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CONTRATO N° 23/2017 - FMS

CONTRATO DE FORNECINENTO PARCELADO
QUE ENTRE SI CELEBRAN, DE UN LADO, O
FUNDO NUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃo
FRANCISCO, E, DO OUTRO, A ENPRESA
GLOIUA FARNA DISTRIBUIDORA LTDA - NE
DECORRENTE DO PREGÃO N°D7/2D17.

à Praça Jose
Dias Guimarães, nO 330 - centro, inscrito '10 CNPJsob o nO. 11.446.327/0001-08,
neste ato representada por seu Secretário, o Sr. Francisco Emanuel Nascimento
Araujo, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa GLORIA FARMA
DISTRIBUIDORA LTDA - ME localizada à Avenida Auxiliar 1, nO 1800, conj.
Fernando Collor, Taiçoca, Nossa Senhora do Socorro - Sergipe, inscrita no CNPJsob o
nO,,_10.436.883/0001-30,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo seu Administrador, a Sra. Maria Ivone Oliveira, têm justo e
acordado entre si o presente Contrato de Fornecimento Parcelado, acordo com as
disposiçõesregulamentares contidas na Lei nO.8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações, mediante cláusulas e condiçõesseguintes:
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO ~RANCISCO, localizada

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB1ElO farto 55, inciso

I, da Lei nO

8.666/93).

O presente Contrato tem por objeto o fornecimento parcelado de Materiais
Cirúrgicos e Hospitalares para atender as necessidadesdo Fundo Municipal de Saúde,
de acordo com as especificaçõesconstantes do Edital de Pregão nO 07/2017 e seus
anexos, e proposta da Contratada, de acordo com o art. 55, XI da Lei nO. 8.666/93,
passando tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para
todos os fins de direito.
cLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCÃOfarto 55. inciso II.
da Lei nO8.666/93).

O fornecimento será executado díretarnente pela CONTRATADA,sob a
forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo
com as necessidadesda CONTRATANTE,
visando à perfeita consecuçãodo objeto e na
forma da Cláusula Quinta deste Contrato.
cLÁUSULA TERCEIRA - DO PRECO E
PAGAMENTO farto 55, inciso III, da Lei nO 8.666/93).

DAS

CONDICÕES

DE

Os produtos serão fornecidos pelos preços constantes na proposta da
Contratada, perfazendo o presente Contrato um valor total estimado de R$
106.076,00 (cento e seis mil setenta e seis reais).
§1° - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, no prazo de
até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente
certificada pelo setor responsável pelo recebimento do objeto.
§2° - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar,
juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade para com a Fazenda
Estadual e prova de regularidade perante o Jns~it:utoNacional do Seguro Social - INSS
e perante o FGTS- CRF.

RuaVereadorErmilioSantanaNascimento,
SIn°- centro - São Francisco
CNPJ:11.446.327/0001-08
CEP:49945-000
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§30 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
§4° - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
§50 - Não haverá reajuste de preços durante o período contratado.
§60 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do
valor mencionadono caput desta Cláusula,o Índice Nacionalde Preçosao Consumidor
- INPC/IBGE.
§70 - Nestes preços estão induídos todas as despesas que, direta ou
indiretamente, decorram da execução deste Contrato, indusive custos com pessoal,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, administração, tributos, emolumentos
e contribuições de qualquer natureza.
§8° - Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos
estiverem retidos, sem que a CONTRATADAapresente a documentação hábil para
liberação dos seus créditos, o Contrato será rescindido unilateralmente pelo
CONTRATANTE,ficando assegurado à CONTRATADA,tão somente, o direito ao
recebimento do pagamento dos serviços efetivamente prestados e atestados.
cLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CArt. 55. inciso Iy. da Lei nO
8.666/93)
O presente Contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31 (trinta
e um) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete), por se tratar de fornecimento, não
podendo exceder ao respectivo exercício financeiro, nos termos do art. 57 da Lei nO.
8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGAE RECEBIMENTODQ QBJETO
fArto 55. inciso IV, da Lei nO8.666/93)
Os produtos, objeto deste contrato, serão entregues no almoxarifado do
Fundo Municipalde Saúde, de forma parcelada, mediante solicitação desta secretária e
nas quantidades indicadas pela mesma, num prazo máximo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da solicitação.
Parágrafo Único - O fornecimento deverá ser feito durante o prazo de
vigência estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o
exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, por serem
meramente estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual.
Ao contrário, exaurido o limite quantitativo antes do encerramento do prazo
contratual, a Administração poderá acrescer o objeto até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento), nos termos do art. 65, §1° da Lei nO.8.666/93.
cLÁUSULASEXTA- DOTACÃOORCAMENTÁRIACart. 55, inciso
Lei n.

y, da

° 8.666/93).

