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Prefeitura Muldcipal de Nazaré 
FUNDO MUNICIPAL DE SAME DE NAZARE 

Estado da Bahia 
CNPJ DI' 11.354.455/0001-21 
Rua Dr. Milton Costa, s/n ° - Bairro Muritiba 
Nazaré - Bahia 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS If° 030/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023-SRP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1879/2023 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos 13 dias do mês de março de 2023, 0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ, pessoa jurídica de direito 
interno, Inscrito no CNPJ sob n° 11.354.455/0001-21, com sede administrativa Rua Dr. Milton Costa, s/n° - Bairro 
Muritiba Nazaré - Bahia, pelo Prefeito Eunice Soares Barreto Peixoto, brasileira, casada, inscrito no CPF (MV) n° 
385.634.525-68, e através da Secretaria Municipal de Saúde, doravante denominado CONTRATANTE, nos termos da 
Lei n° 10.520/02, do Decreto Municipal n° 016/2015; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93, e as demais 
normas legais correlatas, m face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n 003/2023-SHP, 
homologada em 13/03/2023, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir 
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os 
referidos preços, oferecidos pela empresa abaixo mencionada, cuja proposta foi classificada no certame. 

CLAUSULA PRLMEIRA- DO OBJETO 

1.1 0 objeto desta Ata é o registro de preços para Seleção das propostas mais vantajosas para fornecimento futuro e 
eventual Aquisição de Material Penso Hospitalar utilizado na manutenção das atividades das 11 (onze) Unidades 
Básicas de Saúde, do SAMU, do CAPS, do Pronto Atendimento Municipal e do Complexo Municipal de Saúde Luis 
Eduardo Magalhães que fazem parte da Secretaria Municipal de Saúde de Nazard-Ba, por um periodo de 12 mesas, 
mediante Sistema de Registro de Preços, e quantidades estabelecidas abaixo: 

JD SAUDIS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.471.773.0001-29, residents. na Rua Pelican*, 341, Loteaniento 
Varandas Tropicais, Quadra 04, Lote 16, Galpão 04, Pitangueiras, Lanr, de Freitas/BA. Fteprexentado , per: 
Jessica de Jesus Nunes, paztachrz de Rg 13234349-50, CPF: 045.378.345-79. 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 
MEDIA 

UNITARIA 
MEDIA TOTAL 

MARCA

1 

ALMOTOLIA ÂMBAR, frasco plástico para 
acondicionar solução, com tampa de rosca 
para vedação, protetor da tampa conjugado, 
capacidade 250 ml 

UN 100 R$ 4,00 R$ 400,00 

J.PROLAB 

2 

ALMOTOLIA frasco plástico para acondicionar 
solução, na cor branca transparente, com 
tampa de rosca para vedação, protetor da 
tampa conjugado, capacidade para 150 ml 

UN 100 R$ 2,72 R$ 272,00 

J.PROLAB 

3 

BOLSA, coletora sistema fechado, descartável, 
para armazenagem e descarte de grandes 
volumes de secreção (ate 2 litros), em 
polietileno, sem sistema anta 
transbordamento, com válvula para despreznr 
secreção. Embalagem: Primaria acondicionada 
individualmente de acordo com as normas de 
embalagem que garanta a integridade do 
produto ate o momento de sua utilização; a 
embalagem secundaria deve ser conforme a 
praxe do fabricante, de forma a garantir a 
integridade do produto durante o 
armnzenamento ate o momenta do uso; o 
produto deve obedecer a qualquer legislação 
que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: 
Embalagem primaria e secundaria rotulada 
conforme a RDC 185/01/ANVISA.Prazo de 
validade extendido. 

UN 1.500 R$ 4,41 R$ 6.615,00 

LABOR 
IMPORT 

4 BOLSA, convexa, adulto, para colostomia / 
ileostornia, sistema de peça única, drenavel 

UN 1.500 R$ 8,69 R$ 13.035,00 CONVATEC 

Assinado de forma digital por JESSICA DE JESUS 
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Prefeitura Municipal de Nazaré 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE 

Estado da Bahia 
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com ou sem filtro de carvão ativado, 
confeccionado em plástico macio, anti odor, 
opaca ou transparente, corn tela protetora 
periestomal composta por resina sintôtica ou 
mista, recortável, com difunetro inicial até 15 
mm e final de 30 a 45 mm, coin adesivo 
microporoso, com presilha moldável e segura, 
artigo medico hospitalar com registro no 
Mistério da saúde; Embalagem com dados de 
identificação, procedência, prazo de validade e 
data de fabricação 

5 

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS 
PERFURO CORTANTE resistente e 
perfurações coin revestimento 
impermeabilizante, contendo fundo rígido de 
proteção extra conta perfurações, cinta 
interna bandeja coletora de resíduos liquido. 
A caixa deverá ser de cor amarela e conter 
simbologia de acordo com a codificação 
internacional ( risco biológico- material 
contaminado), capacidade para 20 litros. De 
acordo com as normas da ABNT 

UN 600 R$ 6,96 R$ 4.176,00 

DESCARBOX 

6 

CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS 
PERFURO CORTANTE resistente e 
perfurações com revestimento 
impenneabilizante, contendo fundo rigido de 
proteção extra conta perfurações, cinta 
interna bandeja coletora de resíduos liquido. 
A caixa deverá ser de cor amarela e conter 
simbologia de acordo com a codificação 
internacional ( risco biológico- material 
contaminado), capacidade para 13 litros. De 
acordo com as normas da ABNT. 

