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CONTRATO VINCULADO AO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE IUIU/BA
CNPJ: 10.540.906/0001-52; neste ato
representado pelo Prefeito Municipal e a
Secretária Municipal de Saúde, denominados
simplesmente de Contratante, e de outro
lado a empresa Bahia Med Distribuidora
de Medicamentos-EIRELI-ME - CNPJ
15.229.287/0001-01.
Celebramo Pacto dos itens/lotes contratados
pelo PROe. ADM. 23/2017 - DISPENSADE
uc, EMERGENCIALN° 19/2017.

o MUNICíPIO DE IUIU/BA, neste ato representado pelo FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE - FMS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n?
10.540.906/0001-52, com sede na Praça Abílio Pereira, 232 - centro, vinculado a Prefeitura
Municipal de IUIU/BA, aqui representado pelo Prefeito Municipal, SL REINALDOBARBOSADE
GÓES,Brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de identidade nO04923403-07
SSP/BA, inscrito no CPF sob o nO 608.929.435-72, residente e domiciliado na cidade de
IUIU/BA, e pela Secretária de Saúde, a Sra. Osana Malheiros Vilas Boas, portadora do RG
02.077.730-25 (SSP/BA), e CPF/MF sob o nO 247.667.985-20, residente e domiciliado na
cidade de IUIU/BA, a seguir denominada simplesmenteCONTRATANTE e a empresa BAHIA
MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob N°
15.229.287/0001-01, com sede na Rua Pessoa, 49 - Aeroporto Velho - CEP46430-000 -
na cidade de GuanambíjBA, representada pela Sra. Suzy Araújo Silva, inscrito no CPF
675.782.685-20 e RG02.326.341-57 SSP/BA,residente e domiciliada na rua Fernando Freitas,
nO59, Bairro São Gotardo, na cidade de Bom Jesus da Lapa/BA, abaixo assinado, a seguir
denominada simplesmenteCONTRATADA, firmam o presente contrato, na forma e condições
que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

o presente Contrato e a Aquisição de Medicamentos e Materiais para o Hospital
Municipal Edivaldo Pereira Magalhães, conforme detalhamento dos ítens no ANEXO
I - Planilha de Quantitativos e Valores que integrará este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

2.1 A Execução do presente Contrato será em conformidade com todas as condições pré
estabelecidas no ProcessoAdministrativo nO 23/2017 - Dispensa de Licitação nO 019/2017,
cujas quantidades serão deduzidas, conforme Planilha com o do ANEXOI das quantidades e
valores dos itens por fornecedor;

2.2 As entregadas das mercadorias será de total responsabilidade da contratada, diretamente
na sede da contratante em dias úteis no horário comercial, cujo recebimento dos produtos dar
se-á por servidor competente designado pela Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com
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2.3 Casosomissosserão tratados baseando-sena Lei 8.666/93 e suas alterações;

2.4 Todos produtos deverão ser entregues em conformidade com normas da ANVISA, inclusive
quanto a data de validade mínima de 06 (seis) meses contados da data de entrega dos
mesmos.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

o presente instrumento terá vigência de 60 (sessenta) dias, tendo início em 23/02/2017 e
findando em 23/04/2017, vedada sua prorrogado em obediência ao inciso IV, art. 24 da Lei
Federal 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

o valor global do presente acordo é de R$ R$ 118.767,16 (cento e dezoito mil
setecentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), onde o pagamento efetlvar-se
á, após a entrega dos produtos, com posterior atesto pela Setor de Comprasem parceria com a
Secretaria Municipal de Saúde. A SESAD,órgão gerenciador dos medicamentos e materiais
hospitalares, terá um prazo de 03 (três) dias uteis para confirmação dos produtos após
entrega da Nota Fiscal. Após os procedimentos, a municipalidade terá um prazo de até 20
(vinte) dias úteis, contados a partir da expedição da nota fiscal, de acordo com as
especificaçõespara realizar o pagamento.