As despesas com o pagamento co referido objeto estão previstas no
orçamento da Prefeitura de São Francisco, conforme classificação orçamentária
detalhada abaixo:
11012 - Fundo Municipal de Saúde
2034 - Gestão das atividades administrativas da secretaria de Saúde
6311 - PABFIXO
3390.30.00 - Material de Consumo
4490.52.00.00
FR0193.006/027.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABIUDADE DAS
PARTESfarto 55, inciso VII e XIII, da Lei nO8.666/93).
A Contratada, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
RuaVereadorErmilioSantanaNascimento,
S/na- centro- SãoFrancis
CNPJ:
11.446.327/0001-08
CEP:49945-OOO
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• Manter, durante toda a execuçãodo contrato, as exigências de habilitação
ou condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem ao presente
Contrato, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas.
• Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito
fornecimento, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza
à Contratante;
• Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos
decorrentes da execução do Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo,
quando solicitado, fornecer à Contratante comprovante de quitação com os órgãos
competentes;
• Responsabilizar-sepor eventuais multas, municipais, estaduais e federais,
decorrentes de faltas por ela cometidas na execuçãodo Contrato;
• Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Prefeitura ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela
Contratante.
• Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Ucenças ou quaisquer
outros Termos de Autorização que se façam necessáriosà execução do Contrato.
• Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado.
• Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a
Contratante, sem prévia e expressa anuência.
• Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do
Contratante.
A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:
• Efetuar o pagamento nas condições ~ preço pactuados.
• Proporcionar à CONTRATADAtodas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do I)j esente Contrato, consoante estabelece
a Lei nO.8.666/93;
• Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do
presente Contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências
verificadas;
• Comunicar à CONTRATADAtoda e qualquer ocorrência relacionada com a
execução dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e
corretivas.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS fArto 55. incjso
VII. da Lei nO 8.666/931.
Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecuçãototal ou
parcial do objeto pactuado, conforme o caso, o Contratante poderá aplicar à
Contratada as seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei nO.8.666/93, garantida a
prévia defesa, sem prejuízo de perda da garantia prestada:
I - advertência;
II - multa de 1% (um por cento) por dia, até o máximo de 30% (trinta por
cento), sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no
fornecimento;
III - multa de 20% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no
caso de inexecuçãototal ou parcial do mesroo:
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

Rua Vereador Ermilio Santana Nascimento, S/n° - cenn o - São Fra
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cLÁUSULA NOVA - DA RESCISÃOCarL 55. inciso VIII.

da Lei nO

8.666/93l.
A inexecução, total ou parclel, do Contrato, além das penalidades
constantes da cláusula anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da
Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nO.
8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei.
Parágrafo único - Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a
XVII do art. 78 da Lei supracitada, sem que tenha havido culpa da Contratada, será
esta ressarcida dos prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido,
conforme preceitua o § 2° do art. 79 do mesmo diploma legal.
cLÁUSULADÉCIMA- DOSDIREITOSDO CONTRATANTE
NO CASODE
RESCISÃOCArt. 55. inciso IX. da Lei nO8.666/93l.
Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada
reconhece, de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas
previstas no artigo 80 da Lei nO.8.666/93.
cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLACÃOAPLICÁVEL À
EXECUCÃO
DO CONTRATOE OS CASOSOMISSOS(art. 55. inciso XII. da Lei nO
8.666/93l.
O presente Contrato fundamenta-se:
1- nos termos do PregãonO07/2017 que, simultaneamente:
• constam do ProcessoAdrninlstrat.vo que o originou;
• não contrariem o interesse público;
II - nas demais determinaçõesda Lei 8.666/93;
III - nos preceitos do Direito Público;
IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas
disposiçõesdo Direito Privado.
Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem
necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes,
lavrando-se, na ocasião,Termo Aditivo.
cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERACÕES(Art. 65. Lei nO
8.666/93l.
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos
estipulados no artigo 65 da Lei nO.8.666/93, desde que devidamente comprovados.
§1° - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos e supressõesque se fizerem necessários,até o limite legal
previsto no art. 65, §1° da Lei nO.8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado
do contrato.
§2° - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite
estabelecido nesta condição, salvo as suprescões resultantes de acordo celebrados
entre as partes, de acordo com o art. 65, §20, II da lei nO.8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTOE DA
FISCALlZACÃOCArt.67. Lei nO8.666/93l.
Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nO.8.666/93, fica designado o
servidor designado por autoridade competente, para acompanhar e fiscalizar execução
do presente Contrato.
§1° - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a
conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os
procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada.
§2° - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas
responsabilidadescontratuais.
RuaVereadorErmilioSantanaNascimento,
S/n°- centro- São
CNPJ: 11.446.327/0001-08
CEP:49945-000
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cLÁUSULA DÉCIMA OUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBlETO (Art.
73, Lei na 8.666/931
O objeto deste Contratoserá recebidode acordocom o dispostoart. 73, II,
a e b da Lei nO. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA

