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Pregão Eletrônico nº 033/2019 Data de Abertura: 20/12/2019 às 09:00 
no sítio:www.portaldecompraspublicas.com.br 

Objeto: 

Aquisição de Medicamentos em Geral; Psicotrópico; Material Técnico Hospitalar e Material de 
Laboratório 

Valor Total Estimado 

R$ 11.775.509,15 (onze milhões setecentos e setenta e cinco mil quinhentos e nove reais 
e quinze centavos) 

Registro de 
Preços? 

Vistoria Instrumento 
Contratual 

Forma de Adjudicação 

SIM NÃO SE EXIGE 
TERMO DE 
CONTRATO 

MISTA 

 
 

Lic. Exclusiva 
ME/EPP? 

Reserv. Cota 
ME/EPP? 

Exige Amostra/ 
Dem.? 

Dec. nº 7.174/2010? 

NÃO NÃO NÃO NÃO 

Prazo para envio da proposta/documentação 

Até 1 horas após a convocação realizada pelo Pregoeiro(a). 

Pedidos de Esclarecimentos Impugnações 

www.portaldecompraspublicas.com.br www.portaldecompraspublicas.com.br 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICONº000/2019 
 
 
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá torna público, para conhecimento dos 
interessados, por meio do Pregoeiro Municipal, realizará licitação para REGISTRO DE 
PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por Item, 
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 
2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 
2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 147,de 07 de agosto de 2014, da Lei 
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 mediante as 
condições estabelecidas neste Edital. 
 
 

Data da Sessão Pública do Pregão Eletrônico: 
Dia: 20 de novembro de 2019 HORÁRIO: 09h (horário de Brasília/DF) 
Endereço Eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br 

 
 

1. SEÇÃO I – DO OBJETO 
1.1. A presente licitação tem como objeto Aquisição de Medicamentos em Geral; 

Psicotrópico; Material Técnico Hospitalar e Material de Laboratório, para 
atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência. 

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 
descritas no portal de compras e as especificações constantes deste Edital, 
prevalecerão as últimas. 

 
2. SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. A despesa com o fornecimento do objeto desta licitação é estimada em R$ 
11.775.509,15 (onze milhões setecentos e setenta e cinco mil quinhentos e nove 
reais e quinze centavos) anual. 

 
3. SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento 
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 
conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018 Ocorre que o art. 28, 
inciso III, da Lei 8.666/1993 inclui o contrato social, devidamente registrado, entre 
os documentos exigíveis para fins de comprovação da habilitação jurídica. Tal 
exigência visa justamente à comprovação de que a licitante tem a atividade 
comercial compatível com o objeto licitado. 32. O objeto social da empresa 
delineado no contrato social devidamente registrado comprova não apenas o 
exercício da atividade empresarial requerida na licitação, mas também que a 
empresa o faz de forma regular. E nesse ponto ressalto que a Administração deve 
sempre prestigiar a legalidade. Não basta que a licitante detenha a capacidade 
comercial de fato, faz-se necessário que ela esteja em conformidade com a lei. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei 
nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar 
nº 123, de 2006. 

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
3.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 
3.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
3.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
3.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 
3.3.5. que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 
3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

3.5. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 
arts. 42 a 49;  

3.5.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento 
no certame; 

3.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas 
produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte. 

3.6. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
3.7. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
3.8. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

3.9. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

3.10. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

3.11. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 
inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.12. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.13. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir 
dos critérios de preferência. 
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3.14. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

3.15. Não poderão participar deste Pregão: 
3.15.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de 

contratar com a Prefeitura, durante o prazo da sanção aplicada; 
3.15.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida 
suareabilitação; 

3.15.3. Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o 
prazo da sanção aplicada; 

3.15.4. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão 
do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº9.605/98; 

3.15.5. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos 
do art. 12 da Lei nº8.429/92; 

3.16. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 
8.666/93; 

3.16.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei 
nº 8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das 
pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como 
sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do 
objeto da licitação ou mesmo a atuação no processolicitatório. 

3.17. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
3.18. Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com 

o objeto deste Pregão; 
3.19. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 

recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ouincorporação; 
3.20. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 

aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que 
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico emcomum; 

3.21. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma deconstituição. 
 
4. SEÇÃO IV – DA VISTORIA 
4.1. Não haverá vistoria. 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos 
dados constantes dos sistemas. 
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5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 
ou de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 
procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 
acesso público após o encerramento do envio de lances. 
 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 
6.1.1. Valor unitário e total do item; 
6.1.2. Marca; 
6.1.3. Fabricante;  
6.1.4. Descrição técnica do objeto, contendo as especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de validade ou de 
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, 
quando for o caso;  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 
Contratada. 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, § 3º, do Decreto nº 
10.024, de 2019. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES  

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
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7.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

7.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

7.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.9. O lance deverá ser ofertado pelo unitário do item. 