ParágrafO Único. Havendo erro na Nota Fiscal e/ou falta de certidões que comprovem a
regularidade deste contrato, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal será suspensa
até que a contratada tome as providências necessáriasà sua correção. Nesta hipótese, será
considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal após a
regularizaçãoda situação.

CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários
consignados no Orçamento Programade 2017, conforme sintonia com o PPA:

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

r(Ü~80:2007/33.90.30~ÕO-=-Mãteria(de Consumo- Fonte 02, 14
I º?~ªº~?~ººO}~Qº~~º~ºº.= ..Mª!~r!ªL<_:l_~_Çºr.l?'_l:!!:D-º=.Eº.Qt.~_!1..... ._
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

·--···-·--·-···---------1
.. I

6.1. Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADAa envidar todo o
empenho e dedicação necessáriosao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados, obrigando-se ainda a:

6.1.1. direcionar todos os recursosnecessários,visando à obtenção do perfeito fornecimento do
objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao
CONTRATANTE;

....J
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6.1.2. observar as normas legais a que está sujeita para fornecimento de Medicamentos e
Materiais Hospitalares, e apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem a
procedência dos produtos.

6.1.3. Manter estoque regular de Medicamentos e Materiais Hospitalares, de modo a poder
atender de imediato as solicitaçõesdo Municípiode IUIU/BA;

6.1.4. Ressarcir o Município do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção do fornecimento do material adquirido, exceto quando isso ocorrer por exigência do
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente
comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua
ocorrência;

6.1.5. responsabilizar-sepor eventuais multas municipais, estaduais e federais decorrentes de
faltas por ela cometidas na execuçãodo Contrato;

6.1.6. exigir de seu pessoal o uso de equipamentos e materiais de segurança necessários à
execução do objeto desta licitação, bem como fiscalizar o cumprimento das normas e medidas
de segurança;

6.1.7. cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo
seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal designado para a
realização do fornecimento, que não terão com o CONTRATANTE qualquer vínculo
empregatício;

6.1.8. fornecer o medicamentose materiais hospitaltres de acordo com os aspectos qualitativos
e quantitativos consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do
Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste procedimento
adminístrativo/licitatório e/ou dispensas,em compatibilidade com as obrigações assumidas;

6.1.10. responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitação, não
sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou
acompanhamento pelo CONTRATANTE.

6.1.11. Manter durante toda a execuçãodo Contrato compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condiçõesde habilitação e qualificação, exigidas na licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. O CONTRATANTE,durante a vigência deste contrato, compromete-se a:

7.1.1. autorizar o fornecimento de medicamentos e materiais hospitalres, mediante Ordem de
Fornecimento, cujas cópias deverão ser anexadas às respectivas notas fiscais, para efeito de
conferência e pagamento;

7.1.2. fiscalizar a execuçãodo Contrato objetivando a qualidade desejada, através de indicação
de servidor para acompanhamentodos Contratos;

7.1.3. dar ciência à CONTRATADA imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar
na execuçãodo Contrato e indicar os procedimentos necessáriosao seu correto cumprimento;
_._-_._---------------------------~------ - -------------------
Jiret()ria de Llcitacões e Contratos
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7.1.4. prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser
solicitados pela CONTRATADA;

7.1.5. O Município de IUIU/BA poderá solicitar à CONTRATADA, análise do produto entregue,
sempre que o mesmo se fizer necessário,sem ônus para o Órgão CONTRATANTE;

7.1.6. verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas correspondem
ao consumo real ocorrido;

7.1.7. efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidasno contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

8.1. A fiscalização da execução dos trabalhos da CONTRATADAserá feita através do Setor de
Transportes ou através de agentes por ele indicados, os quais poderão, junto à CONTRATADA,
solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas e que, não
sendo sanadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, serão objeto de comunicação oficial à
CONTRATADApara fins de aplicaçãodas penalidadesprevistas neste Contrato;

8.2. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições:

I. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente,
todas as providências necessáriasao bom andamento deste contrato;

II. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os
procedimentos empregados são adequadospara garantir a qualidade desejada dos serviços;

III. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadascom a execução do Contrato,
determinando o que for necessárioà regularizaçãodas falhas ou defeitos observados.