OUINTA

- DO FORO

(Art.

55, 62°, Lei nO.

8.666/931
As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Cedro de São João,
Estadode Sergipe, como único competente para dirimir as questõesque porventura
surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer
outro.
E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este
instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus
efeitos legais.
São Fra~cisco/SE,03 de julho de.~017.
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CNPl sob o nO. 10.436.883/0001-30
Maria Ivone Oliveira
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Rua Vereador Ermilio Santana Nascimento, S/na - centre - São Fr
CNPJ:11.446.327/0001-08
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ANEXai
ITENS GANHO

MATERIAIS

N°

3

4

5

8

QUANT.

UND.

Agulhas Descartáveis 30 x 70, embalada
do
conforme consta no registro
produto. Embalagem individual com
a
selagem eficiente que garanta
integridade do produto até o momento
de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica asséptica,
Caixa
trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número do
lote, método, data e validade de
esterilização, data de fabricação, prazo
de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. Prazo de Validade
deve ser de 12 meses a partir da data da
entrega
Agulhas Descartáveis 30 x 80, embalada
do
conforme consta no registro
produto. Embalagem individual com
a
selagem eficiente que garanta
integridade do produto até o momento
de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica asséptica,
Caixa
trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número do
lote, método, data e validade de
esterilização, data de fabricação, prazo
de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. Prazo de Validade
deve ser de 12 meses a partir da data da
entrega
Abaixador de Língua de madeira
trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número do
Pacote
lote, método, data de fabricação, prazo
de validade. Prazo de Validade deve ser
de 12 meses a partir da data da entrega.
Álcool etílico 99,3%, fixador de uso
preferencial, frasco com 1000 mililitros.
Líquido incolor, límpido, volátil e de
odor
característico.
Embalagem
resistente que mantenha a integridade
do produto até o momento de sua
Unidade
utilização, trazendo externamente os
dados de identificação, procedência,
número de lote, data de fabricação,
prazo de validade e número de registro
no Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses

Rua ~ereador Ermilio Santana Nascimento,
CNPJ.11.446.327/0001-08
CEP: 49945-000
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-Algodão hidrófilo 500gr - absorvente
branco em rolo formado por camadas
sobrepostas de fibras de algodão, !
medindo entre 1 e 1,5 cm de espessura I
por 22 cm de largura e contendo 500 g.
O produto deve ter aspecto uniforme,
sem grumos, substâncias estranhas e
alvejantes ópticos, enrolado em papel
apropriado
em toda a extensão.
Rolo
9
Embalagem resistente que mantenha a
integridade do produto até o momento
trazendo
sua
utilização,
de
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de
fabricação, prazo de validade e número
de registro no Ministério da Saúde. O
prazo de validade mínimo deve ser de
12 meses a partir da data de entrega.
Atadura de crepe 15cm x 1,8m - (tipo I)
medindo aproximadamente 15 cm de
largura por 1,8 metros de comprimento
esticada, confeccionada em algodão
I
100%, ou misto, com propriedades I
I
elásticas, com 13 fíos/cmê, enrolada de i
I
maneira uniforme, com bordas bem
acabadas, sem fios soltos e livre de
impurezas ou manchas. Esterilizável
pelos métodos convencionais sem
alteração
de suas
características.
13
Unidade
Embalagem individual resistente de
modo a assegurar proteção do produto
até o momento de sua utilização e
trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de
lote, data de fabricação e prazo de
validade e número de registro no
,
Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses
a partir da data de entrega. O produto
deve seguir a NBR 14056
Avental descartável
manga longa,
15
Pacote
pacotes com 10 unidades.

