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CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE 

SI FAZEM O FUNDO DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE CORRENTINA E A EMPRESA 

VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA.-ME, NA 

FORMA ABAIXO. 

 

  

Os abaixo assinados, de um lado como CONTRATANTE, o Fundo de Saúde do Município de 

Correntina, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com Sede Administrativa 

na Rua da Barragem, 12 – Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 

11.392.190/0001-56, neste ato legalmente representado pela Sra. Maria de Lurdes Neves Sodré, 

brasileira, maior, solteira, servidora pública, inscrita no CPF sob o nº 233.453.811-68 e portadora 

da CI/RG nº 2.359.234 SSP/BA, CEP nº 47.650-000, residente e domiciliado à Rua A, 632 – 

Jaime Moreira – Correntina – Bahia, e, de outro lado, como CONTRATADA, a Empresa VERA 

CRUZ HOSPITALAR LTDA.-ME, inscrita no CNPJ sob nº 22.013.535/0001-30, com sede, na 

Avenida Frei Confalloni, 179, Quadra: CL-24, Lote: 05, Sala 01 - Conjunto Vera Cruz – Goiânia 

– Goiás - CEP n° 74.495-060, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador o Sr. Fabricio 

Erick Ferreira e Silva, brasileiro, maior, solteiro, empresário, portador do CPF nº 800.836.501-30 

e da CI/RG nº 3.547.281 DGPC/GO, residente e domiciliado à Rua VC-53, Quadra 96, Lote 11, 

Casa B – Conjunto Vera Cruz – Goiânia – Goiás – CEP 74.495-300, doravante denominadas 

CONTRATANTE e CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato nos termos 

do Art. 24, Inciso IV, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, das cláusulas e condições 

estabelecidas no Processo de Dispensa de Licitação nº 033/2019, Processo Administrativo nº 

072/2019 ratificado pelo Prefeito Municipal no dia 27/05/2019 e nas cláusulas prevista neste 

instrumento: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 – A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, medicamentos, materiais de uso 

hospitalar e laboratório que serão destinados à manutenção da Secretaria de Saúde deste 

Município, cujas descrições detalhadas bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam 

no Processo de Dispensa de Licitação nº 033/2019 ratificado pelo Prefeito Municipal em 27 de 

maio de 2019. De acordo discriminação abaixo: 

Medicamentos Orais Controlados - Portaria 344/98 

Item Especificação Quant. Unid. 

01 DIAZEPAN 10MG comprimido. 90 cpr 

02 DIAZEPAN 5MG comprimido. 90 cpr 

Medicamentos Farmácia Básica - Anti-hipertensivos e outros 

Item Especificação Quant. Unid. 

03 ACIDO ACETIL SALICILICO 100mg. 30.000 cpr 

04 ANLODIPINO,BESILATO 5MG comprimido 20.000 cpr 

05 ATENOLOL 25 MG comprimido 10.000 cpr 

06 ATENOLOL 50 MG comprimido 10.000 cpr 

07 ENALAPRIL,MALEATO 20MG comprimido. 40.000 cpr 

08 ISOSSORBIDA,DINITRATO comprimido 5MG SUBLINGUAL 60 cpr 

0190/2019 
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09 METILDOPA 250MG comprimido. 10.000 cpr 

10 NIFEDIPINO 20MG comprimido. 10.000 cpr 

11 SINVASTATINA 20MG comprimido. 3.000 cpr 

12 SULFADIAZINA DE PRATA 1% creme 30 bisnaga 

Medicamentos Hospitalares - Injetáveis 

Item Especificação Quant. Unid. 

24 ACIDO TRANEXÃMICO 5 PCC solução injet. 5 ML amp. 200 amp 

25 AMINOFILINA 24 MG/ML solução injetável, amp.10 ML. 200 amp 

26 AMPICILINA 1 G PO solução injetável,  amp.5 ML. 900 amp 

27 AMPICILINA 500 MG PO solução injetável,  amp.5 ML. 300 amp 

28 ANTI-RHO - IMUNOGLOBULINA solução injetável 5 amp 

29 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO INJ FA  900 amp 

30 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI S.Injt.10 ML. 50 amp 

31 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML FA1ML. 200 amp 

32 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA 4 MG 5 ML FA 5 ML. 2.700 amp 

33 CEFALOTINA 1 G PÓ INJ FA VD INC + ampola DIL. 2.500 amp 

34 CEFTRIAXONA SÓDICA 1G Pó sol. Injet., IV  10 ML. 1.500 amp 

35 CETOPROFENO 50 MG/ML sol.injet., IM amp.2 ML. 1.800 amp 

36 CETOPROFENO 50 MG/ML sol.injetável, EV amp. 2 ML. 2.250 amp 

37 CIPROFLOXACINO 2 MG/ML SIST FECH X 200 ML. 200 amp 

38 CLOR.DE HIDRALAZINA 20MG/ML SOL.INJN amp. 1ML. 150 amp 

39 CLOR.METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML sol. inj. amp.2 ML. 2.400 amp 

40 CLOR.RANITIDINA 25 MG/ML solução injet.amp.2 ML. 3.600 amp 

41 CLORETO DE POTÁSSIO 10% sol.Injet. amp.10 ML. 100 amp 

42 CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG solução injetável. 10 amp 

43 COMPLEXO B solução injetável, ampola VD AMB X 2 ML. 3.600 amp 

44 DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML solução injetável, amp. 2 ML. 150 amp 

45 DEXAMETASONA 2 MG/ ML solInjet. amp.1 ML. 1.800 amp 

46 DEXAMETASONA 4 MG/ ML sol. injet., amp.2,5 ML. 5.400 amp 

47 DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML sol. Injet., amp. 3 ML. 5.400 amp 
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48 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML sol. injetável, amp.2 ML. 7.200 amp 

49 DOBUTAMINA 250MG/20ML. 20 amp 

50 GENTAMICINA 40MG/ML solução injetável, amp.2 ML. 300 amp 

51 GENTAMICINA 80MG/ML solução injetável, amp. 2 ML. 300 amp 

52 GLICOSE 25% solução injetável, ampola PL INC X 10 ML. 400 amp 

53 GLICOSE 50% solução injetável, ampola PL INC X 10 ML. 400 amp 

54 HIDROCORTISONA 100 MG PÓ LIOF SOL. INJ FA 2 ML. 1.200 amp 

55 HIDROCORTISONA 500 MG PÓ SOL. INJ  FA4 ML. 1.800 amp 

56 IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL INAL 20ML ATROV. 200 fra 

57 METILERGOMETRINA,MALEATO 0,2 MG/ML sol.injet.amp.1ML. 200 amp 

58 METRONIDAZOL 5 MG/ML SIST FECH X 100 ML. 200 amp 

59 NEOSTIGMINE 0,5 MG/ML SOL. INJ ampola AMB X 1 ML 50 amp 

60 OCITOCINA 5 UI/ML SOL. INJ ampola AMB X 1 ML. 200 amp 

61 PROMETAZINA, cloridr. 25 MG/ML sol. Injet. amp. 2 ML. 300 amp 

62 SULFATO DE MAGNESIO 50% sol.injetável, amp.10 ML. 50 amp 

Medicamentos Hospitalares - Injetáveis  Controlados 

Item Especificação Quant. Unid. 

63 DIAZEPAN 5 MG/ML solução injetável, ampola VD X 2 ML. 500 amp 

64 

FENTANILA, CITRATO SOLUÇÃO INJETÁVEL 78,5MG/ML 

(EQUIVALENTE A 50MCG DE FENTANILA). - USO ESPINHAL / IV 

2ML INJETÁVEL - uso espinhal: citrato de fentanila 78,5mcg (equivalente a 

50mcg de fentanila). Excipientes q.s.p.ampolas de 2ml 

50 amp 

65 HALOPERIDOL 5 MG/ML solução injetv, ampola  X 1 ML. 150 amp 

66 
SEVOFLURANO 1MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA. Frasco com 250 

mL 
1 amp 

67 SULFATO DE MORFINA 0,2MG/ML Sol.Inj.,amp.1ML. 50 amp 

68 TRAMADOL 50 MG/ML solução injetável, amp.2 ML. 600 amp 

MATERIAIS DE LABORATORIO 

Item Especificação Quant. Unid. 

127 Lâminas Ponta Fosca cx.c/50 uni 10 cx 

128 Tubos Capilares para Micro Hematocrito sem Heparina 15 unid 

REAGENTES DE LABORATORIO IMUNOLÓGICOS E HEMATOLÓGICOS 

Item Especificação Quant. Unid. 

129 

Corante rápido de hematológico (Panótico)  Descrição:• Kit de Corante 

Rápido Hematologia. • Corante panótico para a coloração diferencial dos 

elementos figurados do sangue. • Apresentação: 

– 1 frasco com 500ml de Instant Prov I 

3 kit 
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– 1 f rasco com 500ml de Instant Prov II 

– 1 frasco com 500ml de Instant Prov III 

130 
Líquido de Turk: Líquido para contagem global de leucócitos, Volume: 

Frasco c/ 500 ml 
4 unid 

131 

PCR: Sistema para determinação qualitativa e semi-quantitativa, em lâmina, 

da proteínas c reativa no soro. Kit conntendo látex sensibilizado 2,5ml, 

controle positivo 1ml, controle negativo 1ml lâmina para  teste  

(reutilizável),bastões  plásticos.  Mínimo de 12 meses de validade. 

3 Kit 

132 

Sangue oculto em fezes: Kit para determinação qualitativa do sangue oculto 

em fezes humanas.kit contendo placa-teste:20unidades coletor de amostra: 20 

x 2ml. Mínimo de 12 meses de validade. 

2 Kit 

133 Soro Anti-A 1 Fr 

134 Soro Anti-B 1 Fr 

135 Soro Anti-D 2 Fr 

136 Soro Coombs 1 Fr 

137 
Teste para Troponina: Metodo imunocromatograficopara determinação rapida 

qualitativa de cTnl(Troponina I Cardiaca Humana 
1 kit 

138 

Tira reagente para uroanalise: contendo no minimo 10 parametros. 

Embalagem: caixa com 100 tiras, com dados de identificacao do produto, 

marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no 

ministerio da saúde. Mínimo de 12 meses de validade. 

15 cx 

LABORATORIO REAGENTES BIOQUIMICOS 

Item Especificação Quant. Unid. 

139 
CK-Mb (cinetico): Sistema cinetico para determinação de ckmb no soro ou 

plasma. Metodologia cinetico-uv 
2 Kit 

140 
Colesterol HDL:Sistema para determinação do colesterol HDLno soro. Kit 

contendo  1 reagente precipitante 20ml, 1 solução padrão 50mg/dl 03ml 
4 Kit 

141 

Colesterol: Sistema para determinação enzimática do colesterol total no soro 

ou plasma. 1 reagente de cor de 500ml e 1 solução padrão 200mg/dl 3ml. 

Mínimo de 12 meses de validade. 

2 Kit 

142 

Creatinina Fosfatransferase (CPK) Sistema colorimétrico para determinação 

de Creatina fosfotransferase no soro.Apresentação: Substrato 1 x 13,5mL,  

ATP-Glutation (flaconetes)  10 x 21 mg, Solução padrão 130U.I./L  1 x 5mL, 

Ácido Ascórbico 1 x 2g 

Reagente molibdato 1 x 40mL, Solução alcalina 1 x 20 mL. 

2 Kit 

143 

Creatinina: Sistema colorimétrico para quantificação da creatinina no soro e 

urina. 

Apresentação: Reagente pícrico 1 x 50mL, Solução alcalina  1 x 10mL, 

Solução padrão creatinina 5mg/dL  1 x 3mL , Solução padrão creatinina 

50mg/dL  1 x 3mL, Reagente túngstico 1 x 15mL . Método:Cinético e ponto 

final. 