7.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.11. O licitante somente poderá oferecer lance ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

7.12. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir 
a melhor oferta deverá ser 3 (três) minutos. 

7.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior 
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo 
sistema os respectivos lances.  

7.14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com lance final e fechado. 

7.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, 
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 

7.16. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez 
por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 
cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.16.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de 
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado 
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 

7.17. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.17.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os 
demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, 
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possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 
será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.18. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 
fechado atender às exigências de habilitação. 

7.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 
licitante.  

7.21. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances.  

7.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.23. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 
Edital e seus anexos.  

7.24. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.25. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será 
efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto 
nº 8.538, de 2015. 

7.26. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 
proposta ou melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada. 

7.27. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 
contados após a comunicação automática para tanto. 

7.28. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as 
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem 
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o 
exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.29. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 
nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.30. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em 
relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado 
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exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, 
conforme regulamento.  

7.31. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais 
(não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de 
disputa aberto e fechado.. 

7.32. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate 
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 
a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 
6.31.1. no pais; 
6.31.2. por empresas brasileiras;  
6.31.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 
6.31.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas 
na legislação. 

7.33. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.34. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.35. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

7.36. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 120 
(cento e vinte) minutos, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados.  

7.37. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 
 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação 
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 
7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final 
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou 
que apresentar preço manifestamente inexequível. 
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
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instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 
os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata; 

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 
60 (sessenta) minutos,sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 
formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 
sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

8.8. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto 
a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios 
previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em 
primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no 
local a ser indicado e dentro de 05 (Cinco) dias úteis contados da solicitação. 
8.8.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 

realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença 
será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

8.8.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem 
no sistema. 

8.8.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de 
aceitabilidade: 

8.8.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, 
sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra 
fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será 
recusada. 

8.8.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance 
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) 
amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que 
atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  

8.8.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados 
como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe 
técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

8.8.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues 
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 05 (cinco) dias, após o 
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qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a 
ressarcimento. 

8.8.8.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os 
manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito 
manuseio, quando for o caso. 

8.8.9. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo 
produto não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas 
técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da 
margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

8.8.10. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as 
propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem 
de preferência. 

8.8.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, 
na ordem de classificação. 

8.8.12. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.8.13. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o 
fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 

8.8.14. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja 
obtido preço melhor. 

8.8.15. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

8.8.16. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e 
antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 
45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se 
for o caso. 

8.8.17. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, 
todos os licitantes deverão encaminhar no prazo máximo de 60 (sessenta) 
minutos a proposta ajustada, o Pregoeiro examinará as propostas 
classificada quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao 
cumprimento das especificações do objeto. 

8.8.18. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior 
ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 

8.8.19. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
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instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie 
a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.8.20. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” 
prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.8.21. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como 
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos ou prospectos com foto 
ou desenho de forma clara e detalhada, encaminhados por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo 
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob 
pena de não aceitação da proposta. 

8.8.21.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de 
findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro.  

8.8.21.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, 
sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não 
possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o 
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar 
apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no 
local a ser indicado e dentro de 02 (dois) dias úteis contados da 
solicitação. 

8.8.22. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja 
presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais 
licitantes. 

8.8.23. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem 
no sistema. 

8.8.24. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de 
aceitabilidade:  

a) Conformidade com as especificações e características técnicas; 
b) Qualidade; 
c) Durabilidade; 
d) Acabamento; 
e) Funcionalidade. 

8.8.25. Os fatores de qualidade, durabilidade acabamento e funcionalidade, 
serão analisados em conjunto pelos servidores indicados pela Prefeitura 
levando-se em conta, o fim a que se destina o material e, principalmente, 
o seguinte: 

8.8.26. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, 
sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra 
fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante 
será recusada. 
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8.8.27. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance 
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) 
amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que 
atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  

8.8.27.1. Os exemplares colocados à disposição da Administração 
serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e 
desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, 
não gerando direito a ressarcimento. 

8.8.27.2. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras 
entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 
03 (três) dias, após o qual poderão ser descartadas pela 
Administração, sem direito a ressarcimento. 

8.8.27.3. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração 
todas as condições indispensáveis à realização de testes e 
fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for 
o caso. 