UN 500 R$ 4,92 R$ 2.460,00 

DESCARBOX 

7 

Saco branco leitoso para descarte de lixo 
infectado, não perfurantc. Especificações: 
recipiente plástico(saco) na cor branco leitoso 
para acondicionar resíduos sólidos de saúde 
infectados. Produzido e comercializado 
conforme lei 8.078/90 (código do 
consumidor), Conama 05 de 05/08/93, 
Normas ABNT 7500 (simbologia), 9190 
(classificação), 9191 (especificação), e a 
portaria 543 de 29/10/97 da SVS /MS. 
Pacotes com 100 unidades da dimensão: 50 
litros, 63X80cm 

PC 150 R$ 26,98 R$ 4.047,00 

PLASTICOS 
JUREMA 

8 

Saco branco leitoso para descarte de lixo 
infectado, não perfurante. Especificações: 
recipiente plástico(saco) na cor branco leitoso 
para acondicionar resíduos sólidos de saúde 
infectados. Produzido e comercializado 
conforme lei 8.078/90 (código do 
consumidor), Conama 05 de 05/08/93, 
Normas ABNT 7500 (simbologia), 9190 
(classificação), 9191 I es oecificagao), e a 
portaria 543 de 29/10/97 da SVS/MS. 
Pacotes com 100 unidades da dimensão: 100 
litros, 75X105cm. 

PC 150 R$ 44,53 

i 

! R$ 6.679,50 
I 

PLASTIC08 
JUREMA 

Assinado de forma digital por JESSICA DE JESUS 
JESSICA DE JESUS NUNES:04537834579 NUNES:04537834579 
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9 

COLh,10R UNIVERSAL, de exame, tipo 
universal, para fezes e urina, tipo copo, 
capacidade de 100 ml, em PVC, bronco fosco, 
tampa com fechamento em rosca, paleta para 
manuseio 

UN 15000 R$ 0,42 R$ 6.300,00 

CRALPLAST 

10 

DISPOSMVO ,para incontinência urinal-in, 
masculino, re 6, em PVC atóxico, flexivel, com 
extensão e preservativo em ?uro latex, 1,30 in 
de comprime.nto.Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e filme de poliepropileno, 
esterelizada a óxido de etileno, devendo estar 
impresso dado de identiticação,procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde. Unidade- mi 

UN 1000 R$ 1,72 R$ 1.720,00 

BIOSANI 

11 

GEL PARA ECG, para eletrocardiograma, uso 
interno e externo, inodoro, não gorduroso, 
umectarite, solúvel in ague. e PH neutro, para 
uso como meio de contato pra transmissão, 
ecográfos. Embalagem litro com dados de 
identificação do fabricante 

L 20 R$ 14,58 10 291,60 

CARBOGEL 

12 

GEL P/ USG, para ultra sonografla, uso 
interno e externo, incolor, inodoro, não 
gorduroso, umectante, solúvel em agua e p H 
neutro, para uso como meio de contato pra 
transmissão ultra- sonica, ecográficos e 
dopplersEmbalagem; galão 5 It com dados de 
identificação do fabricante 

I 

GL 20 R$ 39,34 R$ 786,80 

CARBOGEL 

13 

LENÇOL hospitalar, descartitvel, em fibras 
naturais, alvo, material lido reciclado, 
dimensões 70 mm x 50 in Embalagem em rolo 
com dados de identificação do produto, e 
marca do fabricante. 

RI 2500 R$ 4,99 R$ 12.475,00 

EVA 
ANCORA 

14 

MASCARA CIRITRGICA, TIPO NÃO TECID0,3 
CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATOXICA, 
TIPO F1XAÇÃO COM ELASTIC°, 
CARACTERISTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL 
EMBUTIDO,HIPOALERGENICA, TIPO USO 
DESCARTÁVEL, Quantidade: 50Unidades por 
caixa de fornecimento: Caixa 

CX 1000 R$ 7,72 R$ 7.720,00 

MEDIX 

15 

PRESERVATIVO, sem lubrificante na 
embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no ministério da 
Saúde. Caixa com 144 unidades. 

CX 10 R$ 81,13 R$ 811,30 

MADEITEX 

16 

TOUCA cirúrgica descartável,e.m linho cor 
branca, com elástico em todo o perimetro, 100 
°A polipropileno, hipoalergico e atóxica. 
Embalagem: PAC com 100 unidades na 
embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, procedência 

PC 200 R$ 8,70 R$ 1.740,00 

ECOMAX 

17 

Curativo adesivo redondo impermeável, na cor 
bege, dimensão de 25rnm, com almofada CX 
absorvente de fibra de viscose e polietileno, 
massa adesiva, filme plástico e papel 

30 R$ 14,83 R$ 444,90 
BLOOD 
STOP 

JESSICA DE JESUS 
MI IMPÇ•rizig1752111A70 

Assinado de forma digital por JESSICA DE JESUS 
NUNES:04537834579 
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Nazaré - Bahia 

siliconizado, esterilizado por óxido de etileno, 

tapo alérgicos, caixa com 500 unidades, prazo 
de validade de 05 anos após data de 
fabricação 

18 

SON DA DE FOLEY, ri 12, 02 vias, balão de 30 
ml, estéril Embalagem individual, em papal 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura 
em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde 

UN 500 R$ 2,83 R$ 1.415,00 

SOLIDOR 

19 

SONDA DE FOLEY, n 14, 02 was, baldo de 30 
ml, estéril Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplastico, abertura 
em pétala. Na embalagem devera estar 
impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde 

UN 500 R$ 2,83 R$ 1.415,00 

SOLIDOR 

20 

SONDA DE FOLEY, n 16, 02 vias, balão de 30 
ml, estéril Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura 
em pétala. Na embalagem devera estar 
impresso dados de identificaçâo, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde 

500 R$ 2,83 R$ 1.415,00 

SOLIDOR 

21 

SONDA DE FOLEY, n 18, 02 vias, balão de 30 
ml, estéril Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura 
em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde 

500 R$ 2 83 R$ 1.415,00 

SOLIDOR 

22 

SONDA DE FOLEY, n 20, 02 vias, balão de 30 
ml, estéril Embalagem individual, em papel 
grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura 
em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde --... 

500 R$ 2,83 R$ 1.415,00 

SOLIDOR 

23 

Sonda Uretral n° 08 ,descartável, estéril, 
atóxica, maleável, em PVC, transparente, 
atraurodtica, siliconizada, com um orificio na 
lateral Er. conector universal com tampa. 
Embalagem individual, cm papel grau 
cirúrgico, filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá está impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de 

LTN 2000 i R$ 0,73 R$ 1.460,00 

DSONDA 

validade e registro do Ministério da Saúde. 