5 Kit 

144 

Gama GT: Sistema cinético para determinação de γ-GT no soro ou 

plasma.Reagente 1 (5 x 8mL) : Glicilglicina 165mmol/L, pH 8,2. Reagente 2 

(5 x 2mL) :γ-Glutamil-3-carboxi-4-nitroanilida 5,0mmol/L. Metodo: Cinetico 

2 kit 

145 

Potássio: Sistema colorimétrico para determinação do potássio no soro, urina 

e outros líquidos biológicos. REAGENTES:Precipitante: Ácido 

Tricloroacético 0,3M. Tetrafenilborato: Tetrafenilborato de Sódio 0,18M. 

Hidróxido de sódio: Hidróxido de sódio 2M.Solução Padrão 

5mmol/L:solução equivalente a 5mmol/L de Potássio dentro da metodologia 

adotada.Apresentação: Precipitante1 x 60mL ;Tetrafenilborato1 x 100mL 

Hidróxido de Sódio1 x 100mL  ;SoluçãoPadrão 5mmol/L1 x 5mL 

Método:Enzimático 

1 kits 

146 
Transaminases: Sistema colorimétrico para dosagem de transaminases no 

soro, plasma e líquor. Apresentação: Substrato TGP (1 x 26mL)  : solução 
15 Kit 
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0,2M de L-alanina, 0,002M Alfa Cetoglutarato, tampão de fosfatos 0,1M 

pH7,4.Substrato TGO (1 x 28mL) : solução 0,2M de L-aspartato, 0,002M 

Alfa Cetoglutarato, tampão de fosfatos 0,1M pH 7,4.Solução padrão( 1 x 5mL 

) : solução de Piruvato de Sódio estabilizado. 

Reagente de cor (1 x 60mL)  : solução 0,001M de 2,4 

Dinitrofenilhidrazina.Hidróxido de Sódio  (1 x 20mL): solução concentrada 

de Hidróxido de Sódio 12,4M. Método: Colorimétrico. 

147 

Triglicérides: Sistema enzimatico para determinação dos triglicérides no 

plasma ou soro. Kit contendo 2 reagentes de cor de 250ml e 1 solução padrão 

de 3ml. Mínimo de 12 meses de validade. 

3 Kit 

148 

Uréia: Sistema enzimático para dosagem da ureia no soro, plasma e urina 

Reagentes Urease: cada frasco contém um mínimo de 6.000 U.I de Urease e 

estabilizantes em solução de Glicerol 0,5M.Reagente 1: mistura de Salicilato 

de Sódio 60mmol, Nitroprussiato de Sódio 3,4mmol e EDTA dissódico 

1,35mmol, sob forma de pó. 

Reagente2: contém Hipoclorito de Sódio 0,120mol/L e Hidróxido de Sódio 

3,75mol/L.Solução padrão 80mg/dL: solução de Ureia 80mg/dL Método: 

Enzimatico 

3 kit 

1.2 – Os produtos deverão ser entregues em embalagens intactas e preservadas, contendo data e 

número de lote, marca do fabricante, prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses e outras 

informações relevantes, observada a legislação em vigor. 

1.3 – O processo, normas, instruções, assim como os preços apresentados pela CONTRATADA 

constante na Dispensa de Licitação nº 033/2019, passam a fazer parte integrante deste 

instrumento contratual independente de transcrições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO, ORIGEM DOS RECURSOS E 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 2.2 – A CONTRATADA será remunerada pela CONTRATANTE no valor global de R$ 

188.527,90 (cento e oitenta e oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa centavos), 

conforme Planilha de preços unitários e totais abaixo: 

Medicamentos Orais Controlados - Portaria 344/98 

Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total 

01 DIAZEPAN 10MG comprimido. 90 cpr R$ 0,33 R$ 29,70 

02 DIAZEPAN 5MG comprimido. 90 cpr R$ 0,36 R$ 32,40 

Medicamentos Farmácia Básica - Anti-hipertensivos e outros 

Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total 

03 
ACIDO ACETIL SALICILICO 

100mg. 
30.000 cpr R$ 0,06 R$ 1.200,00 

04 
ANLODIPINO,BESILATO 5MG 

comprimido 
20.000 cpr R$ 0,07 R$ 700,00 

05 ATENOLOL 25 MG comprimido 10.000 cpr R$ 0,07 R$ 740,00 

06 ATENOLOL 50 MG comprimido 10.000 cpr R$ 0,07 R$ 2.800,00 

07 
ENALAPRIL,MALEATO 20MG 

comprimido. 
40.000 cpr R$ 0,48 R$ 28,80 

08 
ISOSSORBIDA,DINITRATO 

comprimido 5MG SUBLINGUAL 
60 cpr R$ 0,98 R$ 9.800,00 

09 METILDOPA 250MG comprimido. 10.000 cpr R$ 0,09 R$ 900,00 
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10 NIFEDIPINO 20MG comprimido. 10.000 cpr R$ 0,11 R$ 330,00 

11 SINVASTATINA 20MG comprimido. 3.000 cpr R$ 6,05 R$ 181,50 

12 
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 

creme 
30 bisnaga R$ 0,06 R$ 1.200,00 

Medicamentos Hospitalares - Injetáveis 

Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total 

24 
ACIDO TRANEXÃMICO 5 PCC 

solução injet. 5 ML amp. 
200 amp R$ 6,55 R$ 1.310,00 

25 
AMINOFILINA 24 MG/ML solução 

injetável, amp.10 ML. 
200 amp R$ 3,74 R$ 748,00 

26 
AMPICILINA 1 G PO solução 

injetável,  amp.5 ML. 
900 amp R$ 3,87 R$ 3.483,00 

27 
AMPICILINA 500 MG PO solução 

injetável,  amp.5 ML. 
300 amp R$ 3,37 R$ 1.011,00 

28 
ANTI-RHO - IMUNOGLOBULINA 

solução injetável 
5 amp R$ 530,00 R$ 2.650,00 

29 
BENZILPENICILINA BENZATINA 

1.200.000 UI PO INJ FA  
900 amp R$ 11,59 R$ 10.431,00 

30 
BENZILPENICILINA BENZATINA 

600.000 UI S.Injt.10 ML. 
50 amp R$ 11,47 R$ 573,50 

31 

BUTILBROMETO 

ESCOPOLAMINA 20MG/ML 

FA1ML. 

200 amp R$ 1,77 R$ 354,00 

32 

BUTILBROMETO 

ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA 4 

MG 5 ML FA 5 ML. 

2.700 amp R$ 2,17 R$ 5.859,00 

33 
CEFALOTINA 1 G PÓ INJ FA VD 

INC + ampola DIL. 
2.500 amp R$ 10,67 R$ 26.675,00 

34 
CEFTRIAXONA SÓDICA 1G Pó sol. 

Injet., IV  10 ML. 
1.500 amp R$ 11,92 R$ 17.880,00 

35 
CETOPROFENO 50 MG/ML 

sol.injet., IM amp.2 ML. 
1.800 amp R$ 1,96 R$ 3.528,00 

36 
CETOPROFENO 50 MG/ML 

sol.injetável, EV amp. 2 ML. 
2.250 amp R$ 5,25 R$ 11.812,50 

37 
CIPROFLOXACINO 2 MG/ML SIST 

FECH X 200 ML. 
200 amp R$ 80,90 R$ 16.180,00 

38 
CLOR.DE HIDRALAZINA 

20MG/ML SOL.INJN amp. 1ML. 
150 amp R$ 7,64 R$ 1.146,00 

39 
CLOR.METOCLOPRAMIDA 5 

MG/ML sol. inj. amp.2 ML. 
2.400 amp R$ 0,48 R$ 1.152,00 

40 
CLOR.RANITIDINA 25 MG/ML 

solução injet.amp.2 ML. 
3.600 amp R$ 0,89 R$ 3.204,00 

41 
CLORETO DE POTÁSSIO 10% 

sol.Injet. amp.10 ML. 
100 amp R$ 0,39 R$ 39,00 

42 
CLORETO DE SUXAMETÔNIO 

100MG solução injetável. 
10 amp R$ 14,93 R$ 149,30 

43 
COMPLEXO B solução injetável, 

ampola VD AMB X 2 ML. 
3.600 amp R$ 1,43 R$ 5.148,00 

44 
DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML 

solução injetável, amp. 2 ML. 
150 amp R$ 2,19 R$ 328,50 

45 
DEXAMETASONA 2 MG/ ML 

solInjet. amp.1 ML. 
1.800 amp R$ 0,89 R$ 1.602,00 
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46 
DEXAMETASONA 4 MG/ ML sol. 

injet., amp.2,5 ML. 
5.400 amp R$ 1,21 R$ 6.534,00 

47 
DICLOFENACO SÓDICO 25 

MG/ML sol. Injet., amp. 3 ML. 
5.400 amp R$ 1,02 R$ 5.508,00 

48 
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML 

sol. injetável, amp.2 ML. 
7.200 amp R$ 0,72 R$ 5.184,00 

49 DOBUTAMINA 250MG/20ML. 20 amp R$ 11,49 R$ 229,80 

50 
GENTAMICINA 40MG/ML solução 

injetável, amp.2 ML. 
300 amp R$ 1,12 R$ 336,00 

51 
GENTAMICINA 80MG/ML solução 

injetável, amp. 2 ML. 
300 amp R$ 1,14 R$ 342,00 

52 
GLICOSE 25% solução injetável, 

ampola PL INC X 10 ML. 
400 amp R$ 0,39 R$ 156,00 

53 
GLICOSE 50% solução injetável, 

ampola PL INC X 10 ML. 
400 amp R$ 0,40 R$ 160,00 

54 
HIDROCORTISONA 100 MG PÓ 

LIOF SOL. INJ FA 2 ML. 
1.200 amp R$ 4,05 R$ 4.860,00 

55 
HIDROCORTISONA 500 MG PÓ 

SOL. INJ  FA4 ML. 
1.800 amp R$ 8,16 R$ 14.688,00 

56 
IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL 

INAL 20ML ATROV. 
200 fra R$ 1,96 R$ 392,00 

57 
METILERGOMETRINA,MALEATO 

0,2 MG/ML sol.injet.amp.1ML. 
200 amp R$ 2,12 R$ 424,00 

58 
METRONIDAZOL 5 MG/ML SIST 

FECH X 100 ML. 
200 amp R$ 3,47 R$ 694,00 

59 
NEOSTIGMINE 0,5 MG/ML SOL. 

INJ ampola AMB X 1 ML 
50 amp R$ 1,16 R$ 58,00 

60 
OCITOCINA 5 UI/ML SOL. INJ 

ampola AMB X 1 ML. 
200 amp R$ 1,93 R$ 386,00 

61 
PROMETAZINA, cloridr. 25 MG/ML 

sol. Injet. amp. 2 ML. 
300 amp R$ 2,74 R$ 822,00 

62 
SULFATO DE MAGNESIO 50% 

sol.injetável, amp.10 ML. 
50 amp R$ 10,88 R$ 544,00 

Medicamentos Hospitalares - Injetáveis  Controlados 

Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total 

63 
DIAZEPAN 5 MG/ML solução 

injetável, ampola VD X 2 ML. 
500 amp R$ 1,91 R$ 955,00 

64 

FENTANILA, CITRATO SOLUÇÃO 

INJETÁVEL 78,5MG/ML 

(EQUIVALENTE A 50MCG DE 

FENTANILA). - USO ESPINHAL / 

IV 2ML INJETÁVEL - uso espinhal: 

citrato de fentanila 78,5mcg 

(equivalente a 50mcg de fentanila). 