8.8.28. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da 
aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que 
envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior encaminhamento 
por via postal. 

8.8.29. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto 
não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas 
brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de 
preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

8.8.30. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as 
propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de 
preferência. 

8.8.31. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na 
ordem de classificação. 

8.8.32. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.8.33. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o 
fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 

8.8.34. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido 
preço melhor. 

8.8.35. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

8.8.36. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
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ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.8.37. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a 
proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado 
para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser 
convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total 
estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

8.8.38. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as 
despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, 
encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e 
demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento 
integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido 
pleitear a esse título; 

8.8.39. Declaração do licitante de que desde já se compromete a cumprir o prazo 
de entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta 
Administração. 

8.8.40. Declaração de que o prazo de validade de cada item, não será inferior 12 
(doze) meses, a contar da entrega no Almoxarifado desta Prefeitura, exceto 
para aqueles que possuam prazo de validade mais curto por razões 
técnicas comprovadas. 

8.8.41. Todos os participantes independente de colocação deverão encaminhar 
juntamente com a proposta ajustada no prazo máximo de 120 (cento e 
vinte) minutos via e-mail: saomiguel.cpl.eletronico@hotmail.com, as 
seguintes documentações: 
8.8.41.1. Proposta de Preço contendo as informações; 
8.8.41.2. Razão Social da empresa;  
8.8.41.3. CNPJ (número);  
8.8.41.4. Número do Fone;  
8.8.41.5. Endereço comercial;  
8.8.41.6. Banco, agência e número da conta corrente da licitante;  
8.8.41.7. Descrição da mercadoria contendo (informações do produto), 

ficha técnica e Registro na Anvisa;  
8.8.41.8. Preço unitário e total e por extenso;  
8.8.41.9. Quantidade e especificação da embalagem;  

8.8.41.10. Moeda;  
8.8.41.11. Prazo de entrega;  
8.8.41.12. Prazo de validade da proposta;  
8.8.41.13. Prazo de Garantia;  
8.8.41.14. Nome e endereço do fabricante;  

8.8.42. Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim 
como declarar ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, 
proprietário ou procurador da licitante, com o nº. da identidade do 
declarante. 

8.8.43. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 
menores. 

8.8.44. Declaração autorizando a Prefeitura Municipal para investigações 
complementares que se fizerem necessárias. 

8.8.45. Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados. 

mailto:saomiguel.cpl.eletronico@hotmail.com
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8.8.46. Cópia do Contrato ou Estatuto Social consolidado e suas alterações 
posteriores, de modo a verificar se o objeto social do Licitante é compatível 
com o objeto da licitação. 

8.8.47. Declaração da licitante, a qual firma o compromisso em fornecer o produto 
dentro das especificações deste edital, bem como a repor os mesmos nas 
condições estabelecidas, caso se verifique reprovação no controle de 
qualidade. 

8.8.48. Declaração de adimplência com a Secretaria na qual será designada a 
compra. A referida declaração deverá ser solicitada pelo licitante em papel 
timbrado da empresa via Protocolo Geral da Prefeitura, até às 12 horas, 
considerando 72 (setenta e duas) horas antes da abertura do certame. A 
referida declaração deverá ser apresentada em original ou em cópia 
autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro;  

 

9. SEÇÃO XIII – DA HABILITAÇÃO 

9.1. Habilitação das licitantes será verificada por meio da documentação 
complementar especificada nesteEdital. 

9.2. A fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual 
participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº8.666/93; 

9.2.1. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no 
endereço eletrônico 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

9.2.2. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no 
endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

9.2.3. Certidão de empresa Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 
TCU; 

9.3. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação 
no certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação 
da seguinte documentação complementar: 

9.4. HABILITAÇÃO JURÍDICA - ART. 28 DA LEI FEDERAL 8.666/93: 

9.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.4.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

9.4.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 
indicação dos seus administradores; 

9.4.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme 
o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, 
do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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9.4.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.4.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização; 

9.4.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva; 

 

9.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA - Art. 29 da Lei Federal 8.666/93: 

9.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
9.5.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da 
União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 
6.106/07);  

9.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

9.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.5.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, Alvará de 
Funcionamento e Inscrição municipal, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

9.5.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante; 

9.5.7. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante;  

9.5.7.1. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 
mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do 
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da 
lei; 

9.5.8. Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º§ 
único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá 
sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo 
emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da 
Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante 
aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos; 

9.5.9. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e 
Recuperações Judiciais) originária do site www.tjdft.jus.br, A certidão cível 
atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993; 

9.5.10. Certidão (Nada Consta) de Distribuição Cíveis e Criminais originária do 
Estado de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br/sjpa/); 
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9.5.11. Licença Sanitária da empresa licitante, devidamente atualizada pelo órgão 
sanitário local (Vigilância Sanitária) competente, autorizando exercer 
atividades de comercialização e/ou fabricação de Produtos, objeto deste 
certame, conforme Art. 21 da Lei 5.991/1973. 