8.3. A ação da FISCALIZAÇÃO não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais.

CLÁUSULA NONA - DO FORNECIMENTO DO OB1ETO

9.1. O fornecimento do objeto desta dispensa deverá ser feito de acordo com as necessidades
do CONTRATANTE,ou seja, de forma parcelada;

9.2. A CONTRATADAsomente poderá fornecer o produto desde que previamente autorizados
pelo Setor de Comprasdeste Município;

CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OlBETO

10.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76, da Lei nO8.666/93, com alterações posteriores,
mediante recibo, o objeto da presente dispensaserá recebido:

10.1.1. Provisoriamente, imediatamente depois de fornecidos os produtos, para efeito de
posterior verificação da conformidade do produto entregue com a especificaçãopretendida;

------------------------------------~~----~- ---------
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10.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e
conseqüente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento;

10.2. O objeto fornecido em desacordo com o estipulado neste instrumento contratual e na
proposta do vecendor será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS REAJUSTES

11.1. Não haverá reajustes de preços, em função ao período do contrato.

11.2. A substituição do fornecedor do medicamento e material hospitalar da licitante vencedora
por outro, não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como razão para o aumento dos
preços pactuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA lN EXECUÇÃO E RESCISÃO

12.1. A rescisãocontratual pode ser:

123.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.O8.666/93, com as alterações posteriores;

12.1.2. Amigável por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório desde que haja conveniência
do CONTRATANTE;

12.2. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão pelo CONTRATANTE,
com as conseqüênciasprevistas na CláusulaSétima;

12.3. Constituem motivos para rescisãoos previstos no art. 78 da Lei acima citada;

12.3.1. Em caso de rescisãoprevista nos incisosXII a XVI do art. 78 da Lei acima referida, sem
que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados, quando os houver sofrido;

12.3.2. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79, acarreta as conseqüências
previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nO 8.666/93 com alterações
posteriores.

12.4. O CONTRATANTE poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em
decorrência da licitação e rescindir este Contrato, independentemente de interpelação judicial
ou extrajudicial, ficando asseguradoo contraditório e o direito de defesa, quando:

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação da CONTRATADA, ou quando ela for
atingida por execuçãojudicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômica
e financeira;

b) a CONTRATADA for declarada inidônea ou punida com proibição de licitar ou contratar com
qualquer órgão da Administração Pública;
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c) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade da
adjudicação.

12.5. Em caso de concordata, o Contrato poderá ser mantido, se a CONTRATADA oferecer
garantias que sejam consideradasadequadas e suficientes para o satisfatório cumprimento das
obrigações por ela assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1. O presente Contrato poderá ser alterado, via termo aditivo, desde que haja interesse do
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, nos termos do art. 57 da Lei
Federal nO 8.666/1993 com alterações posteriores, vedada a prorrogação em obediência ao
inciso IV, art. 24 da Lei 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pelo atraso injustificado na execução dos serviços fica sujeita a CONTRATADA às
penalidades previstas no art. 86 da Lei Federal nO 8.666/1993 e alterações posteriores, na
seguinte conformidade;

I - Advertência;

II - Multa;

III - Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração;

IV - Declaraçãode inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

14.2. A multa será aplicada:

a) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor da contratação, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento, contado
a partir da emissãoda respectiva ordem de fornecimento;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução
total ou parcial do mesmo;

14.3. Casoa CONTRATADA venha a falhar ou fraudar a execução deste Contrato, comportar
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio
da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo
prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

14.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou
indevidamente fundamentados, ficando sua aceitaçãoa critério do CONTRATANTE.