Excipientes q.s.p.ampolas de 2ml 

50 amp R$ 8,43 R$ 421,50 

65 
HALOPERIDOL 5 MG/ML solução 

injetv, ampola  X 1 ML. 
150 amp R$ 1,71 R$ 256,50 

66 

SEVOFLURANO 1MG/ML 

SOLUÇÃO INALATÓRIA. Frasco 

com 250 mL 

1 amp R$ 690,00 R$ 690,00 

67 
SULFATO DE MORFINA 

0,2MG/ML Sol.Inj.,amp.1ML. 
50 amp R$ 7,57 R$ 378,50 
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68 
TRAMADOL 50 MG/ML solução 

injetável, amp.2 ML. 
600 amp R$ 1,67 R$ 1.002,00 

MATERIAIS DE LABORATORIO 

Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total 

127 
Lâminas Ponta Fosca cx.c/50 uni 10 cx 

R$ 6,70 R$ 67,00 

128 
Tubos Capilares para Micro 

Hematocrito sem Heparina 
15 unid R$ 27,77 R$ 416,55 

REAGENTES DE LABORATORIO IMUNOLÓGICOS E HEMATOLÓGICOS 

Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total 

129 

Corante rápido de hematológico 

(Panótico)  Descrição:• Kit de Corante 

Rápido Hematologia. • Corante 

panótico para a coloração diferencial 

dos elementos figurados do sangue. • 

Apresentação: 

– 1 frasco com 500ml de Instant Prov I 

– 1 f rasco com 500ml de Instant Prov 

II 

– 1 frasco com 500ml de Instant Prov 

III 

3 kit R$ 47,25 R$ 141,75 

130 

Líquido de Turk: Líquido para 

contagem global de leucócitos, 

Volume: Frasco c/ 500 ml 

4 unid R$ 59,00 R$ 236,00 

131 

PCR: Sistema para determinação 

qualitativa e semi-quantitativa, em 

lâmina, da proteínas c reativa no soro. 

Kit conntendo látex sensibilizado 

2,5ml, controle positivo 1ml, controle 

negativo 1ml lâmina para  teste  

(reutilizável),bastões  plásticos.  

Mínimo de 12 meses de validade. 

3 Kit R$ 82,00 R$ 246,00 

132 

Sangue oculto em fezes: Kit para 

determinação qualitativa do sangue 

oculto em fezes humanas.kit contendo 

placa-teste:20unidades coletor de 

amostra: 20 x 2ml. Mínimo de 12 

meses de validade. 

2 Kit R$ 149,00 R$ 298,00 

133 
Soro Anti-A 

1 Fr R$ 46,69 R$ 46,69 

134 
Soro Anti-B 

1 Fr R$ 46,69 R$ 46,69 

135 
Soro Anti-D 

2 Fr R$ 99,00 R$ 198,00 

136 Soro Coombs 1 Fr R$ 102,00 R$ 102,00 

137 

Teste para Troponina: Metodo 

imunocromatograficopara 

determinação rapida qualitativa de 

cTnl(Troponina I Cardiaca Humana 

1 kit R$ 190,90 R$ 190,90 

138 

Tira reagente para uroanalise: 

contendo no minimo 10 parametros. 

Embalagem: caixa com 100 tiras, com 

dados de identificacao do produto, 

marca do fabricante, data de 

15 cx R$ 84,97 R$ 1.274,55 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 

Página 9 de 15 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

fabricacao, prazo de validade e registro 

no ministerio da saúde. Mínimo de 12 

meses de validade. 

LABORATORIO REAGENTES BIOQUIMICOS 

Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total 

139 

CK-Mb (cinetico): Sistema cinetico 

para determinação de ckmb no soro ou 

plasma. Metodologia cinetico-uv 

2 Kit R$ 559,88 R$ 1.119,76 

140 

Colesterol HDL:Sistema para 

determinação do colesterol HDLno 

soro. Kit contendo  1 reagente 

precipitante 20ml, 1 solução padrão 

50mg/dl 03ml 

4 Kit R$ 59,86 R$ 239,44 

141 

Colesterol: Sistema para determinação 

enzimática do colesterol total no soro 

ou plasma. 1 reagente de cor de 500ml 

e 1 solução padrão 200mg/dl 3ml. 

Mínimo de 12 meses de validade. 

2 Kit R$ 138,75 R$ 277,50 

142 

Creatinina Fosfatransferase (CPK) 

Sistema colorimétrico para 

determinação de Creatina 

fosfotransferase no soro.Apresentação: 

Substrato 1 x 13,5mL,  ATP-Glutation 

(flaconetes)  10 x 21 mg, Solução 

padrão 130U.I./L  1 x 5mL, Ácido 

Ascórbico 1 x 2g 

Reagente molibdato 1 x 40mL, 

Solução alcalina 1 x 20 mL. 

2 Kit R$ 285,42 R$ 570,84 

143 

Creatinina: Sistema colorimétrico para 

quantificação da creatinina no soro e 

urina. 

Apresentação: Reagente pícrico 1 x 

50mL, Solução alcalina  1 x 10mL, 

Solução padrão creatinina 5mg/dL  1 x 

3mL , Solução padrão creatinina 

50mg/dL  1 x 3mL, Reagente túngstico 

1 x 15mL . Método:Cinético e ponto 

final. 

5 Kit R$ 90,24 R$ 451,20 

144 

Gama GT: Sistema cinético para 

determinação de γ-GT no soro ou 

plasma.Reagente 1 (5 x 8mL) : 

Glicilglicina 165mmol/L, pH 8,2. 

Reagente 2 (5 x 2mL) :γ-Glutamil-3-

carboxi-4-nitroanilida 5,0mmol/L. 

Metodo: Cinetico 

2 kit R$ 196,91 R$ 393,82 

145 

Potássio: Sistema colorimétrico para 

determinação do potássio no soro, 

urina e outros líquidos biológicos. 

REAGENTES:Precipitante: Ácido 

Tricloroacético 0,3M. 

Tetrafenilborato: Tetrafenilborato de 

Sódio 0,18M. Hidróxido de sódio: 

Hidróxido de sódio 2M.Solução 

Padrão 5mmol/L:solução equivalente a 

1 kits R$ 311,86 R$ 311,86 
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5mmol/L de Potássio dentro da 

metodologia adotada.Apresentação: 

Precipitante1 x 60mL 

;Tetrafenilborato1 x 100mL Hidróxido 

de Sódio1 x 100mL  ;SoluçãoPadrão 

5mmol/L1 x 5mL Método:Enzimático 

146 

Transaminases: Sistema colorimétrico 

para dosagem de transaminases no 

soro, plasma e líquor. Apresentação: 

Substrato TGP (1 x 26mL)  : solução 

0,2M de L-alanina, 0,002M Alfa 

Cetoglutarato, tampão de fosfatos 

0,1M pH7,4.Substrato TGO (1 x 

28mL) : solução 0,2M de L-aspartato, 

0,002M Alfa Cetoglutarato, tampão de 

fosfatos 0,1M pH 7,4.Solução padrão( 

1 x 5mL ) : solução de Piruvato de 

Sódio estabilizado. 

Reagente de cor (1 x 60mL)  : solução 

0,001M de 2,4 

Dinitrofenilhidrazina.Hidróxido de 

Sódio  (1 x 20mL): solução 

concentrada de Hidróxido de Sódio 

12,4M. Método: Colorimétrico. 

15 Kit R$ 99,16 R$ 1.487,40 

147 

Triglicérides: Sistema enzimatico para 

determinação dos triglicérides no 

plasma ou soro. Kit contendo 2 

reagentes de cor de 250ml e 1 solução 

padrão de 3ml. Mínimo de 12 meses 

de validade. 

3 Kit R$ 296,02 R$ 888,06 

148 

Uréia: Sistema enzimático para 

dosagem da ureia no soro, plasma e 

urina Reagentes Urease: cada frasco 

contém um mínimo de 6.000 U.I de 

Urease e estabilizantes em solução de 

Glicerol 0,5M.Reagente 1: mistura de 

Salicilato de Sódio 60mmol, 

Nitroprussiato de Sódio 3,4mmol e 

EDTA dissódico 1,35mmol, sob forma 

de pó. 

Reagente2: contém Hipoclorito de 

Sódio 0,120mol/L e Hidróxido de 

Sódio 3,75mol/L.Solução padrão 

80mg/dL: solução de Ureia 80mg/dL 

Método: Enzimatico 

3 kit R$ 132,13 R$ 396,39 

§ 1º – As despesas necessárias para execução do presente contrato serão cobertas com recursos 

provenientes das seguintes dotações orçamentárias, consignadas no Orçamento deste Município: 

Unidade: 02.08 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Atividade: 1071 – Aquisição de Veículos e Equipamentos para Setor de Saúde – BLMAC  

       1072 – Aquisição de Equipamentos Médico-hospitalar e Ambulatorial 

       1087 – Aquisição de Veículos e Equipamentos para Unidades de Saúde da Atnção 

Básica  

       2066 – Gestões de Ações do PMAQ 

        2067 – Manutenção do SAMU 
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        2070 – Manutenção de Unidades Básicas de Saúde e Hospitais da Rede Municipal 

        2079 – Manutenção dos Serviços de Apoio à Secretaria de Saúde 

        2278 – Farmácia Básica 

        2280 – Manutenção de Unidades de Estratégia Saúde da Família – ESF 

        2296 – Manutenção do CAPS 

        2302 – BLMAC-Bloco de Média e Alta Compl. Ambul. e Hospitalar  

        2312 – Outros Programas de Saúde 

        2320 – Manutenção de Unidades de Saúde   

Elemento de Despesa: 44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

    33.90.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 02 – Rec. Imp. Transf. Imp. – Saúde-15% 

            14 – SUS 

§ 2º – O pagamento será feito por meio de transferência bancária em conta corrente fornecida pela 

CONTRATADA, ou por outro meio legal que o Município julgar cabível, em até 30 (trinta) dias 

após a prestação dos serviços.  

§ 3º – Não haverá compensação financeira e/ou penalização por eventual atraso do pagamento 

bem como nenhuma antecipação será efetuada antes do fornecimento do produto, desde que 

devidamente justificado o atraso. 

§ 4º – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente 

com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, bem como da 

Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

§ 5º – A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados créditos da contrapartida para cobrir 

dívidas de responsabilidades para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em 

decorrência da irregular execução contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE 

3.1 – Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato ou motivo 

superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas, 

constatando-se deste modo uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Os reajustes só 

poderão ser concedidos quando avaliados previamente por órgão da Administração responsável 

pela realização desta contratação e dentro das normas exigidas pela Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1 – Este instrumento vigorará pelo prazo de 90 (noventa) dias, ou até a finalização de um novo 

processo licitatório, tendo seu início previsto para o dia 27 de maio de 2019 e seu término 

previsto para 24 de agosto de 2019, podendo se prorrogado com as bases legais estabelecidas pela 

Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS HORÁRIOS DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

5.1 – Os produtos deverão ser entregues parceladamente de acordo com as solicitações da 

Secretaria de Saúde do Município de Correntina encaminhadas ao Setor de Compras, na Central 

de Abastecimento Farmacêutico, Materiais e Insumos da Secretaria de Saúde do  Município 

de Correntina, Estado da Bahia, situada à Rua Rafael Martins da Costa, 451 – Colina Azul 

– Correntina – Bahia – CEP nº 47.650-000, sendo que os fornecimentos deverão ocorrer em 

horário de expediente da Administração das 07h30 às 13h30. O prazo de entrega dos 

produtos não poderá exceder a 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação dos 

mesmos, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato, no Processo de Dispensa de 

Licitação nº 033/2019 e na Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1 – Por este instrumento as partes ficam submetidas às seguintes obrigações: 

I – da CONTRATADA: 

a) Fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira no prazo acordado na Cláusula Quarta 

deste Instrumento, em acordo com os preços apresentados e as solicitações da contratante. 

b) Responder pelos vícios e defeitos decorrentes do fornecimento dos produtos. 

c) Receber o valor estipulado na Cláusula Segunda. 

d) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das 

obrigações decorrentes deste contrato. 

e) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato. 

f) Comunicar à Prefeitura Municipal de Correntina os eventuais casos fortuitos e de força maior, 

dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para 

a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, 

sob pena de não serem considerados. 

g) Fornecer os produtos conforme especificações constantes neste instrumento, com os recursos 

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Contrato. 

h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

produtos fornecidos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do 

fornecimento ou dos materiais empregados, a critério da Administração. 

i) Fornecer os produtos na qualidade e quantidade especificadas nos termos dos preços 

apresentados. 

j) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 

pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 

culposamente, ao Município ou a terceiros. 

l) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos produtos a serem fornecidos, 

de conformidade com as normas e determinações em vigor. 

m) Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para o fornecimento do produto, os quais devem estar devidamente 

identificados por meio de crachá ou outra forma de identificação. 

n) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração. 

o) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 

p) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento 

dos produtos. 

q) Não permitir a utilização do trabalho do menor. 

r) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

s) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar quaisquer produtos fornecimentos a que está obrigada, exceto nas 

condições autorizadas neste instrumento ou na legislação aplicável à matéria. 

t) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

apresentados, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente apresentado não seja satisfatório para o 

atendimento ao objeto da conratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do § 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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u) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação. 