'.A.~""

I

100

NEVOA

R$13,65

R$1.365,00

MB
TEXTlL

R$0,50

R$1.400,OO

MEDIX

R$19,02

R$1.902,00

I

2800

I

100
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Cateter intravenoso descartável, calibre
24G- agulhado, radíopaco,
estéril,
descartável, calibre 24 G para RN.
Confeccionado em teflon resistente, I
flexível e com espessura adequada, de
modo a impedir a formação de rugas,
torções ou rachaduras; com canhão em
plástico na cor que identifica o calibre,
translúcido, rígido, atóxico, com encaixe
tipo luer capaz de garantir conexões
seguras e sem vazamento. Agulha de
paredes finas em aço inox tipo 304
(NBR
5601),
siliconizada,
com
biseltrífacetado, afiado, sem rebarbas,
resíduos ou sinais de oxidação, com
20 câmara de refluxo em plástico rígido Unidade
transparente, com tampa de fecho
hermético e barreira. Protetor em
plástico rígido com trava. Embalagem
individual com selagem eficiente que
garanta a integridade do produto até o
momento de sua utilização, permita a
abertura e transferência com técnica
asséptica, trazendo externamente os
dados de identificação, procedência,
número de lote, método. data e validade
de esterilização, data de fabricação,
prazo de validade e número de registro
no Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses
a partir da data de entrega.
Cateter intravenoso descartável, calibre
22 G - agulhado, radiopaco, estéril,
descartável, calibre 22 G.Confeccionado
em teflon resistente, flexível e com
espessura adequada, de modo a
impedir a formação de rugas, torções ou
rachaduras; com canhão em plástico na
cor que identifica o calibre, translúcido,
rígido, atóxico, com encaixe tipo luer
capaz de garantir conexões seguras e
sem vazamento. Agulha de paredes
finas em aço inox tipo 304 (NBR5601),
21 síliconizada, com bisei trifacetado, I Unidade
afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais I
de oxidação, com câmara de refluxo em I
plástico rígido transparente, com tampa
de fecho hermético e barreira Protetor
em plástico
rígido
com trava.
Embalagem individual com selagem
eficiente que garanta a integridade do
produto até o momento de sua
utilização, permita a abertura
e
transferência com técnica asséptica,
trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de

Rua ~ereador ErmilioSantana Nascimento,
CNPJ.11.446.327/0001-08
CEP: 49945-000
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lote, método, data e validade de
esterilização, data de fabricação, prazo
de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de I'
validade mínimo deve ser de 12 meses
a partir da data de entrega.
Cateter intravenoso descartável, calibre
20 G . agulhado, radiopaco, estéril,
descartável, calibre 20 G.Confeccionado
em teflon resistente, flexível e com
espessura adequada, de modo a
impedir a formação de rugas, torções ou
rachaduras; com canhão em plástico na
cor que identifica o calibre, translúcido,
rígido, atóxico, com encaixe tipo luer
capaz de garantir conexões seguras e
sem vazamento. Agulha de paredes
finas em aço inox tipo 304 (NBR5601),
siliconizada, com bisei trifacetado,
afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais
de oxidação, com câmara de refluxo em
22 plástico rígido transparente, com tampa llnidade
de fecho hermético e barreira. Protetor
em
plástico
rígido
com trava. I
Embalagem individual com selagem I
eficiente que garanta a integridade do
produto até o momento de sua
utilização, permita a abertura
e
transferência com técnica asséptica,
trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de
lote, método, data e validade de
esterilização, data de fabricação, prazo
de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses
a partir da data de entrega.
Cloreto de sódio em solução injetável a
0,9%, em frasco com 250 ml com escala
graduada impressa. O frasco deve
apresentar
colapsabilidade
para
permitir o escoamento da solução, o
sítio de conexão do equipo deve ser
I
adaptável e moldável a qualquer'
equipo. Embalagem individual com I
selagem eficiente que garanta a
23 integridade do produto até o momento Ampola
de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica asséptica,
trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de
lote, método, data e validade de
esterilização, data de fabricação, prazo
de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses

100

BECARE

R$I,OO

R$100,OO

R$ 2,47

R$1.976,OO
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a artir da data de entre a.
Cloreto de sódio em solução injetável a
0,9%, em frasco com 100 ml com escala I
graduada impressa. O frasco deve i
apresentar
colapsabilidade
para '
permitir o escoamento da solução, o
sítio de conexão do equipo deve ser
adaptável e moldável a qualquer
equipo. Embalagem individual com
selagem eficiente que garanta a
25 integridade do produto até o momento A
mpola
de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica asséptica,
trazendo externamente os dados de
identificação. procedência, número de
lote, método, data e validade de
esterilização, data de fabricação, prazo
de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses
a artir da data de entre a.
Colagenase 0,6 U/g (Pomada 30g)
Embalagem individual integra, com I
selagem eficiente que garanta a I
integridade do produto, até o momento
de sua utilização, permita a abertura e
transferência com técnica asséptica,
Tubo
28 trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de
lote, método, data de fabricação, prazo
de validade e numero de registro no
Ministério da Saúde.
O prazo de
validade mínima deve ser de 12 meses a
artir da data de entre a.
Coletor perfuro cortante 201 Recipiente
de papelão para coleta de resíduos e
materiais perfuro cortantes, capacidade
20 litros. Feito em papelão resistente
impermeabilizado internamente com
fundo
rígido, cinta
interna
de
segurança.bandeja
interna,saco
plástico, que permita a coleta de líquido
sem vazamento. A tampa que assegure,
fechamento eficiente com trava de i
32 segurança que impeça a violação. A alça I lJ
nidade
para transporte resistente ,fixa ao
coletor, que permita transporte seguro
e suporte o peso do coletor com sua
capacidade completa.O recipiente deve
trazer
impressa
simbologia
internacional indicativa de materíal
infectante. Embalagem
individual
integra, com selagem eficiente que
garanta a integridade do produto, até o
momento de sua utilização, permita a
abertura e transferência com técnica
---
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R$2,20