9.5.12. Autorização de funcionamento da empresa licitante expedida pelo órgão 
competente (AFE – ANVISA ) autorizando exercer atividades de 
comercialização ou fabricação, conforme Art. 50 da Lei 6.360/1976. 

9.5.13. Para o caso de fornecimento de medicamentos controlados pela Portaria 
344/1998 SVS/MS, a licitante deverá apresentar a Autorização Especial de 
Funcionamento emitido pela ANVISA, segundo Art. 2º da mesma Portaria; 

9.5.14. Apresentação do Certificado de Responsabilidade Técnica do Farmacêutico 
responsável, emitido pelo Conselho Regional de Farmácia, com prazo de 
validade em vigor, na data de abertura dos envelopes, conforme exigência 
da Lei Federal nº 3.820/60 (art. 24). 

9.5.15. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 
pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 
11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, sob pena de inabilitação. 
 

9.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA - Art. 31 da Lei Federal 8.666/93 
9.6.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
9.6.2. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação consistente em Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante 
prestado serviço compatível como o objeto desta licitação, só será aceito 
declaração emitidas por prefeituras e secretarias desde que comprove 
através de nota de empenho e ou nota fiscal assinada pelo fiscal do contrato 
da Contratante. 

9.6.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

9.6.4. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, 
empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no 
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial 
do último exercício financeiro (art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro 
de 2007); 

9.6.5. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 
ao período de existência da sociedade; 

9.6.6. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) 
e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
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LG = ---------------------------------------------------------; 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
Ativo Total 
SG = ----------------------------------------------------------; 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
Ativo Circulante 
LC = -----------------------; ePassivo Circulante 

9.6.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 
inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar 
patrimônio líquido de .......(......) do valor estimado da contratação ou item 
pertinente. 

9.7. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 
deverão ser apresentados pelos licitantes, via e-mail 
Saomiguel.cpl.eletronico@hotmail.com, no prazo de 60 (sessenta) minutos, após 
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Posteriormente, serão remetidos 
em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião 
de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o 
original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 03 
(três) dias úteis, após encerrado o prazo para o encaminhamento via e-mail; 

9.8. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

9.9. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte 
ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição 
no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar 
a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

9.10. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação 
fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para 
a continuidade da mesma. 

9.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo 
com o estabelecido neste Edital. 

9.13. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

9.14. Os participantes deverão encaminhar os documentos constante as cláusulas 
(9.2.1; 9.2.2; 9.2.3; 9.5.2; 9.5.4; 9.5.7; 9.5.8; 9.5.9 e 9.5.10) em nome da empresa 
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

mailto:Pregoeiro1.chaves@hotmail.com
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9.15. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

9.16. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico; 
9.17. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 
9.18. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome 

da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 
9.19. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada 
portradutorjuramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no 
cartório de títulos e documentos. 

9.20. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, 
tambémdeverãoserapresentadosdevidamenteconsularizadosouregistrados em 
cartório de títulos edocumentos. 

9.21. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade 
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, 
são emitidos somente em nome damatriz. 

9.22. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 
restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização 
da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento  do débito e a 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
9.22.1. O prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da 

divulgação do resultado da fase dehabilitação. 
9.22.2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da 

administração pública, quando requerida pela licitante, mediante 
apresentação dejustificativa. 

9.23. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, 
implicará decadência do direito ao registro de preços e à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem declassificação. 

9.24. Se a proposta não for aceitável, se a licitante não atender às exigências de 
habilitação, ou, ainda, se a amostra for rejeitada, o Pregoeiro examinará a 
proposta subsequente  e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 

9.25. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será 
declarada vencedora. 
 

10. SEÇÃO X – DA AMOSTRA 
10.1. Caso houver necessidade alicitante será convocada para entregar amostra 

estabelecidas em Anexo I – Termo de Referência. 
10.1.1. Não será aceita a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada, que 

não enviar amostra, ou que não a apresentar nos prazosestabelecidos. 
 