JESSICA DE JESUS 
NI INFS1)4617S114579 

Assinado de forma digital por JESSICA DE JESUS 
NUNES:04537834579 
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24 

Sonda Uretral n° 10 ,descartavel, estéril, 
atOxica, malettvel, em PVC, transparente, 
atraumatica, siliconizada, com urn orificio na 
lateral e conector universal coin tampa. 
Embalagem individual, em papel grau 
cirCugico, filme termoplastico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá esta impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, 
proccder3cia, data dc fabricação, prazo de 
validade e registro do Ministério da Saúde 

UN 2000 R$ 0,73 R$ 1.460,00 

MEDSONDA 

25 

Sonda Uretral n° 12 ,descartável, estéril, 
atêodca, maleável, em PVC, transparente, 
atraumatica, siliconizada, com um orificio na 
lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, ern papel grau 
cirCu-gico, filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá está impresso 

dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro do Ministério da Saúde. 

UN 3000 R$ 0,71 R$ 2.130,00 

MEDSONDA 

26 

Sonda Uretral n° 14 ,descartável, estéril, 
atóxic,a, maleável, em PVC, transparente, 
atratimática, siliconizada, com um orificio na 
lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papel grau 
cirtirgico, filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá está impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro do Ministério da Saúde. 

UN 2000 R$ 0,73 R$ 1.460,00 

MEDSONDA 

• 

27 

Sonda Uretral n° 16 ,descartável, estéril, 
atiodca, maleável, em PVC, transparente, 
atraumatica, siliconizada, com um orificio na 
lateral e conector universal com tampa. 
Embalagem individual, em papal grau 
cirargico, filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem deverá está impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro do Ministério da Saúde. 

UN 2000 R$ 0,72 R$ 1.440,00 

MEDSONDA 

VALOR TOTAL R$ 84.999,10 

LOTE 04 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 
MEDIA 

MEDIA TOTAL 
 MARCA 

wirrimA 

1 

AGULHA 13 X 4,5 hipodérmica, descartável, 
estéril, attlxica, apirogénica, atrium em ago 
inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com 
bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado 

CX 150 R$ 8,00 R$ 1.200,00 

MEDEE 

canhão em polipropileno e que permita 
encaixe perfeito, protetor ern polipropileno, 
sem rachaduras e bem acoplado a canhão. 
Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e ou/ filme termoplástico, com 
abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data, tipo de 

Assinado de forma digital por JESSICA DE JESUS 

JESSICA DE JESUS NUNES:04537834579 NUNES:04537834579 
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esterilização, prazo de validade e Registro no 
Ministério da Saúde embalagem cx com 100 
unidades 

2 

AGULHA 20x 5,5 hipodérmica, descartável, 
ester:1, atexica, apiro&nica, cânula em ago 
inox, cilíndrica, reta, oca, silicouizacia, com 
bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado 
canhão em polipropileno e que permita 
encaixe perfeito, protetor ern polipropileno 
sem rachaduras e bem acoplado a canhão. 
Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e ou/ filme termoplástico, com 
abertura em pétala, com dados de 
identificação, procedência, data, tipo de 
esterilização, prazo de validade e Registro no 
Ministério da Saúde embalagem cx com 100 
unidades 

CX 150 R$ 8,00 R$ 1.200,00 

MEDIX 

3 

AGULHA, TIPO AGULHA HIPODERMICA, 
TAMANI10 25 X 7, MATERIAL CORPO EM 
AÇO INOX SILICONIZADO, TIPO PONTA 
BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO 
CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, 

CX 200 ittli 800 , R$ 1.600,00 

MEDIX 

CARACTER1STICAS ADICIONAIS PRO rETUR 
PLÁSTICO, USO ESTIRIL, DESCARTAVEL, 
TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM 
INDIVIDUALQuantidade: 100Unidade de 
forneciro ento: caixa 

4 

AGULHA 25 x 8, hipodermica, descartável, 
estéril, atexica, apirogenica, cânula em aço 
inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com 
bisel trifacctado, afiado, rígido e centralizado 
canhão em polipropileno e qua permita 
encaixe perfeito, protetor cai polipropileno , 
sem rachaduras e bem acoplado a canhão. 
Embalagem individual, ern papel grau 
cirúrgico e ou/ filme termoplástico, corn 
abertura em petals, com dados de 
identificação, procedência, data, tipo de 
esterilização, prazo de validade e Registro no 
Ministério da Saúde embalagem ex com 100 
unidades 

I 
, 

X, C 
i 
1 

1 
200 

' 
12$ 8,00 R$ 1.600,00 

MEDIX 

8 

AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, 
TAMANHO 30 X 7, MATERIAL CORPO EM 
AÇO INOX SILICONTZADO, TIPO PONTA 
BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO 
CONEXÃO CONECTOR EM PLASTICO LUER, 
CARACTER1STICAS ADICIONAIS PROTETOR1 
PLÁSTICO, USO ESPERIL, DESCARTÁVEL, 
TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM 
INDIWDUALQuantidade: 100 Unidade de 
fornecimento: caixa 

, 
, CX 

I 
!i 
! 

i 
I 

200 R$ 800 
, 

R$ 1.600,00 

=MX 

6 

AGULHA 30 x8, hipodérmica, descartável, 1 
estéril, atexica, apirogenica, cânula em aço i
inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com , CX 200 
bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizadoi 
canhão em polipropileno e que permita , 
encaixe perfeito, protetor em polipropileno , I 