R$1.760,OO

R$11,20

R$ 784,00

R$6,77

R$1.354,00
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asséptica, trazendo externamente os
dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data de
fabricação, prazo de validade e numero
de registro no Ministério da Saúde. O
prazo de validade mínima deve ser de
12 meses a partir da data de entrega
Deve seguir as NBRS13853 e 7500
Coletor universal pI exames não estéril
SOml, confeccionado em polipropileno,
opaco(translúcido), tampa com rosca,
que evite vazamento, não estéril.
Embalagem resistente de modo a
assegurar proteção do produto até o
1200
34 momento de sua utilização e trazendo Unidade
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de
fabricação, prazo de validade e número
de registro no Ministério da Saúde.O
prazo de validade mínimo deve ser de
R$564,OO
R$0,47
PETNOR
12 meses a nartír da data de entreza
Espéculo vaginal descartável pequeno,
estéril,
modelo
Collins, tamanho
pequeno fabricado em poliestireno
cristal, bordas
atraumáticas,
com
parafuso rosqueado e rosca tipo
borboleta, com elementos articulados,
simétricos, com abertura e fechamento
completos, medindo aproximadamente
110 mm de comprimento total e 28 mm
de largura. Embalagem individual
43 integra, com selagem eficiente que Unidade
900
garanta a integridade do produto, até o
momento de sua utilização, permita a
abertura e transferência com técnica
asséptica, trazendo externamente os
dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data de
fabricação, prazo de validade e numero
de registro no Ministério da Saúde. O
prazo de validade mínima deve ser de
__ ~1~2~m~es~e~s~a~~a~rtt~·r~d~a~d~a~ta~d~e~e~n~tre~e~~
__ L_L
_L~C~RA~L~
__ ~R~$~1~,~39~~R~$~1~.=2~51~,~O~O
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Fita crepe adesiva para autoclave a
vapor em rolo de 19 mm x 30 m em
rolo, com dorso de papel crepado na cor I
creme claro, com listras diagonais
brancas que mudam para cor marrom
após a esterilização, com massa adesiva
uniformemente distribuída, aderência
eficiente e duradoura, deixando o
mínimo de marcas após o uso, com
medidas aproximadas de 19 mm x 30
m, Embalada individualmente
com
48
Unidade
material transparente, impermeável,
completamente vedado de modo a
assegurar proteção do produto até o
momento de sua utilização e trazendo
externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de
fabricação e prazo de validade e
número de registro no Ministério da
Saúde. O prazo de validade mínimo
deve ser de 12 meses a partir da data de
entrega
Glicose em solução injetável a 5%, em
frasco com 500 mi com escala graduada
impressa. O frasco deve apresentar
colapsabilidade
para
permitir
o
escoamento da solução, o sítio de
conexão do equipo deve ser adaptável e
moldável
a
qualquer
equipo.
Embalagem individual com selagem
eficiente que garanta a integridade do
54 produto até o momento de sua
Ampola
utilização, permita a abertura
e
transferência com técnica asséptica,
trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de
lote, método, data e validade de
esterilização, data de fabricação, prazo
de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses
a partir da data de entrega.
Lâmina para bisturi número 15 em inox
ou aço carbono ex 50 unidades estéril,
em inox ou aço carbono, polida, afiada,
sem rebarbas ou sinais de oxidação,
com encaixe perfeito aos cabos.
Embalagem individual com selagem
59 eficiente que garanta a integridade do
Caixa
produto até o momento de sua
utilização, permita a abertura
e
transferência com técnica asséptica,
trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de
lote, método, data e validade de
esterilização, data de fabricação, prazo
~--~----~~~~~~==~~~~~~------_l__
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R$ 3,35
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de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses
a partir da data de entrega.
~--4---------------~-----------1------Lâmina para bisturi número 21 em inox
ou aço carbono ex 50 unidades estéril,
em inox ou aço carbono, polida, afiada,
sem rebarbas ou sinais de oxidação,
com encaixe perfeito aos cabos.
Embalagem individual com selagem
eficiente que garanta a integridade do
produto até o momento de sua
60 utilização, permita a abertura e
Caixa
transferência com técnica asséptica,
trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de
lote, método, data e validade de
esterilização, data de fabricação, prazo
de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses
a partir da data de entrega.
Lanceta descartável, para punção
digital, em aço inoxidável, ponta em
bisei e embutida em corpo plástico ou
outro material compativel, com tampa
protetora de fácil remoção e que
proteja a lanceta após o uso.
Embalagem individual com selagem
eficiente que garanta a integridade do
produto até o momento de sua
i
61 utilização, permita a abertura
e Unidades
transferência com técnica asséptica,
trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de
lote, método, data e validade de
esterilização, data de fabricação, prazo
de validade e número de registro no
Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses
a partir da data de entrega.
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Luvas cirúrgicas estéril 7,0 descartável,
tamanho 7.5 conforme o padrão
nacional
Confeccionada em látex
natural, hipoalergênico, com formato
anatômico, com bainha, com textura
uniforme, sem falhas, emendas ou furos,
deve ser antiderrapante e apresentar
elasticidade, resistência à tração e
sensibilidade tátil compatíveis com a
finalidade, lubrificada com produto
atóxico. Embaladas aos pares, em
embalagem dupla, sendo a interna um I
envelope identificando a mão direita e
esquerda, com os punhos e polegares
dobrados adequadamente, de forma a
facilitar o calçamento sem contaminar e
Par
2000
64
a embalagem externa em papel grau
cirúrgico ou papel grau cirúrgico e filme
plástico, com selagem eficiente que
garanta a integridade do produto até o
momento de sua utilização, permita a
abertura e transferência com técnica
asséptica, trazendo externamente os
dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade
de esterilização, data de fabricação,
prazo de validade e número de registro
no Ministério da Saúde e Ministério do
Trabalho e estar conforme a NBR
13391. O prazo de validade mínimo
deve ser de 12 meses a partir da data de
entrega,
BE CARE
R$ 1,59 R$ 3.180,00
~--+=~~~---------------------4-----+-------~~~~--~~~~~~~~~
Luvas de Procedimento
tam. G
descartável,
tamanho
grande,
ambidestra. Confeccionada em látex
natural, hípoalergêníco, com formato
anatômico, com bainha, com textura
uniforme, sem falhas, emendas ou furos,
e apresentar elasticidade, resistência à
tração e sensibilidade tátil compatíveis
com a finalidade, lubrificada com
produto atóxico. Acondicionadas em
caixas
tipo
"dispenserbox",
com
66 abertura que permita a retirada das
Caixa
1000
luvas uma a uma, contendo 100
unidades. Embalagem resistente de
modo a assegurar proteção do produto
até o momento de sua utilização e
trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de
lote, método, data de fabricação e prazo
de validade e número de registro no
Ministério da Saúde e Ministério do
Trabalho e estar conforme a NBR
R$
13392. O prazo de validade mínimo
18.580,00
R$18,58
NUGARD
deve ser de 12 meses a partir da data de
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entrega
Luvas de Procedimento
tam. P
descartável,
tamanho
pequeno,
ambidestra. Confeccionada em látex
natural, hipoalergênico, com formato
anatômico, com bainha, com textura
uniforme, sem falhas, emendas ou furos,
e apresentar elasticidade, resistência à
tração e sensibilidade tátil compatíveis
com a finalidade, lubrificada com
produto atóxico. Acondicionadas em
caixas tipo
"dispenserbox",
com
abertura que permita a retirada das
68 luvas uma a uma, contendo 100
Caixa
unidades. Embalagem resistente de
modo a assegurar proteção do produto
até o momento de sua utilização e
trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de
lote, método, data de fabricação e prazo
de validade e número de registro no
Ministério da Saúde e Ministério do
Trabalho e estar conforme a NBR
13392. O prazo de validade mínimo
deve ser de 12 meses a partir da data de
entrega
Papel Grau cirúrgico 10 cm X 100 cm,
para utilização em autoclaves de vapor
77
Rolo
saturado. Possui indicador químico de
ciclo (Bobina Lisa com 100metros).
Seringa plástica descartável 3ml estéril
descartável com capacidade para 3 mi,
confeccionada
em
plástico
transparente, atóxico, com bico central
tipo luer-lock, capaz de garantir
conexões seguras e sem vazamentos.
Corpo lubrificado, com escala externa
gravada, precisa e visível, com divisões
de 0,5 mi e subdivisões de 0,1 mI.
Flange com formato anatômico, para
apoio dos dedos e que confira,
estabilidade à seringa quando em
82 superficie plana. Êmbolo deslízável,
Unidade
ajustado ao corpo da seringa, de modo a
impedir a entrada de ar, com anel de
retenção de borracha fixado em sua
extremidade.Agulha calibre 25 x 7,
siliconizada com corpo em aço inox tipo
304 (NBR 5601) e biseltrifacetado,
afiada, fixada ao canhão, livre de
rebarbas
ou
qualquer
defeito
prejudicial a sua finalidade. O canhão da
agulha deve ser translúcido em plástico
apropriado e o protetor em plástico
rígido, com trava.
Embalagem
individual com selagem eficiente que