II – da CONTRATANTE: 

a) pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipuladas na Cláusula 

Segunda. 

b) Receber os serviços/produtos descritos na Cláusula Primeira. 

c) Passar com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro) o cronograma de fornecimento dos 

produtos. 

d) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

fornecimentos de acordo com as determinações do Contrato. 

e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 

as cláusulas contratuais. 

f) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 

ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

g) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 

fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção. 

h) Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento do produto, nas condições 

estabelecidas em contrato. 

i) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na contratação. 

j) Receber provisoriamente o produto, disponibilizando local, data e horário. 

l) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos fornecidos 

provisoriamente com as especificações constantes neste instrumento, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo. 

6.2 – É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DESPESAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1 – Todas as despesas necessárias à execução do objeto deste Contrato correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 – Às partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste contrato e do Instrumento 

Convocatório serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 

a) De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto 

do contrato sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por 

cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). 

b) A multa prevista nesta Cláusula será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Administração e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

c) Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, 

a Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

c.1) Advertência por escrito. 

c.2) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre 

a parcela inadimplida do contrato. 
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c.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, 

sem justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para 

a penalidade 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
9.1 – O regime de execução deste contrato é o indireto por preço unitário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 – No curso do fornecimento dos produtos, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar 

a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos produtos 

fornecidos. 

§ 1º – A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas secretarias de 

Saúde; e de Fazenda e Planejamento Estratégico do Município de Correntina, por meio dos 

servidores Kaique Henrique Ládeia Cotrim, brasileiro, maior, casado, farmacêutico, 

residente e domiciliado na Avenida Tiradentes, 1.995 – Centro – Riacho de Santana – Bahia, 

inscrito no CPF sob o nº 047.794.615-10 e portador da CI/RG nº 15.140.712-66 SSP/BA; e 

Fábio Pereira Silva, brasileiro, maior, casado, servidor público, residente e domiciliado à 

Rua 25 de Dezembro, 45 – Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob o nº 

969.970.362-20 e portador da CI/RG nº 09.583.391-98 SSP/BA. 
§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou 

do responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a 

responsabilidade da contratada, inclusive por danos que possam ser causados à contratante ou a 

terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da contratada na execução do 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos ou supressões de serviços que se fizerem necessários até os limites previstos para cada 

caso, no Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993, inclusive quanto aos valores, tendo como base o valor 

inicial do contrato. 

11.2 – A CONTRATANTE poderá suspender a execução do objeto deste Contrato, bem como o 

pagamento referente às parcelas, desde que constem irregularidades ou os produtos não estejam 

sendo fornecidos de acordo com o estabelecido neste termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS TRIBUTOS 

12.1 – É de inteira responsabilidade da contratada os ônus tributários, encargos sociais e 

trabalhistas, previdenciários e fiscais resultantes da execução do contrato, inclusive os do 

Município. 

12.2 – A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar os 

tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas, 

nos prazos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
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13.1 – Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 

8.666/1993, este Contrato poderá ser rescindido ainda: 

I – Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam 

condições para a continuidade do mesmo. 

II – Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de 

sua execução. 

§ 1º – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá 

haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de 

autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência 

administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida no Art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

§ 2º – Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, 

precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja 

conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo Artigo 79, Inciso II e § 1º, da Lei Federal 

nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1 – As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Correntina, Estado da Bahia, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida 

decorrente do presente Contrato. 

 

E por estarem de acordo, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, juntamente 

com 02 (duas) testemunhas, para que produzam seus efeitos legais. 

 

 

Correntina – Bahia, 27 de maio de 2019. 

 

 

Fundo de Saúde do Município de Correntina-BA 

CNPJ 11.392.190/0001-56 

CONTRATANTE 

Maria de Lurdes Neves Sodré 

CPF nº 233.453.811-68 

Secretária de Saúde 

 

 

 

Vera Cruz Hospitalar LTDA.-ME 

CNPJ 22.013.535/0001-30 

CONTRATADA 

Fabricio Erick Ferreira e Silva 

CPF 800.836.501-30 

Sócio Administrador 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª _________________________________   2ª _________________________________ 
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CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE 

SI FAZEM O FUNDO DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE CORRENTINA E A EMPRESA 

LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA, NA FORMA ABAIXO. 

 

  

Os abaixo assinados, de um lado como CONTRATANTE, o Fundo de Saúde do Município de 

Correntina, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com Sede Administrativa 

na Rua da Barragem, 12 – Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 

11.392.190/0001-56, neste ato legalmente representado pela Sra. Maria de Lurdes Neves Sodré, 

brasileira, maior, solteira, servidora pública, inscrita no CPF sob o nº 233.453.811-68 e portadora 

da CI/RG nº 2.359.234 SSP/BA, CEP nº 47.650-000, residente e domiciliado à Rua A, 632 – 

Jaime Moreira – Correntina – Bahia, e, de outro lado, como CONTRATADA, a Empresa LS 

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 

28.194.914/0001-50, com sede, na Rua Martinho Nery, 113-A – Vila Leopoldo – Santa Maria da 

Vitória – Bahia - CEP n° 47.640-000, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador o Sr. 

Lucas de Souza Silva, brasileiro, maior, solteiro, empresário, portador do CPF nº 858.451.145-86 

e da CNH nº 05618255959-Detran/GO, residente e domiciliado à Rua Martinho Nery, s/n, Casa – 

Vila Leopoldo – Santa Maria da Vitória – Bahia - CEP n° 47.640-000, doravante denominadas 

CONTRATANTE e CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato nos termos 

do Art. 24, Inciso IV, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, das cláusulas e condições 

estabelecidas no Processo de Dispensa de Licitação nº 033/2019, Processo Administrativo nº 

072/2019 ratificado pelo Prefeito Municipal no dia 27/05/2019 e nas cláusulas prevista neste 

instrumento: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 – A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, medicamentos, materiais de uso 

hospitalar, odontológico que serão destinados à manutenção da Secretaria de Saúde deste 

Município, cujas descrições detalhadas bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam 

no Processo de Dispensa de Licitação nº 033/2019 ratificado pelo Prefeito Municipal em 27 de 

maio de 2019. De acordo discriminação abaixo: 

Materiais e Soluções Hospitalares 

Item Especificação Quant. Unid. 

13 ALCOOL 70%, solução, frasco plástico transparente, frasco de 1000ml. 150 unid 

14 ALCOOL IODADO 0,1%, frasco plástico opaco, embalagem com 1000ml. 12 unid 

15 CARVÃO VEGETAL ATIVADO 500grs 1 fra 

16 
DERMO SUAVE TÓPICO 10% IODOPOVIDONA que equivale a 1% de 

iodo ativo solução aquosa, uso tópico, frasco com 1000ml. 
12 fra 

17 
FORMOL, PA, 40%. Embalagem: frasco de vidro com 1000 ml , com dados 

de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade. 
1 unid 

18 
GEL ECG, ULTRASOM, gel condutor, sem sais, incolor, inodoro, não 

gorduroso, umectante, solúvel em água e pH neutro; frasco com 5kg. 
2 unid 

19 

SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%/ML, solução injetável, límpida, 

estéril, apirogênica, bolsa em PVC, transparente sistema fechado, frasco com 

500ml. 

7.200 fra 

20 
SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%, solução injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, transparente sistema fechado, frasco com 500ml. 
5.000 fra 

0191/2019 
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SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO 8,6MG/ML + 0,3MG/ML + 

0,33MG/ML, solução injetável, límpida, estéril, apirogênica, bolsa em PVC, 

transparente sistema fechado, frasco com 500ml. 

5.000 fra 

22 

SOLUÇÃO DEGERMANTE, iodopovidona (PVPI), solução iodo 

pensoativo, concentração a 10% (teor de iodo 1%), forma farmacêutica, 

embalagem de 1000ml. 

12 fra 

23 

SOLUÇÃO GLICO-FISIOLOGICA (40,0 + 1,8) MG/ML solução injetável, 

límpida, estéril, apirogênica, bolsa em PVC, transparente sistema fechado, 

frasco com 500ml. 

7.200 fra 

Materiais Hospitalares - Descartáveis 

Item Especificação Quant. Unid. 

69 
AGULHA DESCARTAVEL, dimensões 30 x 7mm, de coleta de sangue, para 

sistema a vacuo, de uso unico, estéril,caixa com 100 unidades. 
15 cx 

70 
AGULHA DESCARTAVEL, dimensões 30 x 8mm, de coleta de sangue, para 

sistema a vacuo, de uso unico, estéril, caixa com 100 unidades. 
15 cx 

71 

AGULHA, PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, 25g x 3½", descartável, 

estéril, atóxica, apirogenica, com bisel tipo "quincke", isenta de corte, sem 

rebarbas, com orifício lateral, cânula de parede fina, canhão luer lok. 

100 unid 

72 
APARELHO DE BARBEAR com 2 (duas) lâminas e fita lubrificante, com 

cabo que oferece controle e facilidade no manuseio. 
100 unid 

73 

ATADURA CREPOM 20x1,8m , 4,5m esticada são confeccionadas em 

tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com 

densidade de 13 fios/cm². PACOTE COM 12 UNIDADES 

30 pct 

74 

ATADURA DE CREPOM 10x1,8M ., 4,5M ESTICADA são confeccionadas 

em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, 

com densidade de 13 fios/cm². PACOTE COM 12 UNIDADES 

30 pct 

75 

ATADURA DE CREPOM 15x1,8m., 4,5m esticada são confeccionadas em 

tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com 

densidade de 13 fios/cm². PACOTE COM 12 UNIDADES 

30 pct 

76 

CAIXA COLETORA, para matérias perfuro cortantes, capacidade para 13 

litros, resistente a perfurações, com revestimento impermeabilizante, 

contendo fundo rígido de proteção extra contra perfurações, cinta interna e 

bandeja coletora de resíduos líquidos; caixa de cor amarela e conter 

simbologia de acordo com a codificação, em conformidade com as normas 

ABNT NBR 13853.  

100 unid 

77 
CAMPO OPERATÓRIO ALVA 38G 45x50cm, com 50 unid., confeccionada 

com fios 100% algodão; tecido quádruplo com ou sem fio radiopaco;  
15 pct 

78 

CATETER INTRAVENOSO, calibre 18G, material poliuretano, aplicação 

periférico, agulha aço grau cirúrgico, atraumática, bisel trifacetado, tipo uso 

descartável, estérilidade estéril. 