14.5. Aplicadasàs multas, o CONTRATANTE descontará o seu valor do pagamento que fizer à
CONTRATADA, após a sua imposição;

14.6. Casoa CONTRATADA não tenha mais pagamento a receber, as multas devidas poderão
ser cobradas de forma extrajudicial ou judicialmente, e ainda lançada como inadimplentes no
Cadastro do município;

Dinét_Ol-ia de Lt oi taoõe s e Cont r at os ~ <!"
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14.7. As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório, porém moratório, e
conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos, que seu ato punível venha a acarretar ao
CONTRATANTE;

14.8. Enquanto a CONTRATADA não cumprir as condições contratuais estabelecidas, o
CONTRATANTE reterá o seu pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1. A publicação resumida do presente contrato será na Imprensa Oficial, providenciada pelo
CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei nO 8666/93, com alterações
posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

16.1. O presente Contrato vincula-se aos termos:

16.1.1 a dispensa de licitação nO 19/2017 e seus Anexos, constante do processo
administrativo nO023/2017;

16.1.2. da proposta da CONTRATADA, os quais se constituem em parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da comarca de Carinhanha/BA para dirimir questões oriundas deste
Contrato, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e concordes, foi o presente Contrato, lavrad e
igual teor, assinadopelas partes e testemunhas abaixo.

r15.229 .287/000 1-0l'
INSC EST 100421395RA DE

BAHIA :~EDMr~\1f~~E~~E~I-Mé
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Rua João Pessoa, 49 • Aeroportf BA .JL CEpo 46430-000 Guanam •

OSANA MAlHEIROS VILAS BOAS - SEC.SAÚOE~ A a ífuc, CONTRATANTE

'::ft!flÃHir:t)ED MEDI /MENTOS-EIRELI-ME
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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ANEXO 1- QUANTITATIVOS

v. UNITARIO
R$

I

Produtos

1 Ampícílína500mg -

2 Ampicilina 1000mg -

3 Hidrocortisona 100mg -

4 Hidrocortisona 500mg -u.quimica

ta 5 Clorafenicol 1000mg -

Ceftriaxona 500mg -

Ceftriaxona 1000mg -

8 Oxacilina sódica 500mg

QTD.

6.35460ex c/100 7 90780

cx cl 100 _~ _.___. ..QºZ&º_.. _ __.____ !~.ª!._?l.§º.I j - - - - -..--................................-1··-·····-·-·-···-·-··· ···--··-········-

cx c/100 6 51680 3.10080

cx c/100 6 99790 5.98740
I cx c/100 2 __L!Q.QI.ºº_...._._._---_._ ......_ ..__._.... ....-..__._...__._--- ....__ ...._.__ ........ .._.__?~~ºº-._--_._-_ ...._._

cx c/100 5 21Z&Q_ 1.088.1.00.----
ex c/100 7 217,60 1.523_L20

cx c/100 3 48280 1.44840_._.___ .1_.._ .______ .._.._.._..._-'_~1..2~_.

9 ,Cefalotina 1000mg - CX cl 100 5 49640 2.482,00
r --·---+--------------------+-----+--i---__::.=...:::..r.....:..::.i-- '''"'I

I 10 I Benzetacil 1200 UI - 1m CX cl 100 6 504,90 3.029 40

[-iProcaina 400.000~I_-rr:__ _ r ex CL~?~__ 5 !:~~~Q_ ~~5º'_ºQ II ==. - - I

~.12 :ComplexoB- IVe 1M I ex c/l00 7 112 20 785 40I

I~;:!~:~~:~~·····-·-···i_~~-:-----~---~3
I i I I
I 16 i Dipirona 500mg/ml - 1Me IV ex cl 100 10 73 10 731 00 I
117 I Dexametasona2mg/ml- IV e 1M ex cl 100 6 I __§.ªl.ºº. _ 40800 Itl~I~;~~_~~~~~~---.--t ~~~-~ ...~- 124 10 -. - -;~:'1
I 1BuscopamComposto IM I IV 4mg/ml + ex cl 100 7 .
~19 ! Dipirona 500mg/ml) IVe 1M: I 227,80 1.594,60 !