R$ 8,00 R$ 1.600,00 

MEDIX 

JESSICA DE JESUS 
NI I NFÇ.C14Ç'175114.g7Q 

Assinado de forma digital por JESSICA DE JESUS 
NUNES:04537834579 

t% tv's I A ic.rc.r., 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE 

Estado da Bahia 
CNPJ N° 11.354.455/0001-21 
Rua Dr. Milton Costa, s/n° — Bairro Muritiba 
Nazaré - Bahia 

sem rachaduras e bem acoplado a canhão. 
Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e out fame termoplitstico, com 
abertura cm pétala, com dados de 
identificação, procedência, data, tipo de 
estealização, prazo de validade e Registro ao 
Ministeriu da Saúde emnalagem cx corn 
10Ourudades 

7 

AGULHA 40 x 12 hipodérrnica, descartável, 
estéril, atóxica, apirogénica, cânula em aço 
inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com 
bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado 
canhão em polipropileno e que permita 
encaixe perfeito, protetor em polipropileno, 
sem rachaduras e bem acoplado a canhão. 
Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e ou/ filme termoplástico, com 
abertura am pétala, corn dados de 
identificação, procedência, data, tipo de 
esterilização, prazo de validade e Registro no 
Ministério da Salida embalagem cx com 100 
unidades 

CX 200 R8 8,00 R8 1.600,00 

=MX 

8 

CATETER , intravascular, para punção 
periférica, n 140, do tipo por fora da agulha, 
de uso único, estéril, descartável, atóxico, 
apirogenico, radiopaco, de media 
permanência, constituído por agulha de ago 
inoxidável, atraumatica , siliconizada com 
bisel biangulado e trifacetado, de afiação 
precisa, sem rebarbas e arestas, cateter em 
biomaterial de poliuretano, corn protetor de 
agulha,conector luer lock, translúcido, 
codificado em cores de acordo com NBR ISSO 
10555-5, com ranhuras para fixação, camera 
de refluxo transparente, permitindo rápida 
visualização do refluxo sanguíneos. 
Embalagem: acondicionada individualmente 
de acordo com RDC 185/ANVISA sobre 
normas de embalagem, que garanta a 
integridade do produto ate o momento da sua 
utilização, permita a abertura e transferência 
com técnica asséptica, constando 
externamente dados de identificação do 
produto, n de lote, tempo de validade da 
esterilização de, no minim°, dois anos a partir 
da data de esterilização, dados de 
identificação do fabricante, n° de registro do 
Ministério da Saúde. Seguir normas de 
segurança de acordo com a NR 32 (anexo I, 
itens 32.2, 32.3,32.5). Na entrega, o produto 
deve ter o prazo de validade de, no mínimo 12 
meses 

UN 300 R8 0,78 R8 234,00 

MED1X 

9 

CATETER , intravascular, para punção 
periférica, n 16 G, do tipo por fora da agulha, 
de uso único, estéril, descartável, atáxico, 
apirog ico, radiopaco, de media 
permanência, constituído por agulha de ago 
inoxidável, atraumatica, siliconizada com bisel 
biangulado e trifacetado, de afiação precisa, 

300 R$ 0,78 RS 234,00 

=DIX 

JESSICA DE JESUS 
MI impg•n4g175114.g7Q 

Assinado de forma digital por JESSICA DE JESUS 
NUNES:04537834579 

ntvv) /VI IA .1 .r -,.n .i 
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Rua Dr. Milton Costa, s/n° — Bairro Muritiba 

Nazaré - Bahia 

sem rebarbas e arestas, cateter em 
biomaterial de poliuretano, com protetor de 
agulha,conector luer lock, transhicklo, 
codificado cm cores de acordo com NI3R ISSO 
10555-5, com ranhuras para fixação, camara 

de railuxo transparente, permitindo rápida 
visualização do refluxo sanguíneos. 
Embalagem: acondicionada individualmente 
de acordo com RDC 185/ANVISA sobre 
normas de embalagem, que garanta a 
integridade do produto ate o momento da sua 
utilizaçao, permita a abertura e transferência 
com técnica asséptica, constando 
externamente dados de identificação do 
produto, n de lote, tempo de validade da 
esterilização de, no minims. dois anos a partir 
da data de esterilização, dados de 
identificação do fabricante. ri de registro do 
Mini riu da Sa.fidc. Seguir normas de 
segurança de acordo com a NR 32 (anexo I, 
itens 32.2, 32.3,32.5). Na entrega, o produto 
deve ter o prazo de validade de, no mínimo 12 
mesas 

10 

CATETER , intravascular, para punção 
periférica, n° 18 G, do tipo pó fora da agulha, 
de uso único, estéril, descartável, atóxica, 
apirogenico, radiopaco, de media 
permanência, constituído por agulha de aço 
inoxiddvel, atraumatica, siliconizada com bisel 
biangulado e trifacetado, de afiação precisa, 
sem rebarbas e arestas, cateter em bio 
material de poliuretano, com protetor de 
agulha,coneetor bier lock, translúcido, 
codificado em cores de acordo com NBR ISSO 
10555-5, com ranhuras para fixação, camara 
de refluxo transparente, permitindo rápida 
visually,ação do refluxo sanguineos. 
Embalagem: acondicionada individualmente 
de acordo com RDC 185/ANVISA sobre 
normas de embalagem, que garanta a 
integridade do produto ate o momenta da sua 
utilização, permita a aberrara e transferencia 
com técnica asséptica, constando 
externamente dados de identificação do 
produto, n de lote, tempo de validade da 
esterilização de, no minim°, dois anos a partir, 
da data de esterilização, dados de 
identificação do fabricante, n ,de registro do 
Ministério da Salida. Seguir normas de 
segurança de acordo com a NR 32 (anexo I, 
itens .32.2, 32.3,32.5). Na entrega, o produto 
deve ter o prazo de validade de, no mínimo 12 
meses 

11 

UN 500 Rat 0,78 Rilt 390,00 

MEDIX 

CATETER , intravascular, para punção 
periférica, n 20 G, do tipo p6 fora da agulha, 
de uso único, estéril, descartável, atóxico, 
apirogenico, ractiopaco, de media UN
permanência, constituido por agulha de aço 
inoxidável, atraumatica, siliconizada com bisel 
biangulado e trifacetado, de afiação precisa, 

1000 R$ 0,78 R$ 780,00 

MEDEC 

Assinado de forma digital por JESSICA DE JESUS 

JESSICA DE JESUS NUNES:04537834579 NUNES:04537834579 
A ••• •••• I IS Pi I 
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Prefeitura Municipal de Nazaré 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE 

Estado da Bahia 
CNPJ N 11.354.455/0001-21 
Rua Dr. Milton Costa, s/n° — Bairro Muritiba 

Nazaré - Bahia 

sem rebarbas e arestas, cateter em bio 

material de poliuretano, com protetor de 
agulha,conector luer lock, translficido, 

codificado cm cores de acordo com NBR ISSO 
10555-5, com ranhuras para fixação, camara 

de *-efluxo transparente, permitindo répida 
v18ua1i7açü0 do refluxo sauguineos. 