2.000 unid 

79 

CATETER INTRAVENOSO, calibre 20G, material poliuretano, aplicação 

periférico, agulha aço grau cirúrgico, atraumática, bisel trifacetado, tipo uso 

descartável, estérilidade estéril.. 

3.600 unid 

80 

CATETER INTRAVENOSO, calibre 22G, material poliuretano, aplicação 

periférico, agulha aço grau cirúrgico, atraumática, bisel trifacetado, tipo uso 

descartável, estérilidade estéril. 

3.600 unid 

81 

CATETER INTRAVENOSO, calibre 24G, material poliuretano, aplicação 

periférico, agulha aço grau cirúrgico, atraumática, bisel trifacetado, tipo uso 

descartável, estérilidade estéril. 

3.600 unid 

82 

CATETER, nasal, para oxigênio, tipo oculos, descartavel, uso adulto. 

Embalagem individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e filme 

termoplástico, abertura em petala, onde deverá estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no 

Ministério da Saúde. 

480 unid 
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83 

CLAMP UMBILICAL, descartável, confeccionado em plástico resistente, 

estéril, com abertura asséptica, em papel grau cirúrgico, embalagem unitária, 

contendo dados de identificação, procedência, data de validade, número do 

lote e registro no Ministério da Saúde. 

200 unid 

84 
COLETOR UNIVERSAL 80ml, translúcido, não estéril, boca larga, com 

tampa rosqueável branca, com pazinha, confeccionado em polipropileno. 
300 unid 

85 

COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODÃO 13 FIOS - não 

estéril - 5 dobras - 8camadas - contém 500 unidades 7,5 x 7,5 cm peso por 

pacote 385G. 

450 pct 

86 

EQUIPO MACRO GOTAS para infusão venosa, sem filtro de gotejamento, 

Câmara de gotejamento, Tubulação de PVC, Regulador de fluxo tipo "V", 

Sítio de injeção em conector Y e Encaixe macho Luer, Produto estéril 

descartável de uso único, estérilizado a óxido de etileno. 

3.000 unid 

87 

EQUIPO MICRO para infusão venosa, sem filtro de gotejamento, Câmara de 

gotejamento, Tubulação de PVC, Regulador de fluxo tipo "V", Sítio de 

injeção em conector Y e Encaixe macho Luer Produto estéril descartável de 

uso único, estérilizado a óxido de etileno. 

50 unid 

88 

EQUIPO POLIFIX EM DUAS VIAS ATÓXICO, ESTÉRIL: possui 2 

conectores luer lock fêmea universais com tampas; Tubo flexível e 

transparente em PVC de 60mm de comprimento; 2 clamp corta fluxo; 

Conector 2 vias, um conector luer slip macho universal com protetor. 

Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, 

contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação 

e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. 

700 unid 

89 
ESPARADRAPO, dimensões 10cm x 4,5m, tecido em 100% algodão e resina 

acrílica, adesivo à base de óxido de zinco, borracha natural e resina. 
200 unid 

90 
FILME, radiologico, dimensões 18 x 24cm. Embalagem: caixa com 100 

películas. 
6 cx 

91 
FILME, radiologico, dimensões 24 x 30cm. Embalagem: caixa com 100 

películas. 
6 cx 

92 
FILME, radiologico, dimensões 30 x 40cm. Embalagem: caixa com 100 

películas. 
6 cx 

93 
FIO NYLON 3-0 com agulha 3,5cm cilíndrica 3/8, caixa com 24 unid. 

15 cx 

94 
FIO NYLON 4-0 com agulha 3cm cilíndrica ½, caixa com 24 unid. 

10 cx 

95 FIO NYLON 5-0 com agulha 3cm cilíndrica 3/8, caixa com 24 unid. 10 cx 

96 
FIO POLIGLACTINA 910 N 1, com agulha 4cm 1/2 classe A, caixa com 24 

unid. 
1 cx 

97 

FITA ADESIVA, hospitalar, dimensões 19mm x 50mt, confeccionada com 

dorso de papel crepado tratado com látices de estireno butadieno; uma das 

faces massa adesiva à base de borracha natural e resina; outra face fina 

camada impermeabilizante de resinas acrílicas excelente adesividade; aceita 

sem borrar escrita com lápis ou tinta; diversas aplicações: fixação de ataduras, 

identificação de seringas, rótulos de soro e fechamento de pacotes. 

50 unid 

98 

FITA AUTOCLAVE 19mm x 30m é confeccionada com dorso de papel 

crepado à base de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à 

base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina 

camada impermeabilizante de resina acrílica. 

50 unid 

99 

FITA MICROPOROSA, dimensões 5cm x 10m, confeccionada com substrato 

de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à 

base de poliacrilato hipoalergênico. 

25 unid 

100 

FRALDA, DESCARTÁVEL, GERIATRICA, ADULTO, TAMANHO 

GRANDE de 70 ate 90 kg, unissex, não estéril, de uso externo único 

descartável, atóxica, isenta de substancias alergênica, sem rasgos, impurezas, 

30 pct 
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fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa de 

tela polimérica, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa 

de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, formato 

anatômico de cintura ajustável dotada de ajuste perfeito a qualquer tipo de 

paciente, cintura de até 150 centímetros, com flocos de gel super absorvente 

distribuído em todo o núcleo, camadas externas e internas perfeitamente 

sobrepostas, com bordas unidas entre si, dever conter no mínimo três fios de 

elástico, ter absorção adequada a sua finalidade, deve apresentar maciez, 

superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo de 

defeitos. Revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com 

espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de quatro fitas 

reposicionava ajustáveis duas de cada lado, a tira adesiva abre e fecha 

devidamente impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo na 

extremidade pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o 

fácil manuseio. pacote com 8unidades. 

101 

FRALDA, DESCARTÁVEL, GERIATRICA, ADULTO, TAMANHO 

MÉDIO de 40 ate 70 kg, unissex, não estéril, de uso externo único 

descartável, atóxica, isenta de substancias alergênica, sem rasgos, impurezas, 

fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa de 

tela polimérica, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa 

de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, formato 

anatômico de cintura ajustável dotada de ajuste perfeito a qualquer tipo de 

paciente, cintura de até1110 centímetros, com flocos de gel super absorvente 

distribuído em todo o núcleo, camadas externas e internas perfeitamente 

sobrepostas, com bordas unidas entre si, dever conter no mínimo três fios de 

elástico, ter absorção adequada a sua finalidade, deve apresentar maciez, 

superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro tipo de 

defeitos. Revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com 

espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de quatro fitas 

reposicionava ajustáveis duas de cada lado, a tira adesiva abre e fecha 

devidamente impregnada de substancia aderente antialérgica, possuindo na 

extremidade pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o 

fácil manuseio. pacote com 8unidades. 

30 pct 

102 

LAMINA DE BISTURI numero 24, carbono, descartavel, estéril, 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 petala. Na embalagem devera estar impresso dados de 

identificação, tipo de estérilização, procedencia, data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde. 

3 cx 

103 

LUVA, CIRÚRGICA, N.º 7,5, descartavel, estéril, em latex natural, textura 

uniforme, formato anatômico, lubrificada com po bioabsorvivel, espessura 

mínima entre 0,22 a 0,23mm, ade validade e registro no Ministério da Saúde.  

600 par 

104 

LUVA, DE PROCEDIMENTO, tamanho G, não estéril, de uso unico, 

descartavel, apirogenica, em latex natural, textura uniforme, ambi destra, 

antiderrapante, formato anatomico. 

50 cx 

105 

LUVA, DE PROCEDIMENTO, tamanho M, não estéril, de uso único, 

descartável, apirogênica, em latéx natural, textura uniforme, ambi destra, 

antiderrapante, formato anatômico.  

500 cx 

106 

LUVA, DE PROCEDIMENTO, tamanho P, não estéril, de uso único, 

descartável, apirogênica, em latex natural, textura uniforme, ambi destra, 

antiderrapante, formato anatomico  

350 cx 

107 
MASCÁRA TRIPLA COM ELÁSTICO, branco, com camada com filtro que 

proporciona Eficiência de Filtragem Bacteriana,;  caixa com 50 unidades. 
100 cx 

108 
PRO-PÉ DESCARTAVEL, pacote com 100 pares, gramatura mínima 30g/m², 

formato anatômico, 100% polipropileno, como elástico na boca e na sola. 
15 pct 
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109 

SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, n.º 

23. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, 

abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, tipo de estérilização, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde. 

300 unid 

110 

SCALPE para punção venosa, com borboleta e agulha, estéril, descartável, n.º 

25. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, 

abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, tipo de estérilização, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde. 

300 unid 

111 

SERINGA 1 ML transparente, estéril, em polipropileno,descartável, atóxica, 

êmbolo com pistão lubrificado, apirogênica , atraumática, cilindro reto, 

siliconizado, parede uniforme, com escala de graduação em ml; de 1 ml; com 

números e traços legíveis, com anel de retenção que impeça o desprendimento 

do embolo do cilindro, com agulha 13x0,45, modelo trifacetada e q garanta 

conexões seguras,flange c/ formato devidamente adequadoe ajustado ao 

cilindro, sem rebarbas e arestas. 

1.000 unid 

112 

SERINGA de 10ml, descartável, com agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, 

parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e tracos legíveis, 

com anel de retenca o que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, 

BICO SEM ROSCA e que garanta conexoes seguras, flange com formato 

adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. 

9.000 unid 

113 

SERINGA de 20ml, descartável, com agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, 

parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e tracos legíveis, 

com anel de retenca o que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, 

BICO SEM ROSCAe que garanta conexoes seguras, flange com formato 

adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. 

9.000 unid 

114 

SERINGA de 3ml, descartável, com agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, 

parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e tracos legíveis, 

com anel de retenca o que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, 

BICO SEM ROSCA e que garanta conexoes seguras, flange com formato 

adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro 

6.000 unid 

115 

SERINGA de 5ml, descartável, com agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, 

parede uniforme, com escala de graduação em ml, números e tracos legíveis, 

com anel de retenca o que impeça o desprendimento do embolo do cilindro, 

BICO SEM ROSCA e que garanta conexoes seguras, flange com formato 

adequado, embolo com pistão lubrificado e ajustado ao cilindro. 

6.000 unid. 

116 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD N.º 12, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, siliconizada, balão resistente com enchimento 

simétrico, válvula com vedação completa, orifícios permeáveis, extremidade 

lisa e arredondada, estérilizado em embalagem com filme plástico, papel grau 

cirúrgico com data de estérilização, nº de lote e validade na embalagem 

individual. 

40 unid 

117 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD N.º 14, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, siliconizada, balão resistente com enchimento 

simétrico, válvula com vedação completa, orifícios permeáveis, extremidade 

lisa e arredondada, estérilizado em embalagem com filme plástico, papel grau 

cirúrgico com data de estérilização, nº de lote e validade na embalagem 

individual. 

40 unid 

118 
SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD N.º 16, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, siliconizada, balão resistente com enchimento 
40 unid 
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simétrico, válvula com vedação completa, orifícios permeáveis, extremidade 

lisa e arredondada, estérilizado em embalagem com filme plástico, papel grau 

cirúrgico com data de estérilização, nº de lote e validade na embalagem 

individual. 

119 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD N.º 18, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, siliconizada, balão resistente com enchimento 

simétrico, válvula com vedação completa, orifícios permeáveis, extremidade 

lisa e arredondada, estérilizado em embalagem com filme plástico, papel grau 

cirúrgico com data de estérilização, nº de lote e validade na embalagem 

individual. 

40 unid 

120 

SONDA DE FOLEY 3 VIAS AD N.º 18, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, siliconizada, balão resistente com enchimento 

simétrico, válvula com vedação completa, orifícios permeáveis, extremidade 

lisa e arredondada, estérilizada em embalagem com filme plástico, papel grau 

cirúrgico com data de estérilização, nº de lote e validade na embalagem 

individual. 