~:: i:~~:a~~::on::~:~~~~)I~1M I : :: :::: :: r-_-! ..:~

I 22 I Ondansentrona 2mg/ml - IV e 1M I ex cl 100 2 221 00 442,QO I

l23 iOmeprazol40 mg IV I ex C/ 100 7 1.016 60 7.116~

li~cetam ( Nootropil)200mg - IV I ex C/ 100 4 31960 _ 1.278,40'

~l~e~(:.-a-(:~,~(~:.;,.):s-~~c:::~t~,~---~-.-~------~-.-~~-~'~~~~-l-~'~-------------~i
C'.~'R,02..·~;2::.:): ~ ,:;l::l1J.ij(!?"a~/:~?~O NUnlC.lpal. 08 ;~alJde de TUTu CNJ:..; -,0.J:t0.906,O(01 )... "-
v içenc ; ,:!/[)"iL011 a ,o.,:O';,LO" R
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PROC. ADM 023í2017 - DISP. LICITAÇÃO 19/2017
EMERGÊNCIA DECRETO 01/2017 - CTR 27/2017

I
2S jAminofilina 24mg/ml - IV e 1M ex ell00 4 __J_~_?L§9 _~~º11º1
26 I Transamim 50mg/ml - IV ex ell00 4 261,80 1.047,20

~~~l~-----------~----~~--~~--~--------t----+-------~~~t----------~~-:
'I' Garamieina( Getamieina)80mg - IV e271M ex ell00 4 91,80 36720

I.: I Brome~ode Ipratrópieo 0,25mg/ml - I Unidade 12I :~jJIl_éll_ªÇ9º=Gº~ª? .. I ____ _ _.__ ___ __.J_?.ªL!9.. _
i I Bromidrato de Fenetoral 5mg/ml - I Unidade 12
! 29 ! Inal~~º-:::_Gotas____ I

l-;;--r';~~in-a 0,2mg/ml- IV I ex el 100 4

I ;; I~I"··M:~i:si;~~:~~~~~:i.-~~l~m~v~ ~ :;-- - ; --- ;::: - ::::::
I ! e ~"--------+----+-------~=-"T--------=--'--!r-·---t--------- . i
i 33 I Haloperidol (Haldol) Smg/ml - 1M 1 ex ell00

'I' i Epinefrina ( Adrenalina) lmg/ml- 1M,IV I ex el 50
34 ! e se - Noradrenalina jI .. -i ._ ...--.-.- ..---. .

,-;'~"I-;~~orbarbital ( Gardenal) 200mg - I ex el 50
. [ . -----... -"'--"-1' .-

36~ Flufenazina25mg/ml - 1M e se ; x ell00

i 37 I Glicose50% - 10ml - IV ex ell00 180,00
l-....--~-..-_..------- ..._.--..-......---- ------+---------+----+--------=:..:::..L.:::...:.....r------...--~--
! i

1······~·~······l···?=i~~=i.~.~ _.._ __.__ -'1' .. ._.. o 467150

I 39 I Heparina Sódica5000 UII 0,25 mi - se ex cll00 1.384t.9Q_
~-~-------------+-~e~x~-+--+--~==~----~~
~~~ i--=1:..::..00..::."lüc:e:.:_P:...:.R1'--+----t----
I 411_Lic1_~~-_Ik1"id~ __ ~~.":_. _!()_~ __ ___m_ ~!'ººI
! 42 I Soro Fisiológico250 mi exciSO 7 192,10 1.344,70 I~-+ I
i 43 i Soro FisiológicoSOOml ex el 20 40 80 92 3:23~..LªQ.~

[<j<! 1-~r~G~COfrSiOI09iCO250 mi --I ~C~~ ..'. --ªª'Z± ___§2!,1ª!