,aAIMC"CO

1300

I

NUGARD

R$ 18,58

R$
24.154,00

DUOTEC

R$ 55,90

R$ 2.795,00

SR

R$O,22

R$550,OO
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garanta a integridade do produto até o
momento de sua utilização, permita a '
abertura e transferência com técnica
asséptica, trazendo externamente os
dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade
de esterilização, data de fabricação,
prazo de validade e número de registro
no Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses
a partir da data de entrega.
Seringa plástica descartável estéril 10
mi,
confeccionada
em
plástico
transparente, atóxico, com bico central
tipo luer-lock, capaz de garantir
conexões seguras e sem vazamentos.
Corpo lubrificado, com escala externa
gravada, precisa, visível, com divisões
de 1,0 mi e subdivisões de 0,2 mI.
Flange com formato anatômico, para
apoio dos dedos e que confira l
estabilidade à seringa quando em i
superfície plana. Êmbolo deslizável,
ajustado ao corpo da seringa, de modo a
impedir a entrada de ar, com anel de
retenção de borracha fixado em sua
extremidade. Agulha calibre 25 x 7,
siliconizada com corpo em aço inox tipo
84 304 (NBR 5601) e biseltrifacetado,
afiada, fixada ao canhão, livre de
rebarbas
ou
qualquer
defeito
prejudicial a sua finalidade. O canhão da
agulha deve ser translúcido em plástico
apropriado e o protetor em plástico
rígido, com trava.
Embalagem
individual com selagem eficiente que
garanta a integridade do produto até o
momento de sua utilização, permita a
abertura e transferência com técnica
asséptica, trazendo externamente os
dados de identificação, procedência, I
número de lote, método, data e validade:
de esterilização, data de fabricação,
prazo de validade e número de registro
no Ministério da Saúde. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses
a partir da data de entrega
Tiras para teste de determinação de
glícemía, contendo 50 tiras cada caixa
86 devendo ser compatível com o aparelho
00 cal. plus O prazo de validade
mínimo deve ser de 12 meses a partir
da data de entrega.
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R$0,34