10 unid 

121 

TIRA, reagente, para dosagem de glicemia capilar, compatibilidade total com 

aparelho Accu-Chek Active - Roche, contendo dados de identificação do 

produto em português, procedência, marca do fabricante, data de fabricação 

prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 50 unidades. 

20 cx 

122 

TOUCA, descartável, em polipropileno, gramatura de 20g/m², elástico em 

toda volta, diâmetro mínimo de 45cm. Embalagem caixa com 100 unidades, 

na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, 

data de fabricação. 

60 pct 

ODONTO - Descartáveis 

Item Especificação Quant. Unid. 

123 

AGULHA GENGIVAL 30G curta, caixa com 100unidades, descartáveis, 

agulhas trifacetadas, siliconizadas, paredes finas, apirogênicas, esterelizadas 

por óxido de etileno, marca de referência DFL Gengival Unoject, similar ou 

superior. 

9 cx 

124 SUGADOR descartável, pacote com 40 unid. 50 pct 

ODONTO - Anestésicos 

Item Especificação Quant. Unid. 

125 ANESTÉSICO, benzocaína 200mg/g, tópico gel, embalagem 12gr. 5 unid 

126 ANESTÉSICO, cloridato de lidocaína a 37% com 50 unid. 50 cx 

1.2 – Os produtos deverão ser entregues em embalagens intactas e preservadas, contendo data e 

número de lote, marca do fabricante, prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses e outras 

informações relevantes, observada a legislação em vigor. 

1.3 – O processo, normas, instruções, assim como os preços apresentados pela CONTRATADA 

constante na Dispensa de Licitação nº 033/2019, passam a fazer parte integrante deste 

instrumento contratual independente de transcrições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO, ORIGEM DOS RECURSOS E 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 2.2 – A CONTRATADA será remunerada pela CONTRATANTE no valor global de R$ 

184.483,91 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e um 

centavos), conforme Planilha de preços unitários e totais abaixo: 
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Materiais e Soluções Hospitalares 

Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total 

13 

ALCOOL 70%, solução, frasco 

plástico transparente, frasco de 

1000ml. 

150 unid R$ 4,85 R$ 727,50 

14 

ALCOOL IODADO 0,1%, frasco 

plástico opaco, embalagem com 

1000ml. 

12 unid R$ 17,68 R$ 212,16 

15 
CARVÃO VEGETAL ATIVADO 

500grs 
1 fra R$ 77,00 R$ 77,00 

16 

DERMO SUAVE TÓPICO 10% 

IODOPOVIDONA que equivale a 1% 

de iodo ativo solução aquosa, uso 

tópico, frasco com 1000ml. 

12 fra R$ 40,00 R$ 480,00 

17 

FORMOL, PA, 40%. Embalagem: 

frasco de vidro com 1000 ml , com 

dados de identificação do produto, 

marca do fabricante e prazo de 

validade. 

1 unid R$ 25,75 R$ 25,75 

18 

GEL ECG, ULTRASOM, gel 

condutor, sem sais, incolor, inodoro, 

não gorduroso, umectante, solúvel em 

água e pH neutro; frasco com 5kg. 

2 unid R$ 28,00 R$ 56,00 

19 

SOLUÇÃO DE CLORETO DE 

SÓDIO 0,9%/ML, solução injetável, 

límpida, estéril, apirogênica, bolsa em 

PVC, transparente sistema fechado, 

frasco com 500ml. 

7.200 fra R$ 3,90 R$ 28.080,00 

20 

SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%, 

solução injetável, límpida, estéril, 

apirogênica, bolsa em PVC, 

transparente sistema fechado, frasco 

com 500ml. 

5.000 fra R$ 4,54 R$ 22.700,00 

21 

SOLUÇÃO DE RINGER COM 

LACTATO 8,6MG/ML + 0,3MG/ML 

+ 0,33MG/ML, solução injetável, 

límpida, estéril, apirogênica, bolsa em 

PVC, transparente sistema fechado, 

frasco com 500ml. 

5.000 fra R$ 3,91 R$ 19.550,00 

22 

SOLUÇÃO DEGERMANTE, 

iodopovidona (PVPI), solução iodo 

pensoativo, concentração a 10% (teor 

de iodo 1%), forma farmacêutica, 

embalagem de 1000ml. 

12 fra R$ 40,00 R$ 480,00 

23 

SOLUÇÃO GLICO-FISIOLOGICA 

(40,0 + 1,8) MG/ML solução injetável, 

límpida, estéril, apirogênica, bolsa em 

PVC, transparente sistema fechado, 

frasco com 500ml. 

7.200 fra R$ 4,50 R$ 32.400,00 

Materiais Hospitalares - Descartáveis 

Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total 

69 
AGULHA DESCARTAVEL, 

dimensões 30 x 7mm, de coleta de 
15 cx R$ 8,80 R$ 132,00 
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sangue, para sistema a vacuo, de uso 

unico, estéril,caixa com 100 unidades. 

70 

AGULHA DESCARTAVEL, 

dimensões 30 x 8mm, de coleta de 

sangue, para sistema a vacuo, de uso 

unico, estéril, caixa com 100 unidades. 

15 cx R$ 8,80 R$ 132,00 

71 

AGULHA, PARA ANESTESIA 

RAQUIDIANA, 25g x 3½", 

descartável, estéril, atóxica, 

apirogenica, com bisel tipo "quincke", 

isenta de corte, sem rebarbas, com 

orifício lateral, cânula de parede fina, 

canhão luer lok. 

100 unid R$ 4,89 R$ 489,00 

72 

APARELHO DE BARBEAR com 2 

(duas) lâminas e fita lubrificante, com 

cabo que oferece controle e facilidade 

no manuseio. 

100 unid R$ 0,70 R$ 70,00 

73 

ATADURA CREPOM 20x1,8m , 

4,5m esticada são confeccionadas em 

tecido 100% algodão cru, fios de alta 

torção, que confere alta resistência, 

com densidade de 13 fios/cm². 

PACOTE COM 12 UNIDADES 

30 pct R$ 10,18 R$ 305,40 

74 

ATADURA DE CREPOM 10x1,8M ., 

4,5M ESTICADA são confeccionadas 

em tecido 100% algodão cru, fios de 

alta torção, que confere alta 

resistência, com densidade de 13 

fios/cm². PACOTE COM 12 

UNIDADES 

30 pct R$ 5,07 R$ 152,10 

75 

ATADURA DE CREPOM 15x1,8m., 

4,5m esticada são confeccionadas em 

tecido 100% algodão cru, fios de alta 

torção, que confere alta resistência, 

com densidade de 13 fios/cm². 

PACOTE COM 12 UNIDADES 

30 pct R$ 7,60 R$ 228,00 

76 

CAIXA COLETORA, para matérias 

perfuro cortantes, capacidade para 13 

litros, resistente a perfurações, com 

revestimento impermeabilizante, 

contendo fundo rígido de proteção 

extra contra perfurações, cinta interna 

e bandeja coletora de resíduos 

líquidos; caixa de cor amarela e conter 

simbologia de acordo com a 

codificação, em conformidade com as 

normas ABNT NBR 13853.  

100 unid R$ 5,00 R$ 500,00 

77 

CAMPO OPERATÓRIO ALVA 38G 

45x50cm, com 50 unid., confeccionada 

com fios 100% algodão; tecido 

quádruplo com ou sem fio radiopaco;  

15 pct R$ 120,00 R$ 1.800,00 

78 

CATETER INTRAVENOSO, calibre 

18G, material poliuretano, aplicação 

periférico, agulha aço grau cirúrgico, 

atraumática, bisel trifacetado, tipo uso 

2.000 unid R$ 0,80 R$ 1.600,00 
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descartável, estérilidade estéril. 

79 

CATETER INTRAVENOSO, calibre 

20G, material poliuretano, aplicação 

periférico, agulha aço grau cirúrgico, 

atraumática, bisel trifacetado, tipo uso 

descartável, estérilidade estéril.. 

3.600 unid R$ 0,80 R$ 2.880,00 

80 

CATETER INTRAVENOSO, calibre 

22G, material poliuretano, aplicação 

periférico, agulha aço grau cirúrgico, 

atraumática, bisel trifacetado, tipo uso 

descartável, estérilidade estéril. 

3.600 unid R$ 0,80 R$ 2.880,00 

81 

CATETER INTRAVENOSO, calibre 

24G, material poliuretano, aplicação 

periférico, agulha aço grau cirúrgico, 

atraumática, bisel trifacetado, tipo uso 

descartável, estérilidade estéril. 

3.600 unid R$ 0,89 R$ 3.204,00 

82 

CATETER, nasal, para oxigênio, tipo 

oculos, descartavel, uso adulto. 

Embalagem individual, em blister 

rigido e papel grau cirurgico e filme 

termoplástico, abertura em petala, 

onde deverá estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de 

fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

480 unid R$ 1,33 R$ 638,40 

83 

CLAMP UMBILICAL, descartável, 

confeccionado em plástico resistente, 

estéril, com abertura asséptica, em 

papel grau cirúrgico, embalagem 

unitária, contendo dados de 

identificação, procedência, data de 

validade, número do lote e registro no 

Ministério da Saúde. 

200 unid R$ 0,37 R$ 74,00 

84 

COLETOR UNIVERSAL 80ml, 

translúcido, não estéril, boca larga, 

com tampa rosqueável branca, com 

pazinha, confeccionado em 

polipropileno. 

300 unid R$ 0,47 R$ 141,00 

85 

COMPRESSA DE GAZE 

HIDRÓFILA 100% ALGODÃO 13 

FIOS - não estéril - 5 dobras - 

8camadas - contém 500 unidades 7,5 x 

7,5 cm peso por pacote 385G. 

450 pct R$ 14,80 R$ 6.660,00 

86 

EQUIPO MACRO GOTAS para 

infusão venosa, sem filtro de 

gotejamento, Câmara de gotejamento, 

Tubulação de PVC, Regulador de 

fluxo tipo "V", Sítio de injeção em 

conector Y e Encaixe macho Luer, 

Produto estéril descartável de uso 

único, estérilizado a óxido de etileno. 

3.000 unid R$ 1,13 R$ 3.390,00 

87 

EQUIPO MICRO para infusão venosa, 

sem filtro de gotejamento, Câmara de 

gotejamento, Tubulação de PVC, 

50 unid R$ 1,40 R$ 70,00 
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Regulador de fluxo tipo "V", Sítio de 

injeção em conector Y e Encaixe 

macho Luer Produto estéril descartável 

de uso único, estérilizado a óxido de 

etileno. 

88 

EQUIPO POLIFIX EM DUAS VIAS 

ATÓXICO, ESTÉRIL: possui 2 

conectores luer lock fêmea universais 

com tampas; Tubo flexível e 

transparente em PVC de 60mm de 

comprimento; 2 clamp corta fluxo; 

Conector 2 vias, um conector luer slip 

macho universal com protetor. 

Embalado individualmente em Papel 

Grau Cirúrgico e filme termoplástico, 

contendo os dados impressos de 

identificação, código, lote, data de 

fabricação e validade e registro no 

Ministério da Saúde, conforme NBR 

14041/1998. 

700 unid R$ 1,10 R$ 770,00 

89 

ESPARADRAPO, dimensões 10cm x 

4,5m, tecido em 100% algodão e 

resina acrílica, adesivo à base de óxido 

de zinco, borracha natural e resina. 

200 unid R$ 7,38 R$ 1.476,00 

90 

FILME, radiologico, dimensões 18 x 

24cm. Embalagem: caixa com 100 

películas. 

6 cx R$ 107,00 R$ 642,00 

91 

FILME, radiologico, dimensões 24 x 

30cm. Embalagem: caixa com 100 

películas. 