I 45 I SoroGlicofisiologico500ml I excl 20 25 76 16 1.904,00 !
I I --------~-----------~--------~r---_r--------~~r---------~--l
I 46 I SoroGlicosado500ml J ex cl 20 25 88 74 2.218,!?~
t-- .. --+---- ·---------------------------f---------j----t---------~'--I-·-- I

I :: !:~~;::::;:~~~ coma~::a--r -::a::;~ ~ -~
l_~__u~çºº~I~a~d~a ...+_l---------+----+-- __---0~2-41--___ . 600,00 I
I 50 I Seringade 3ml com agulha acoplada I Unidade 7000 O24 1.680 00 I
....................1. .._ _ _..__._ _.................... .. _L .._.._.._.. .._.._ .L _.. .J. _ _ :1.: _ _ _ _ _ __ 1... _

......JJ~~ZI?º.

385 90 _~630/8-º----=:.r.::_=-t----

1.91080477,70

5 187,00 93500

411,40 1.645,60.----I---------'----t---.--.---
4

exciSO

5 719,10

5 3600

5 ............__~ªL?º_
2 69~00

5 ~40

_.....~1.?L?º...
3.595,50

p~º-º---t----- ..--



E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU
ESTADO DA BARIA I~_

PROC. ADM 023/2017 - DISP. LlCITACÃO 19/2017
EMERGÊNCIA DECRETO 01/2017 - CTR 27/2017

51 Seringa de 5ml com agulha acoplada I Unidade 7000 I 026 1.82000 I._- ...__ ......._- _ ..__---, ___._.____._._. ____......_..L..:=_ ..._ .._-_ ..__ .... -----~~;~~:~~-152 Seringa de 10ml com agulha acoplada Unidade 7000 . 039
-_ -l

I53 Seringa de 20ml com agulha acoplada Unidade 5000 053 2.65000 !I--
I54 Equipo macro com injetor lateral Unidade 5000 Mª- 8.40000 If-----.--.-----:..:::L---;
I

Equipo micro com injetor lateral Unidade 50 !55
194 ----- 97,00·1

56 Agulha de 25xO,70 - Preta ex c/100 10
1020 10200 I

I
Agulha de 30xO,8 - Verde ex c/100 10 1020 10200 I-_ ____ ..._. __._._. __ :J..::::... __ 1----_ .._......- ....___._ ....._.,L_..._.._..,, ..........

!Agulha de 40x1,2 - c/100 5 1020 51100 i
!

Agulha de 13xO,45 - Marrom ex c/100 3 1020 3060 i
IScalp nO 19 - Branco c/100 1

2550 2550 I-_-_ ....___ ..._____ J.::::..:.~_ .._,_ ..._. ..--------L-1
;61 Scalp nO 21 - Verde ex c/100 8 2550 204,00 !,,

ex c/100 10 I62 Scalp nO 23 - Azul
2550 255,00 !

Scalp nO 25 - Laranja ex c/100 10
~~l?º_ ......_.._-_...._.~??.&º.·..-;T---- ....__ ._...._ -_ ...__ ....-

64 Gelco nO 14 ex c/50
49,30 98,6Q

65 Gelco nO 18 ex c/50 2
4930 98,60

66 Gelco nO20 ex c/50 6 ...............~..~L~º 295,80I· ........_ ........•....- . -_..........._- ........... ,-,_o_o.. .__ .._ ......••..•.

67 Gelco nO22 ex c/50 6 49,30 295180i
! Ii ex c/50 468 Gelco nO24 i

t 4930 197,20

69 Luva de Procedimentos - Tamanho P ex c/100 30 I
_~~1?7 ...?JLJQI_._ ..__ .......__.- _ .._._._._-_.__ ...... ......_ •........._,....

i70 Luva de Procedimentos - Tamanho M ex c/100 50 24,57 1.228150 I
!

