nº 1429

Gongogi

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi –
BA – 45540-000 - Fone/Fax: (73) 3240-2445
8.1.9 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
8.1.10 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.1.11 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
8.2 - A Contratante obriga-se a:
8.2.1 - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
8.2.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivos;
8.2.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado;
8.2.4 - Efetuar o pagamento no prazo previsto.
9 – DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
9.1 - Os bens serão recebidos:
a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as
especificações constantes do Edital e da proposta.
b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do
Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 03 (três) dias do recebimento
provisório.
9.2 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
9.3 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as
especificações técnicas exigidas.
9.4 - O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 será confiado a uma comissão
de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
10 – DO PAGAMENTO
10.1 - O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação
da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
10.2 - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
10.3 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
10.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
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pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.
10.5 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234,
de 11 de janeiro de 2012.
10.6 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro
meio previsto na legislação vigente.
10.7 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
10.8 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
11 – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
11.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará
ciência à Administração.
11.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento
e controle da execução do contrato.
11.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
12 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer
da contratação:
a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no
Contrato.
12.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
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a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória,
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de GONGOGI pelo prazo
de até dois anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de
até cinco anos;
e) 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 Contratada
ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
12.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
12.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que,
em razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
12.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
12.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
12.6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
12.7 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
12.8 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
12.9 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas
no Edital.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ: 14.235.048/0001-93
Rua Dom Eduardo Herberold, 17 – Centro – Gongogi –
BA – 45540-000 - Fone/Fax: (73) 3240-2445
13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
13.2 - Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão
Eletrônico Presencial) para Registro de Preços nº. 017/2022 e a proposta vencedora da contratada.
13.3 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, ao
Decreto Municipal nº. 54/2021 de 16 de abril de 2021, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa
do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993,
subsidiariamente.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum – Comarca de
Ubaitaba - Ba, com exclusão de qualquer outro.
GONGOGI-BA, 26 de maio de 2022.

_________________________________________________________
Responsável legal da CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de Gongogi
Adriano Mendonça Pinheiro
Prefeito Municipal

_______________________________________________________________
Responsável legal da CONTRATADA
JD SANTOS FRANCA COMERCIO
CNPJ/MF sob o nº 22.539.826/0001-66
Jessika Dayane Santos Franca
CPF nº. 018.867.715-10
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