6 cx R$ 180,00 R$ 1.080,00 

92 

FILME, radiologico, dimensões 30 x 

40cm. Embalagem: caixa com 100 

películas. 

6 cx R$ 300,00 R$ 1.800,00 

93 
FIO NYLON 3-0 com agulha 3,5cm 

cilíndrica 3/8, caixa com 24 unid. 
15 cx R$ 37,00 R$ 555,00 

94 
FIO NYLON 4-0 com agulha 3cm 

cilíndrica ½, caixa com 24 unid. 
10 cx R$ 37,00 R$ 370,00 

95 
FIO NYLON 5-0 com agulha 3cm 

cilíndrica 3/8, caixa com 24 unid. 
10 cx R$ 37,00 R$ 370,00 

96 

FIO POLIGLACTINA 910 N 1, com 

agulha 4cm 1/2 classe A, caixa com 24 

unid. 

1 cx R$ 279,00 R$ 279,00 

97 

FITA ADESIVA, hospitalar, 

dimensões 19mm x 50mt, 

confeccionada com dorso de papel 

crepado tratado com látices de estireno 

butadieno; uma das faces massa 

adesiva à base de borracha natural e 

resina; outra face fina camada 

impermeabilizante de resinas acrílicas 

excelente adesividade; aceita sem 

borrar escrita com lápis ou tinta; 

diversas aplicações: fixação de 

ataduras, identificação de seringas, 

rótulos de soro e fechamento de 

50 unid R$ 4,20 R$ 210,00 
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pacotes. 

98 

FITA AUTOCLAVE 19mm x 30m é 

confeccionada com dorso de papel 

crepado à base de celulose. Recebe, 

em uma de suas faces, massa adesiva à 

base de borracha natural, óxido de 

zinco e resinas e, na outra face, uma 

fina camada impermeabilizante de 

resina acrílica. 

50 unid R$ 4,00 R$ 200,00 

99 

FITA MICROPOROSA, dimensões 

5cm x 10m, confeccionada com 

substrato de não-tecido à base de fibras 

de viscose, resina acrílica e massa 

adesiva à base de poliacrilato 

hipoalergênico. 

25 unid R$ 5,80 R$ 145,00 

100 

FRALDA, DESCARTÁVEL, 

GERIATRICA, ADULTO, 

TAMANHO GRANDE de 70 ate 90 

kg, unissex, não estéril, de uso externo 

único descartável, atóxica, isenta de 

substancias alergênica, sem rasgos, 

impurezas, fiapos, emendas ou 

qualquer outro tipo de defeito, 

composta de uma capa de tela 

polimérica, um núcleo absorvente 

composto por algodão hidrófilo, polpa 

de celulose virgem e/ou materiais 

poliméricos absorventes, formato 

anatômico de cintura ajustável dotada 

de ajuste perfeito a qualquer tipo de 

paciente, cintura de até 150 

centímetros, com flocos de gel super 

absorvente distribuído em todo o 

núcleo, camadas externas e internas 

perfeitamente sobrepostas, com bordas 

unidas entre si, dever conter no 

mínimo três fios de elástico, ter 

absorção adequada a sua finalidade, 

deve apresentar maciez, superfície 

uniforme, livre de empelotamentos ou 

qualquer outro tipo de defeitos. 

Revestimento externo confeccionado 

em plástico de polietileno com 

espessura, flexibilidade e resistência 

adequada, dotada de quatro fitas 

reposicionava ajustáveis duas de cada 

lado, a tira adesiva abre e fecha 

devidamente impregnada de substancia 

aderente antialérgica, possuindo na 

extremidade pequena dobradura que 

permita preservar sua adesividade e o 

fácil manuseio. pacote com 8unidades. 

30 pct R$ 13,65 R$ 409,50 

101 

FRALDA, DESCARTÁVEL, 

GERIATRICA, ADULTO, 

TAMANHO MÉDIO de 40 ate 70 kg, 

30 pct R$ 13,65 R$ 409,50 
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unissex, não estéril, de uso externo 

único descartável, atóxica, isenta de 

substancias alergênica, sem rasgos, 

impurezas, fiapos, emendas ou 

qualquer outro tipo de defeito, 

composta de uma capa de tela 

polimérica, um núcleo absorvente 

composto por algodão hidrófilo, polpa 

de celulose virgem e/ou materiais 

poliméricos absorventes, formato 

anatômico de cintura ajustável dotada 

de ajuste perfeito a qualquer tipo de 

paciente, cintura de até1110 

centímetros, com flocos de gel super 

absorvente distribuído em todo o 

núcleo, camadas externas e internas 

perfeitamente sobrepostas, com bordas 

unidas entre si, dever conter no 

mínimo três fios de elástico, ter 

absorção adequada a sua finalidade, 

deve apresentar maciez, superfície 

uniforme, livre de empelotamentos ou 

qualquer outro tipo de defeitos. 

Revestimento externo confeccionado 

em plástico de polietileno com 

espessura, flexibilidade e resistência 

adequada, dotada de quatro fitas 

reposicionava ajustáveis duas de cada 

lado, a tira adesiva abre e fecha 

devidamente impregnada de substancia 

aderente antialérgica, possuindo na 

extremidade pequena dobradura que 

permita preservar sua adesividade e o 

fácil manuseio. pacote com 8unidades. 

102 

LAMINA DE BISTURI numero 24, 

carbono, descartavel, estéril, 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 petala. Na 

embalagem devera estar impresso 

dados de identificação, tipo de 

estérilização, procedencia, data de 

fabricação, prazo de validade e registro 

no Ministério da Saúde. 

3 cx R$ 30,00 R$ 90,00 

103 

LUVA, CIRÚRGICA, N.º 7,5, 

descartavel, estéril, em latex natural, 

textura uniforme, formato anatômico, 

lubrificada com po bioabsorvivel, 

espessura mínima entre 0,22 a 

0,23mm, ade validade e registro no 

Ministério da Saúde.  

600 par R$ 1,75 R$ 1.050,00 

104 

LUVA, DE PROCEDIMENTO, 

tamanho G, não estéril, de uso unico, 

descartavel, apirogenica, em latex 

50 cx R$ 22,50 R$ 1.125,00 
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natural, textura uniforme, ambi destra, 

antiderrapante, formato anatomico. 

105 

LUVA, DE PROCEDIMENTO, 

tamanho M, não estéril, de uso único, 

descartável, apirogênica, em latéx 

natural, textura uniforme, ambi destra, 

antiderrapante, formato anatômico.  

500 cx R$ 22,50 R$ 11.250,00 

106 

LUVA, DE PROCEDIMENTO, 

tamanho P, não estéril, de uso único, 

descartável, apirogênica, em latex 

natural, textura uniforme, ambi destra, 

antiderrapante, formato anatomico  

350 cx R$ 22,50 R$ 7.875,00 

107 

MASCÁRA TRIPLA COM 

ELÁSTICO, branco, com camada com 

filtro que proporciona Eficiência de 

Filtragem Bacteriana,;  caixa com 50 

unidades. 

100 cx R$ 6,80 R$ 680,00 

108 

PRO-PÉ DESCARTAVEL, pacote 

com 100 pares, gramatura mínima 

30g/m², formato anatômico, 100% 

polipropileno, como elástico na boca e 

na sola. 

15 pct R$ 11,50 R$ 172,50 

109 

SCALPE para punção venosa, com 

borboleta e agulha, estéril, descartável, 

n.º 23. Embalagem individual, em 

papel grau cirúrgico e/ou filme 

termoplástico, abertura em pétala. Na 

embalagem devera estar impresso 

dados de identificação, procedência, 

data de fabricação, tipo de 

estérilização, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

300 unid R$ 0,20 R$ 60,00 

110 

SCALPE para punção venosa, com 

borboleta e agulha, estéril, descartável, 

n.º 25. Embalagem individual, em 

papel grau cirúrgico e/ou filme 

termoplástico, abertura em pétala. Na 

embalagem devera estar impresso 

dados de identificação, procedência, 

data de fabricação, tipo de 

estérilização, prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. 

300 unid R$ 0,20 R$ 60,00 

111 

SERINGA 1 ML transparente, estéril, 

em polipropileno,descartável, atóxica, 

êmbolo com pistão lubrificado, 

apirogênica , atraumática, cilindro reto, 

siliconizado, parede uniforme, com 

escala de graduação em ml; de 1 ml; 

com números e traços legíveis, com 

anel de retenção que impeça o 

desprendimento do embolo do cilindro, 

com agulha 13x0,45, modelo 

trifacetada e q garanta conexões 

seguras,flange c/ formato devidamente 

adequadoe ajustado ao cilindro, sem 

1.000 unid R$ 0,23 R$ 230,00 
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rebarbas e arestas. 

112 

SERINGA de 10ml, descartável, com 

agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, 

apirogenica, cilindro reto, siliconizado, 

parede uniforme, com escala de 

graduação em ml, números e tracos 

legíveis, com anel de retenca o que 

impeça o desprendimento do embolo 

do cilindro, BICO SEM ROSCA e que 

garanta conexoes seguras, flange com 

formato adequado, embolo com pistão 

lubrificado e ajustado ao cilindro. 

9.000 unid R$ 0,55 R$ 4.950,00 

113 

SERINGA de 20ml, descartável, com 

agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, 

apirogenica, cilindro reto, siliconizado, 

parede uniforme, com escala de 

graduação em ml, números e tracos 

legíveis, com anel de retenca o que 

impeça o desprendimento do embolo 

do cilindro, BICO SEM ROSCAe que 

garanta conexoes seguras, flange com 

formato adequado, embolo com pistão 

lubrificado e ajustado ao cilindro. 

9.000 unid R$ 0,76 R$ 6.840,00 

114 

SERINGA de 3ml, descartável, com 

agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, 

apirogenica, cilindro reto, siliconizado, 

parede uniforme, com escala de 

graduação em ml, números e tracos 

legíveis, com anel de retenca o que 

impeça o desprendimento do embolo 

do cilindro, BICO SEM ROSCA e que 

garanta conexoes seguras, flange com 

formato adequado, embolo com pistão 

lubrificado e ajustado ao cilindro 

6.000 unid R$ 0,26 R$ 1.560,00 

115 

SERINGA de 5ml, descartável, com 

agulha 25 x 7mm, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, 

apirogenica, cilindro reto, siliconizado, 

parede uniforme, com escala de 

graduação em ml, números e tracos 

legíveis, com anel de retenca o que 

impeça o desprendimento do embolo 

do cilindro, BICO SEM ROSCA e que 

garanta conexoes seguras, flange com 

formato adequado, embolo com pistão 

lubrificado e ajustado ao cilindro. 

6.000 unid. R$ 0,37 R$ 2.220,00 

116 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD N.º 

12, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, 

siliconizada, balão resistente com 

enchimento simétrico, válvula com 

vedação completa, orifícios 

40 unid R$ 3,38 R$ 135,20 
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permeáveis, extremidade lisa e 

arredondada, estérilizado em 

embalagem com filme plástico, papel 

grau cirúrgico com data de 

estérilização, nº de lote e validade na 

embalagem individual. 

117 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD N.º 

14, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, 

siliconizada, balão resistente com 

enchimento simétrico, válvula com 

vedação completa, orifícios 

permeáveis, extremidade lisa e 

arredondada, estérilizado em 

embalagem com filme plástico, papel 

grau cirúrgico com data de 

estérilização, nº de lote e validade na 

embalagem individual. 

40 unid R$ 3,38 R$ 135,20 

118 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD N.º 

16, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, 

siliconizada, balão resistente com 

enchimento simétrico, válvula com 

vedação completa, orifícios 

permeáveis, extremidade lisa e 

arredondada, estérilizado em 

embalagem com filme plástico, papel 

grau cirúrgico com data de 

estérilização, nº de lote e validade na 

embalagem individual. 