71 Luva de Procedimentos - Tamanho G I ex c/100 20 24,57 49140 II
!

72 Luva Estéril - Cirúrgica T 7,5 Unidade 10 I 1 72 1720 I--.--.--t----..---.--.-.----.-.....-.-.---J-.-.----.....-- ......-........-...-.................-.-...-L-..-·l
! !73 Luva Estéril - Cirúrgica T 8,0 Unidade 50 I 172 8~JlQj_.

i

Luva Estéril - Cirúrgica T 8,5 Unidade 20 I I74 I 1,72 3440 Ii---
!

75 Gaze Pacote 80 I _..___ ...._......_.__~Lª-?_ 74800 i......_._.._..._ ...._....................__..L .._....,
I

iI

76 Algodão Rolo 15 I 1494 __l24,10!

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU
ESTADO DA BAHIA I

t:m'D':~~~E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

~"-~----------------~----r--r------~------l
Papeltoalha Fardo 13 7 96 10348 I! 1····················································· - - _ -- )······· ..-·······..···-· ..•..·..····••••••••··•····.. ·1···· - t- - --.- L. t--- - ..- - - .1. -

1

4 881 35,24J._-'---j------

39950 I

PROC. ADM 023í2017 .. DISP. LICITAÇÃO 19/2017
EMERGÊNCIA DECRETO 01/2017 .. CTR 27/2017

i 79 Caixa para perfuro cortante 13 L

78 Papel lençol

Unidade

Fardo

50 799
,
i 80 Sabonete líquido Galão 5L 7 . 37,4Q
! - ..- - ----- ..------ -.- r----.--- ..--l----+-.--.---

! 81 Esparadrapo Unidade 70 767 536,90 !
~-----~-_..~--..---~----------~~----t--t_---~~t_------~
i 82 EsparadrapoMicropore I Unidade 15 7 07 10605 i

~ I i . i
I 83 I Fita para autodave ~ Unidade _._~~_+..-- .........- ...-....ir-§ª.... _.._.. __ ._ ~ªL§º..i
: 84 : pape~o~raft:para"esterilizaÇ"ã"õ"Crolo .. "--;010 2 !I 25500 51Q&0 i
r .. .._+gran~--------- ----~f--------',=-=...L.;._'-j----..-.-.-- 1
! 85 i Sondade aspiração traqueal T. 08 I Unidade 15 I 1 70 25 50 j
~ _l

I 86 I Sondade aspiração traqueal T. 10 I Unidade 15 I 1 70
i··············· i............. ..-......... .. .. --.- - - - ! -- -..---_.._ - - L ---..- __.l. __ _ __ ..

! 87 i Alcool a 70% liquido I Cx c/12 10 I 68 34

188 i Alcool a 70% gel I Cx cl 12 3 I 68 54 205 62/

1

2550 i.. __ 1.. ..

68340 I

i89 I NaylonO-(Fio para sutura cl agulha) I Cx cl 24 5 I 37 40 187 00 I
i ~~ j ~~~ ..I~~·~.~=(~i~~~;~ ..~~~~~~-~/-~-~~;~~;-l-·..~~·-c·-I-24--+---5--..-t-------~71-4-0 ~------- ....- ..~..~~:~~I
,··········-·- .. ·1 ----- --------.- --t ....---- ..-1
! 91 I Naylon 2.0 -(Fio para sutura cl agulha) I Cx c/24 10 3~40 374,00 I
: 92 I Naylon 3.0 -(Fio para sutura cl agulha) Cx cl 24 10!.. . l. .. - - - ..- _ _ _. __ ._ .. ..... ..J?L~-º._.._ _ ~Z~l.ººj. _-_ .._ _._ .._. -_-_ ..__ .- !

1 93 I Naylon 4.0 -(Fio para sutura cl agulha)
L .......+..
i 94 ! Cat gut O ( Fio para sutura cl agulha)
!