Embalagem: acondicionada individualmente 
de acordo com RDC 185/ANVISA sobre 
normas de embalagem, que garanta a 
integridade do produto ate o momenta da sua 
utilização, permita a abertura e transferencia 
com técnica asséptica, constando 
externamente dados de identificação do 

produto, n de lote, tempo de validade da 
esterilização de, no minima dois anos a partir 
da data de esterilização, dados de 
identificação do fabricante, a de registro do 

Ministerlo da Saúde. Seguir normas de 
sega -ança de acordo com a NR 32 (anexo 1, 
itens 32.2, 32.3,32.5). Na entrega, o produto 
deve ter o prazo de validade de, no minima 12 
mesas 

12 

CAftI ER , intravascular, para punção 
periférica, n 22G, do tipo pó fora da agulha, 
de uso único, estéril, descartável, atéodco, 

apirogenico, radiopaco, de media 
permanencia, constituido por agulha de ago 
inoxidável, atraumatica, siliconizada com bisel 
biangulado e trifacetado, de afiação precisa, 
sem rebarbas e arestas, cateter em 
biomaterial de poliuretano, com protetor de 
agulha,conector luer lock, translúcido, 
codificado em cores de acordo com NBR ISSO 
10555-5, com ranhuras para fixação, camara 
de refluxo transparente, permitindo rápida 
visualização do refluxo sanguíneos. 
Embalagem: acondicionado individualmente 
de acordo com RDC 185/ANVISA sobre 
normas de embalagem, que garanta a 
integridade do produto ate o momento da sua 
utilização, permita a abertura e transferéncia 
com técnica asséptica, constando 
externamente dados de identificação do 
produto, ti de Iota, tempo de validade da 
esterilização de, no mínimo, dois anos a partir 
da data de esterilização, dados de 
identificação do fabricante, ,n de registro do 
Ministério da Saúde. Seguir normas de' 
segurança de acordo com a NR 32 (anexo I, 
itens 32.2, 32 3, 32.5). Na entrega, o produto 
deve ter o prazo de validade de, no minim° 12 
mesas 

13 

UN 1200 R$0,78 R41936,00 

MEDIX 

CATETER , intravascular, para punção 
periférica, n° 24G, do tipo pó fora da agulha, 
de uso alnico, estéril, descartável, atóxico, 
apirogenico, radiopaco, de media I 
permanencia, constituído por agulha de aço1 
inoxidável, atraumatica, siliconizada com bisel I 
biangulado e trifacetado, de afiação precisa,1 

UN 1000 R$0,78 R$ 780,00 

NEEDLE 

JESSICA DE JESUS 
MI IM -/IAC17Q1ArZ70 

Assinado de forma digital por JESSICA DE JESUS 
NUNES:04537834579 

, 
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Prefeitura Municipal de Nazard 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE 

Estado da Bahia 
CNPJ 17 11.354 .455/ 0001-21 
Rua Dr. Milton Costa, s/n° — Bairro Muritiba 

Nazaré - Bahia 

sem rebarbas e arestas, cateter ern 

biomaterial de poliuretano, com protetor de 
agulha,ccmector luer lock, transhicido, 
codificado cm cores de acordo com NBR ISSO 
10555-5, com ranhuras para fixação, camara 
de refluxo transparente, permitindo rapiaa 
visualização do refiuxo sanguíneos. 
Embalagem: acondicicnada individualmente 
de acordo com RDC 185/ANVISA sobre 
normas de embalagem, que garanta a 
integridade do produto ate o momento da sua 
utilização, permita a abertura e transferência 
com técnica asséptica, constando 
externamente dados de identificação do 

produto, n de lote, tempo de validade da 
esterilização de, no minimal, dois anos a partir 
da data de esterilização, dados de 
identificação do fabricante, n de registro do 

Ministério da Saúde. Seguir normas de 
segurança de acordo com a NR 32 (anexo 1, 
itens 32.2, 32 3, 32.5). Na entrega, o produto 
deve ter o prazo de validade de, no minimo 12 
meses 

14 

CATETER , nasal , para oxigénio, n 08, 
siliconiza.do , estéril, atóxica, com conector 
universal. Embalagem individual, em blister 
rígido e papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, 

tipo de esterilização, prazo de validade e 
registro no Ministério de Saúde 

UN 150 R$ 2,00 R$ 300,00 

. 

BIOSANI 

. 