R$850,00
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R$ 28,09
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100

Touca descartável para uso hospitalar,
confeccionada
em não tecido leve, I
maleável e resistente, que proporcione
inodoro,
antialérgico,
ventilação,
formato redondo, com bordas bem
providas
de
totalmente
acabadas,
elástico que não entre em contato
direto com a pele e proporcione fixação
adequada à cabeça sem apertar, com
diâmetro
aproximado
de 60 cm.
do
conforme
a praxe
Embalada
fabricante, trazendo externamente
os
dados de identificação, procedência,
número de lote, data de fabricação,
prazo de validade e certificado de
isenção de registro no Ministério da
Saúde. O prazo de validade mínimo
deve ser de 12 meses a partir da data de
entrega.
Fralda descartável Geriatrica Tam G
Composição: polpa de celulose, gel
(polímero
Super absorvente,
com
elásticos na cintura e Pernas, filme de
polietileno, fibras de Polipropileno e
adesivo termoplástico) pacote com no
minimo 8 unidades
Fralda descartável Infantil Tam G. Na
embalagem deverão estar impressos
dados de identificação, procedência,
data de fabricação, prazo de validade e
registro
do
Fraldas
descartáveis
infantil,
"G", higiênicas,
tamanhos
atóxicas, flocgel, formato anatômico,
barreiras antivazamento,
sistema de
absorção concentrada. Pacotes com no
mínimo 7 Unidades.
Fralda descartável Infantil Tam XG. Na
embalagem deverão estar impressos
dados de identificação, procedência,
data de fabricação, prazo de validade e
registro
do
Fraldas
descartáveis
infantil, tamanhos
"XG", higiênicas,
atóxicas, flocgel, formato anatômico,
barreiras antivazamento,
sistema de
absorção concentrada. Pacotes com no
mínimo 7 Unidades.
Fralda descartável Infantil Tam P. Na
embalagem deverão estar impressos
dados de identificação, procedência,
data de fabricação, prazo de validade e
registro
do
Fraldas
descartáveis
infantil, tamanhos ·XXG·, higiênicas,
atóxicas, flocgel, formato anatômíco,
barreiras antivazamento,
sistema de
absorção concentrada. Pacotes com no
mínimo 7 Unidades.

I

1000

Unidade

INNOVA

R$ 0,12

R$120,00

BIG
CONFORT

R$ 7,89

R$ 7.890,00

TRELOSO

R$4,85

R$4.850,OO

DRY

R$4,85

R$4.850,OO

DRY

R$4,85

R$4.850,00

I
Pacote

1000

Pacote

Pacote

1000

I

Pacote

1000

1000
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Fio Sutura Nylon 4.0. Caixa com 24
unidades,
apresentando
em
sua
composição: agulha de aço inoxidável
304 e fio de naylon preta, não
absorvível sendo o produto estéril,
acondicionada individualmente
em
envelopes contendo um conjunto de
122 agulha e fio, trazendo externamente os
dados de identificação, procedência,
número de lote, data de validade e
número de registro no ministério da
saúde. O prazo de validade mínimo
deve ser de 12 meses a partir da data de
entrega.
Fio Sutura Nylon 2.0. Caixa com 24
unidades,
apresentando
em
sua
composição: agulha de aço inoxidável
304 e fio de naylon preta, não
absorvível sendo o produto estéril.
acondicionada individualmente
em
envelopes contendo um conjunto de
124
agulha e fio, trazendo externamente os
dados de identificação, procedência,
número de lote, data de validade e
número de registro no ministério da
saúde. O prazo de validade mínimo
deve ser de 12 meses a partir da data de
entrega.
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Caixa

SHALON

R$44,OO

R$1.320,OO

SHALON

R$44,OO

R$1.320,OO
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