Cx c/24 10 3740 371t_QQJ
Cx c/24 10 I 88_L40 I

88~00 !
! , I i

I 95 i Cat gut 1.0 ( Fio para sutura cl agulha) . Cx c/24 5 I 8840 44200 !
....................·1..·· · · ·- ·..·- · · - -·--· - ..- · · ·..·- ..-· ..-r..·- -·-.-.---..--.--r--..-.-------.---l.-- - r----------·--_-----L---,
i 96 I Cat gut 2.0 ( Fio para sutura cl agulha) Cx c/24 5 I 8840 442,00 I
r--~; ..- ..----.. I "'-"-,
: 97 :Cat gut 3.0 ( Fio para sutura cl agulha) Cx c/24 10 J 8840 88400 i

i-9;;-1 cat-~ut 5_0( fio para sutura C/ agulha) ex C/24 5 I 8840 44200 i
i. ', - - -. .. .. -- - -- --.- --- -.--- - - -.- .. -... .. __ __ _ _ _._ _ _ _ .. _ .L_...... .. _ __ .. - 1...

1. !
i 99 I Cat gut 6.0 ( Fio para sutura cl agulha) i Cx c/24 4 88,40 353,§Q_)
t ""-+1· Atad~ra de crepom 13 fios - Largura 15 II Pacote 10 I "---r--" 1

1100 ,cm e comprimento l,2m , I 8,16 81,60 !

I~"l Atadura de ~repom 13 fios - Largura 20 I Pacote 101 ii 11,42 ''rlOl j cm e comprimento l,80m 114,20:
--r I

, 1021Água oxigenada - Curativo ,litro 10 I 400 4000 i
1................. _ __ _ .._ _.__ . L _ __ _.___ _ ..J.._ _ .._ _ _.. ._ ..J.:: L _.__ L .

11



PROC. ADM 023/2017 - DISP. LlCITACÃO 19/2017
EMERGENCIA DECRETO 01/2017 - CTR 27/2017

r~03j Á~OOI_I~_ _ _~ ~~:~ ~__0--+ )1&~ __..._.!':!ºl.~g.j
1104 i Eter - i litro 10 26 49 264,90 I1-·_·_·_-+····_---_·_-_··_--_·
!: r " !1105 ! PVPI Toplco - curativo I

i

I
1839 183,90,

106 ! Degermante- curativo I litro 10 1839 18390 I.................). - -- --- -..-.-.-- - - -_.--.- - - - - ..-L- . ._.. --.-----I------..-.--=---f-.----- --- ..--'----i

! 1071 Sulfatiazinade prata - creme/pomada I Frasco500ml 3 3726 1112..ªJ

1~;81~~~~~~i~;a I ex c/ 100 5 10 15 50 751

009ic~ra_CO'_d~O_ ~ _ ___ I~~ ~5_1 _Q,~_ ___1?,~º!
I .

1110 I LâminacirúrgicanO24 ex c/I00 15 37,04 555,60
r------T----·--···-·-------------j-------f---j-----___:::_.:....J..::'-'-t-----==<-.=-=-!

11111 LâminacirúrgicanO17 ex c/mo 15 37,04 5S5,~

r . VALORTOTAL R$ 118.767,16!
I.. VaIo·rTotal·:·R$1·18'~767;16(centoedezoito·mirsetec-e·nios-e"'ses-se-nta-e-seter"---:s-edezesseis--"'-".....1

centavos).

litro 10

Reinaldo Barbosa de es - Pre eito Municipal

ObG.N\(À 'j)1clC\íLz.VD ~, 6~
. Osana Malheiros Vilas Boas - Sec. Saúde

SuzyArújo Silva - Proprietária
Bahia Med Dist. de Medicamentos-EIRELI-ME

Dix'Et()ra de l,icitac0es e Contratos
r. ~ 02'7 2017 Vi.nculado ao Fundo Municipal de Satide de lUlU CNPJ 10.540.906/0001-52

c enc i 23/02/2017 ii 23/04/2017