15 

CATETER , nasal , para oxigênio, n 10, 
siliconizado, estéril, atóxico, com conector 
universal Embalagem individual, em blister 
rígido e papal grau cirúrgico e Erne 
termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, 
tipo de esterilização, prazo de validade e 
registro no Ministério de Saúde 

UN 150 R$ 2,00 R$ 300,00 

BIOSANI 

16 

CATETER, nasal, para oxigênio, tipo óculos, 
descartável, uso infantil. Embalagem 
individual, em blister rígido e papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala. Na embalagem devera estar impresso 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo de 
validade e registro no Ministério de Saúde 

UN 200 R$ 2,00 R$ 400,00 

SOLIDOR 

17 

CATETER, nasal, para oxigênio, tipo óculos, 
descartavel, uso adulto. Embalagem 
individual, em blister rígido e papel grau 
cirúrgico e filme termopléstico, abertura ern 
pétala. Na embalagem devera estar impresso 
dados de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo de 
validade e registro no Ministério de Saúde 

UN 300 

, 

1 

Itill 2,00 R$ 600,00 

SOLIDOR 

Assinado de forma digital por JESSICA DE JESUS 

JESSICA DE JESUS NUNES:04537834579 NUNES:04537834579 
'IA -1, IV, IA 1 C.r - 7.AIN 11 11.1A1 
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18 

Prefeitura Municipal de Nazaré 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE 

Estado do Bahia 
CNPJ N 11.354.455/0001-21 
Rua Dr. Milton Costa, s/n° — Bairro Muritiba 

Nazaré - Bahia 

EQUIPO macrogotas, para solução venosa de 

infusão por gravidade, estéril, apirogênico, 

com tampa protetora na entrada e saida ponta 
perfurantc tri facetada, adaptável a qualquer 

tipo de frasco de solução parenteral, entrada 

de ar coin membrana hirladloba, e bactericida, 

câmara de gotejamento transparente, flexivel, 
com filfro de partículas tubo extensor em PVC 
com 1,40 m de compnmento pinça rolete corn 
born deslize e que permita controle preciso do 

fluxo de infusão, injetor lateral 
autocicatriza.nte mesmo após ser perfurado 
diversas years corn a agulha calibre 40x 12, 
livre de latex e adaptável a qualquer tipo 
cateter. Embalagem individual, em papel grau 
cirCu-gico e filme termopleistico. Na embalagem 
devera estar impresso dados de identificação, 
tipo de esterilização, procedência, data de 
fabncagiio, prazo de validade e registro no 
1Vbruster:o da Saúde. 

19 

UN 2000 R$ 1,30 R$ 2.600,00 

PACIDDIX 

EQUIPO microgotas, para solução venosa com 

infusão por gravidade, estéril, apirogênico, 
com tampa protetora na entrada e saida ponta 
perfurante transparente, adaptável a qualquer 

tipo de frasco de solução parenteral, entrada 
de ar com membrana hidrófoba 
bacteriologica, camera de gotejamento 
transparente, flexível, com filtro de partículas, 
tubo extensor em PVC com 3, 40 cm pinça 
rolete com born deslize e que permita controle 
preciso do fluxo de infusão, injetor lateral 
autocicatrizante mesmo após ser perfurado 
diversas vezes corn agulha calibre 40 x 12, 
livre de latex e adaptável a qualquer tipo de 
cateter. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e fame termoplástico, abertura em 
pétalas. Na embalagem devera estar impresso 
dados de identificação, tipo de esterilização, 
procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde 

20 

UN j 300 R$ 1,30 R$ 390,00 

MED3X 

FIO MONONYLON N 02, para sutura, com 
agulha de 3, 5 mm e 3/8 circulo, cilíndrica. 
Embalagem: caixa com 12 unidades, envelope 
individual, em papal aluminizado ou papel 
einirgico e filme termoplastico, abertura em 
pétala, com dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, cipo de 
esterLização, prazo de validade e registro no 
ministério da Saúde 

21 

cx 50 R$ 39,00 R$ 1.950,00 

SHALON 

FIO MONONYLON N 03 , para sutura, corn 
agulha de 3, 5 mm e 3/8 circulo, ciliadrica. 
Emaalagem: caixa coin 12 unidades, envelope 
individual, em papel aluminizado ou papal 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em CX 
pétala, corn dados de identificação, 
procedência data de fabricação, tipo ue 
esterilização, prazo de validade e registro noI 
minisfério da Saúde 

50 R$ 39,00 R$ 1.950,00 

t3HALON 

Assinado de forma digital por JESSICA DE JESUS 

JESSICA DE JESUS NUNES:04537834579 NUNES:04537834579 
fl .')fl' fl' IA 14•C7•C1 
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Prefeitura Municipal de Nazare 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE 

Estado da Bahia 
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Rua Dr. Milton Costa, sin' — Bairro Muritiba 

Nazarê - Bahia 

22 

FIO MONONYLON N 0 4 , para sutura, corn 
agulha de 3, 5 mm e 3/8 circulo, cilindrica.. 
Embalagem: cnivn corn 24 unidades, envelope 
individual, cm papal alurnittizado ou papal 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pets. com dados de identificação, 
proceadacia data de fabridagtio, tipo de 
esterilização, prazo de validade e registro no 
ministério da Salida 

CX 50 R$ 39,00 R$ 1.950,00 

SHALON 

23 

FIO MONONYLON N 0 5 , para sutura, com 
agulha de 3, 5 mm e 3/8 circulo, cilíndrica. 
Embalagem: eaixa com 24 unidades, envelope 
individual, em papel alurninizado ou papel 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em 
pétala, com dados de identificação, 
procedência data de fabricação, tipo de 
esterilização, prazo de validade e registro no 
ministério da Satide 

CX 50 R$ 39,00 R$ 1.950,00 

SHALON 

24 

pouPrx tubo transparente em PVC, látex 
free, possui conector com spin lock conectores 
distais luer fêmea com protetores de cone lues 
pinça tipo clamp (corta fluxo ) tampa 
protetoras reserva estéril e apirogenico 480 x 
480 x 2 spin lock 

UN 2000 R$ 0,85 R$ 1.700,00 

MEDIX 

25 

SCALP para punção venosa, com borboleta e 
agulha, estéril, descartável, ri 19. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e ou filme 
tennpplastico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados eta 
identificação, procedência, data de fabricação, 
tipo dc csterclizagito, prazo dc validade e 
registro no ministério da Saúde 

UN 200 R$ 0,29 R$ 58,00 

MED= 

26 

SCALP para punção venosa, com borboleta e 
agulha, estéril, descartável, ri 21. 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 esterelização, prazo de validade e 
registro no ministério da Saúde 