40 unid R$ 3,38 R$ 135,20 

119 

SONDA DE FOLEY 2 VIAS AD N.º 

18, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, 

siliconizada, balão resistente com 

enchimento simétrico, válvula com 

vedação completa, orifícios 

permeáveis, extremidade lisa e 

arredondada, estérilizado em 

embalagem com filme plástico, papel 

grau cirúrgico com data de 

estérilização, nº de lote e validade na 

embalagem individual. 

40 unid R$ 3,38 R$ 135,20 

120 

SONDA DE FOLEY 3 VIAS AD N.º 

18, com balão 30CC, de látex 100% 

natural, estéril, descartável, 

siliconizada, balão resistente com 

enchimento simétrico, válvula com 

vedação completa, orifícios 

permeáveis, extremidade lisa e 

arredondada, estérilizada em 

embalagem com filme plástico, papel 

grau cirúrgico com data de 

estérilização, nº de lote e validade na 

embalagem individual. 

10 unid R$ 5,40 R$ 54,00 

121 
TIRA, reagente, para dosagem de 

20 cx R$ 55,00 R$ 1.100,00 
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glicemia capilar, compatibilidade total 

com aparelho Accu-Chek Active - 

Roche, contendo dados de 

identificação do produto em português, 

procedência, marca do fabricante, data 

de fabricação prazo de validade e 

registro no Ministério da Saúde. Caixa 

com 50 unidades. 

122 

TOUCA, descartável, em 

polipropileno, gramatura de 20g/m², 

elástico em toda volta, diâmetro 

mínimo de 45cm. Embalagem caixa 

com 100 unidades, na embalagem 

deverá estar impresso dados de 

identificação, procedência, data de 

fabricação. 

60 pct R$ 8,45 R$ 507,00 

ODONTO - Descartáveis 

Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total 

123 

AGULHA GENGIVAL 30G curta, 

caixa com 100unidades, descartáveis, 

agulhas trifacetadas, siliconizadas, 

paredes finas, apirogênicas, 

esterelizadas por óxido de etileno, 

marca de referência DFL Gengival 

Unoject, similar ou superior. 

9 cx R$ 42,70 R$ 384,30 

124 
SUGADOR descartável, pacote com 

40 unid. 
50 pct R$ 8,20 R$ 410,00 

ODONTO - Anestésicos 

Item Especificação Quant. Unid. Valor Unit. Valor Total 

125 
ANESTÉSICO, benzocaína 200mg/g, 

tópico gel, embalagem 12gr. 
5 unid R$ 15,00 R$ 75,00 

126 
ANESTÉSICO, cloridato de lidocaína 

a 37% com 50 unid. 
50 cx R$ 88,00 R$ 4.400,00 

§ 1º – As despesas necessárias para execução do presente contrato serão cobertas com recursos 

provenientes das seguintes dotações orçamentárias, consignadas no Orçamento deste Município: 

Unidade: 02.08 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Atividade: 1071 – Aquisição de Veículos e Equipamentos para Setor de Saúde – BLMAC  

       1072 – Aquisição de Equipamentos Médico-hospitalar e Ambulatorial 

       1087 – Aquisição de Veículos e Equipamentos para Unidades de Saúde da Atnção 

Básica  

       2066 – Gestões de Ações do PMAQ 

        2067 – Manutenção do SAMU 

        2070 – Manutenção de Unidades Básicas de Saúde e Hospitais da Rede Municipal 

        2079 – Manutenção dos Serviços de Apoio à Secretaria de Saúde 

        2278 – Farmácia Básica 

        2280 – Manutenção de Unidades de Estratégia Saúde da Família – ESF 

        2296 – Manutenção do CAPS 

        2302 – BLMAC-Bloco de Média e Alta Compl. Ambul. e Hospitalar  

        2312 – Outros Programas de Saúde 

        2320 – Manutenção de Unidades de Saúde   
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Elemento de Despesa: 44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

    33.90.30.00.00 – Material de Consumo 

Fonte de Recursos: 02 – Rec. Imp. Transf. Imp. – Saúde-15% 

            14 – SUS 

§ 2º – O pagamento será feito por meio de transferência bancária em conta corrente fornecida pela 

CONTRATADA, ou por outro meio legal que o Município julgar cabível, em até 30 (trinta) dias 

após a prestação dos serviços.  

§ 3º – Não haverá compensação financeira e/ou penalização por eventual atraso do pagamento 

bem como nenhuma antecipação será efetuada antes do fornecimento do produto, desde que 

devidamente justificado o atraso. 

§ 4º – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente 

com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, bem como da 

Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

§ 5º – A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados créditos da contrapartida para cobrir 

dívidas de responsabilidades para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em 

decorrência da irregular execução contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE 

3.1 – Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato ou motivo 

superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas, 

constatando-se deste modo uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Os reajustes só 

poderão ser concedidos quando avaliados previamente por órgão da Administração responsável 

pela realização desta contratação e dentro das normas exigidas pela Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1 – Este instrumento vigorará pelo prazo de 90 (noventa) dias, ou até a finalização de um novo 

processo licitatório, tendo seu início previsto para o dia 27 de maio de 2019 e seu término 

previsto para 24 de agosto de 2019, podendo se prorrogado com as bases legais estabelecidas pela 

Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS HORÁRIOS DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

5.1 – Os produtos deverão ser entregues parceladamente de acordo com as solicitações da 

Secretaria de Saúde do Município de Correntina encaminhadas ao Setor de Compras, na Central 

de Abastecimento Farmacêutico, Materiais e Insumos da Secretaria de Saúde do  Município 

de Correntina, Estado da Bahia, situada à Rua Rafael Martins da Costa, 451 – Colina Azul 

– Correntina – Bahia – CEP nº 47.650-000, sendo que os fornecimentos deverão ocorrer em 

horário de expediente da Administração das 07h30 às 13h30. O prazo de entrega dos 

produtos não poderá exceder a 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação dos 

mesmos, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato, no Processo de Dispensa de 

Licitação nº 033/2019 e na Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1 – Por este instrumento as partes ficam submetidas às seguintes obrigações: 

I – da CONTRATADA: 

a) Fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira no prazo acordado na Cláusula Quarta 

deste Instrumento, em acordo com os preços apresentados e as solicitações da contratante. 

b) Responder pelos vícios e defeitos decorrentes do fornecimento dos produtos. 

c) Receber o valor estipulado na Cláusula Segunda. 
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d) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das 

obrigações decorrentes deste contrato. 

e) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato. 

f) Comunicar à Prefeitura Municipal de Correntina os eventuais casos fortuitos e de força maior, 

dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para 

a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, 

sob pena de não serem considerados. 

g) Fornecer os produtos conforme especificações constantes neste instrumento, com os recursos 

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Contrato. 

h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

produtos fornecidos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do 

fornecimento ou dos materiais empregados, a critério da Administração. 

i) Fornecer os produtos na qualidade e quantidade especificadas nos termos dos preços 

apresentados. 

j) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 

pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 

culposamente, ao Município ou a terceiros. 

l) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos produtos a serem fornecidos, 

de conformidade com as normas e determinações em vigor. 

m) Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para o fornecimento do produto, os quais devem estar devidamente 

identificados por meio de crachá ou outra forma de identificação. 

n) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração. 

o) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 

p) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento 

dos produtos. 

q) Não permitir a utilização do trabalho do menor. 

r) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

s) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar quaisquer produtos fornecimentos a que está obrigada, exceto nas 

condições autorizadas neste instrumento ou na legislação aplicável à matéria. 

t) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

apresentados, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente apresentado não seja satisfatório para o 

atendimento ao objeto da conratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do § 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

u) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação. 

II – da CONTRATANTE: 

a) pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipuladas na Cláusula 

Segunda. 

b) Receber os serviços/produtos descritos na Cláusula Primeira. 
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c) Passar com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro) o cronograma de fornecimento dos 

produtos. 

d) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

fornecimentos de acordo com as determinações do Contrato. 

e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 

as cláusulas contratuais. 

f) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 

ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

g) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 

fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção. 

h) Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento do produto, nas condições 

estabelecidas em contrato. 

i) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na contratação. 

j) Receber provisoriamente o produto, disponibilizando local, data e horário. 

l) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos fornecidos 

provisoriamente com as especificações constantes neste instrumento, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo. 

6.2 – É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DESPESAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1 – Todas as despesas necessárias à execução do objeto deste Contrato correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 – Às partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste contrato e do Instrumento 

Convocatório serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 

a) De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto 

do contrato sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por 

cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). 

b) A multa prevista nesta Cláusula será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Administração e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

c) Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, 

a Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

c.1) Advertência por escrito. 

c.2) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre 

a parcela inadimplida do contrato. 

c.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, 

sem justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para 

a penalidade 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei 8.666/93.  
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CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
9.1 – O regime de execução deste contrato é o indireto por preço unitário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 – No curso do fornecimento dos produtos, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar 

a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos produtos 

fornecidos. 

§ 1º – A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas secretarias de 

Saúde; e de Fazenda e Planejamento Estratégico do Município de Correntina, por meio dos 

servidores Kaique Henrique Ládeia Cotrim, brasileiro, maior, casado, farmacêutico, 

residente e domiciliado na Avenida Tiradentes, 1.995 – Centro – Riacho de Santana – Bahia, 

inscrito no CPF sob o nº 047.794.615-10 e portador da CI/RG nº 15.140.712-66 SSP/BA; e 

Fábio Pereira Silva, brasileiro, maior, casado, servidor público, residente e domiciliado à 

Rua 25 de Dezembro, 45 – Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob o nº 

969.970.362-20 e portador da CI/RG nº 09.583.391-98 SSP/BA. 
§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou 

do responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a 

responsabilidade da contratada, inclusive por danos que possam ser causados à contratante ou a 

terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da contratada na execução do 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos ou supressões de serviços que se fizerem necessários até os limites previstos para cada 

caso, no Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993, inclusive quanto aos valores, tendo como base o valor 

inicial do contrato. 

11.2 – A CONTRATANTE poderá suspender a execução do objeto deste Contrato, bem como o 

pagamento referente às parcelas, desde que constem irregularidades ou os produtos não estejam 

sendo fornecidos de acordo com o estabelecido neste termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS TRIBUTOS 

12.1 – É de inteira responsabilidade da contratada os ônus tributários, encargos sociais e 

trabalhistas, previdenciários e fiscais resultantes da execução do contrato, inclusive os do 

Município. 

12.2 – A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar os 

tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas, 

nos prazos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1 – Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 

8.666/1993, este Contrato poderá ser rescindido ainda: 

I – Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam 

condições para a continuidade do mesmo. 

II – Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de 

sua execução. 

§ 1º – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá 

haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de 

autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência 
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administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida no Art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

§ 2º – Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, 

precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja 

conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo Artigo 79, Inciso II e § 1º, da Lei Federal 

nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1 – As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Correntina, Estado da Bahia, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida 

decorrente do presente Contrato. 

 

E por estarem de acordo, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, juntamente 

com 02 (duas) testemunhas, para que produzam seus efeitos legais. 

 

 

Correntina – Bahia, 27 de maio de 2019. 

 

 

 

Fundo de Saúde do Município de Correntina-BA 

CNPJ 11.392.190/0001-56 

CONTRATANTE 

Maria de Lurdes Neves Sodré 

CPF nº 233.453.811-68 

Secretária de Saúde 

 

 

 

LS Comércio de Produtos Hospitalares LTDA 

CNPJ 28.194.914/0001-50 

CONTRATADA 

Lucas de Souza Silva 

CPF 858.451.145-86 

Sócio Administrador 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª _________________________________   2ª _________________________________ 