UN 200 R$ 0,29 R$ 58,00 

=DIX 

27 

SCALP para punção venosa, corn borboleta e 
agulha, estéril, descartável, n 23. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e ou Rime 
termoplástico, abertura ern pétala. Na -- 
embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, 
tipo de esterelização, prazo de validade e 
regist, o no ministério da Saúde 

UN 200 R$ 0,29 R$ 58,00 

MSDIX 

28 

SCALP para punção venosa, com borboleta c 
agulha, estéril, descartável, ri 25. Embalagem 
individual, em papel grau cirurgico e ou filme 
termoplastico, abertura em pétala. Na 
embalagem devera estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, 
tipo de esterelização, prazo de validade e 

UN 200 R$ 0,29 R$ 58,00 

=DIX 

• 

JESSICA DE JESUS 
NUNES:04537834579 

Assinado de forma digital por JESSICA DE JESUS 
NUNES:04537834579 
Ilarinc• -ung n1 A A.S52.(11 ara,nn. 
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UN.10 MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE 

Estado da Bahia 
CNRI .1\l' 11.354.455/0001-21 
Rua Dr. Milton Costa, sin ° — Bairro Muritiba 

Nazaré - Bahia 

registro no ministério da Saffde 

29 

SERINGA 03 ML,descartável, estéril, em 

polipropileno, transparente, atóxica, 
apirogénica, cilindro reto, siliconizado, parede 

uniforme com escala de graduação em ml 
números e traços legíveis, corn sae; de 
reteiroPo o que impeça o desprendimento do 
embolo Embalagem caixa com 100 unidades, 

data de fabricação prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde. 

CX 

30 

SERINGA 05 ML,descartivel, estéril, em 
polipropileno, transparente, atóxica, 
aterogénica, cilindro reto, siliconizado, parede 
uniforme, com escala de graduação em ml 
números e traços legíveis, com anel de 
retenção o que impeça o desprendimento do 
embolo Cmbalagem caixa com 100 unidades 
data de fabricação prazo de validade registro 
no Ministério da Saúde 

CX 

31 

SERINGA 10 ML,deseautavel, estéril, em 
polipropileno, transparente, atóxica, 
aterogénica, cilindro reto, siliconizado, parede 
uniforme, com escala de graduação em ml 
números e traços legíveis, com anel de 
retenção o que impeça o desprendimento do 
embolo Embalagem caixa com 100 unidades, 
data de fabricação, pram de validade e 
registro no Ministério da Saúde 

CX 

32 

SERINGA 20 Miadescartavel, estéril, em 
polipropileno, transparente, atóxica, 
aterogénica, cilindro reto, siliconizado, parede 
uniforme, com escala de graduação em ml 
números e traços legíveis, com anel de 
retenção o que impeça o desprendimento do 

embolo Embalagem caiwa com 100 unidades, 

data de fabricação, prazo de validade, e 
registro no Ministerio da Sande 

33 

CX 

SERINGA 01 ML COM AGULHA 13 X 4, 
5,descartável, estéril, em polipropileno, 
transparente, atóxica, aterogenica, cilindro 
reto, siliconizado, parede uniforme, com 

CX 
escala de graduação em nil números e travos 
legive:s, com anel de retenção o que impeça o I 
desprendimento do embolo Embalagem caixa i 
com 100 unidades 

ITEM 

VALOR TOTAL 

LOTE 07 

DESCRIÇÃO UND 

FRALDA GERIÁTRICA, tamanho (GG OU EG), 
1 higiénico, uso hospitalar, descartável, para PC 

iricoatinencia urinóxia não esteril. 
Embalagem: pacotes com 08 unidades, corn 

250 R$ 16,00 R$ 4.000,00 

=DIX 

200 R$ 18,00 R$ 3.600,00 

MEDTX 

200 R$ 20,00 R$ 4.000,00 

MEDIX 

200 R$ 28,09 R$ 5.618,00 

ME= 

300 R$ 22,35 R$ 6.705,00 

SR 

R$ 51.999,00 

QUANT 
MEDIA 

UNITARIA 
MEDIA TOTAL 

2.000 R$ 13,00 R$ 24.000,00 
NATFRAL 

Assinado de forma digital por JESSICA DE JESUS 

JESSICA DE JESUS NUNES:04537834579 NUNES:04537834579 
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dados do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade 

2 

FRALDA GERIATRICA, tamanho G, higiênico 

uso hospitalar descartável, para incontinência 

urinaria não esteril. Einbalagem: pacotes coin 
08 unidades, com dados do fabricante, data 
de faariA.agfio e prazo de validade 

PC 2.400 R$ 12,00 R$ 28.800,00 

NATFRAL 

3 

FRALDA GERIATRICA, tamanho M, higiênico 
uso hospitalar descartável, para incontinência 

urinária não esteril. Embalagem: pacotes corn 

08 unidades, com dados do fabricante, data 

de fabricação e prazo de validade 

PC 2.400 R$ 11,99 R$ 28.776,00 

NATFRAL 

4 

FRALDA GERIATRICA, tamanho P, higiênico 

uso nospitalar descartável, para incontinência 
urinário não esteril. Embalagem: pacotes cam 

08 unidades, com dados do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade 

1

PC I 1.200 R$ 12,43 R$ 14.916,00 

NATFRAL 

5 
FRALDA JUVENIL, EMBALAGEM: PACOTE 

COM 10 UNIDADES 
 PC 1.200 R$ 10,00 R$ 12.000,00 

BIGFRAL 

VALOR TOTAL R$ 108.492,00 

TOTALIZANDO: MI 245.490,10 (duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa real' e des centavos( 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 
facultando-se 3 realização de licitação especifica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do 
Registro a preferência de fornecimento cm igualdade de condições. 

CLAUSULA SEGUNDA - DOS &WAGS PARTICIPANTES 

2. 0 órgão gerenciador sera a Secretaria Municipal de Saúde deste municipio. 

2.1. Sao participantes os seguintes orgaos: 

2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha 
participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n° 016/2015, e na Lei n° 
8.666/93. 

2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar 
pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas. 

2.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por &gam ou entidade, 
a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços. 

2.5. As adesões à ata de registro tie pregos são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de pregos para o egg& gerenciador e órgãos participantes, independente do niunero de 
órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

2.6. Ao &Tito não participante qua aderir à presente ata competem os atos relativos a cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cliiusnlas contratuais, em relação as suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÉNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) mesas, a contar da data de sua assinatura. 

CLAUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE pazgos 

JESSICA DE JESUS 
NUNES:04537834579 

Assinado de forma digital por JESSICA DE JESUS 
NUNES:04537834579 
Dados: 2023.03.1416:58:27 -03'09' 
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Rua Dr. Milton Costa, s/n° — Bairro Muritiba 
Namar8 - Bahia 

4. 0 preço registrado poderá ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, em 
decorrência de eventual redução dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, 
cabendo ao õrgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores. 

4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado, o órgão gerenciador devera: 

4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação pare redução de preços e sua. adequação ao praticado pelo mercado; 

4.1.2. Frustrada a negociação, liberar c fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de 
penalidade; 

4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação 
original do certame. 

4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da 
alínea "ce do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quando cabível, para rever o prego registrado em razão da 
superveniencia de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porem de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos 
da execução do ajustado, ou, ainda cm caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando ilea 
econômica extraordinária e extracontrahial. 

4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 

4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível. 

4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha 
apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente 
justificada. 

4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços 
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte 
mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o 
deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruida com justificativa da escolha do critério e memória dos 
respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a 
análise do pedido de revisão de pregos serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante 
dos autos processuais. 

4.8. E vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, 
estando, neste caso, sujeita its sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor 
prevista nesta Ma. 

4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá  proceder à revogação parcial ou total da Ata de 
Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Município, 
4.10. a proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 

4.11. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação. 

4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos 
órgãos participantes, se houver. 

CLAUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

5. 0 fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa em processo administrativo especifico, quando: 

5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, ou no art. 70 da Lei n° 
10.520, de 2002. 
5.4. 0 cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuitq ou força 
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
5.4.1. Por razões de interesse 
5.4.2. A pedido do fornecedor. 

JESSICA DE JESUS 
NUNES:04537834579 

Assinado de forma digital por JESSICA DE 
JESUS NUNES:04537834579 
Dados: 2023.03.14 16:58:38 -03'90' 



 
Edição eletrônica disponível no site www.pmnazare.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL 

 

www.nazare.ba.gov.br  
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro| Tel: 75 3636-2711| Gestor(a): Eunice Soares Barreto Peixoto 

17 

QUARTA-FEIRA 

15 DE MARÇO DE 2023 

ANO V – EDIÇÃO N° 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Nazaré 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE 

Estado da Bahia 
CNPJ ar 11.354.455/0001-21 
Rua Dr. Milton Costa, s/n° — Bairro Muritiba 

Naa-aat - Bahia 

5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos 
organs participantes, se houver. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 

6. De acordo com o artigo 62 da Lei n° 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo nas licitações com valor até 
R$80.000,00 (aaanta mil reais), e em qualquer caso de compra mediante pronta entrega, independente do valor. 
6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituido por outros instrumentos hábeis como carta-
contrato, nota de empenho de despesa e autorização de compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos 
anexo a eles, devem vir previstas as clausulas essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei n° 8.666/93, tais 
como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da contratante; casos de rescisão contratual, 
dentre outras pertinentes.) 
6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta 
apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e sera formalizada mediante (a) 
instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de despesa; c) autorização de compra; ou b) descrever outro 
instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da Lei re 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do 
Decreto Municipal n° 016/2015. 
6.3. 0 órgão convocaria a fornecedora com prego registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 03 (três) dias 
úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Pregos. 
6.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual periodo, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela 
Administração. 
6.5. PreViamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à regularidade fiscal da Contratada 
para identificar possivel proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de 
habilitação. 
6.6. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 
6.7. t vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 
6.8. A Contratada devera manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGENCIA. DA CONTRATAÇÃO 

7. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de ata 12 (doze) mesas, observado a vigência do crédito 
orçamentário, ashnitindo-se a prorrogação diante do propósito de atendimento do interesse público pela nap interrupção 
do serviço de fornecimento. 

CLAUSULA OITAVA - DO PREÇO 

8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustaveis. 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 

9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas Seções "DA OBRIGAÇÃO 
DO CONIRATADO" e "DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE" do edital. 

CLAUSULA DIDCINA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

10. Os bens serao recebidos na forma do item "DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO" do edital. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 
11.0 pagamento dar-seaá na forma do item "DO PAGAMENTO" do edital. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
12. A fiscalização da contratação sera exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 
12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabffidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostcs, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/93. 
12.2. 0 fiscal do contrato anotará cm refjs Lro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providencias cabíveis. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13. A apuração a aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção "DAS SANÇÕES" do edital. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14. Sera anexada a esta Ata cõpia do Termo de Referência. 

Assinado de forma digital por JESSICA DE JESUS 
JESSICA DE JESUS NUNES:04537834579 NUNES:04537834579 
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14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referencia e a 
proposta da empresa. 

14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520/02, do Decreto Municipal n° 
016/2015, da Lei Complementar n° 123/06, e da Lei n° 8.666/93, subsidiariamente. 

14.3. 0 foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de Nazaré, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

Navare, 13 de Março de 2023 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 

CPF: 

NOME: 

CPF:  C(24•R(4113S 12_ • 

MUNICÍPIO DE NAZAR* 
Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita 

JESSICA DE JESUS 
NUNES:04537834579 

JD SAUDE HOSPITALAR LTDA 
CNPJ 38.471.773.0001-29 

Representado por: Jessica de Jesus Nunes 
CM 045.378.345-79. 

3S ci()

Assinado de forma digital por JESSICA DE 
JESUS NUNES:04537834579 
Dados: 2023.03.14 16:59:05 -03'00' 