11. SEÇÃO XI – DO RECURSO 
11.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o 

qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio 
do sistema, manifestar sua intenção derecurso. 
11.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a 
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adjudicar o objeto à licitante vencedora. 
11.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 
11.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do 

recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as 
demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via 
sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 
recorrente. 

11.4. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos 
autos do franqueada aosinteressados. 

11.5. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro 
serão apreciados pela autoridade competente. 

11.6. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 

12. SEÇÃO XII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
12.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver 

recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para 
homologação. 

15.1. A homologação deste Pregão compete ao Prefeito Municipal. 
15.2. O objeto deste Pregão será adjudicado às vencedoras dos respectivos 

itens. 
 

13. SEÇÃO XIII – DO REGISTRO DE PREÇOS 
13.1. A Prefeitura Municipal é o órgão gerenciador responsável pela condução do 

conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de 
Registro de Preços dele decorrente. 

13.2. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que 
participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e 
integram a Ata de Registro de Preços. 

13.3. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em 
participar do registro de preços, no módulo Intenção de Registro de Preços – 
IRP do sistema. 

13.4. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Portal 
de Compras Publicas – Órgão Gerenciador para manifestação sobre a 
possibilidade deadesão. 

13.5. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de 
Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% 
(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro 
de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

13.6. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá  
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata 
de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

13.7. Será vedada a possibilidade de adesão separada de itens para os quais a 
licitante vencedora não apresentou o menor preço. 

13.8. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, 
observado o prazo de vigência daAta. 
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13.8.1. A Prefeitura poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação deste prazo, respeitado o prazo de vigência da Ata, quando 
solicitada pelo órgão não participante. 

13.9. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadasas condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 

13.10. Por ocasião da homologação da licitação, será incluído, na respectiva Ata de 
Registro de Preços na forma de anexo, o registro das licitantes não 
desclassificadas que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais 
aos da licitante vencedora na sequência da classificação do certame, excluído 
o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender 
aos requisitos previstos no art. 3º da Lei n.º8.666/93. 

13.11. Homologado o resultado deste Pregão, a licitante mais bem classificada será 
convocada para assinara Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de 
convocação. 

13.12. O prazo para que a licitante mais bem classificada compareça após ser 
convocada, poderá ser prorrogado,uma única vez, por igual período,desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pelo Tribunal de Contas da União. 

13.13. É facultado a Prefeitura, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de 
Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos 
termos do parágrafo único do art. 13 do Decreto n.º7.892/2013. 

13.14. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços implicará 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, conforme disposto 
no artigo 14 do Decreto n.º 7.892/2013. 

13.15. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, 
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

13.16. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído 
o do vencimento. 

13.17. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses de correntes e devidamente comprovadas das situações 
previstas na alínea“d”do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou no artigo 17 
do Decreto n.º7.892/2013. 

13.18. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar 
por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

13.19. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores 
para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

13.20. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 

13.21. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 
aos valores de mercado observará a classificação original. 

13.22. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
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13.22.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da 
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 

13.22.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 
de negociação. 

13.23. Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão 
gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

13.24. O registro do fornecedor será canceladoquando: 
13.24.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
13.24.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
13.24.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado;ou 
13.24.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 

n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de2002. 
13.25. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas subcondições 

16.14.1, 16.14.2 e 16.14.4 será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

13.26. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da 
Ata, devidamente comprovados ejustificados: 
13.26.1. Por razão de interesse público;ou 
13.26.2. A pedido dofornecedor. 

13.27. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata 
registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, a Prefeitura fará o devido 
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores 
registrados a nova ordem de classificação. 

13.28. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, 
automaticamente, por decurso do prazo de suavigência. 
 

14. SEÇÃO XIV – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
14.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado 

poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para 
assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data 
do recebimento do documento oficial de convocação,  sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

14.1.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem 
apresentada pelo fornecedor registrado em sua proposta, desde que 
seja pertinente e compatível com os termos deste Edital. 

14.2. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, 
por igual período, quando solicitado pelo fornecedor registrado durante o seu 
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 
 

15. SEÇÃO XV – DAS SANÇÕES 
15.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a Administraçao e será 

descredenciada no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de 
multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e 
demais cominações legais, nos seguintes casos: 
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15.1.1. Cometer fraudefiscal; 
15.1.2. Apresentar documentofalso; 
15.1.3. Fizer declaraçãofalsa; 
15.1.4. Comportar-se de modoinidôneo; 
15.1.5. Não assinar a Ata de Registro de Preços no prazoestabelecido; 
15.1.6. Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 
15.1.7. Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
15.1.8. Não mantiver aproposta; 
15.1.9. Não entregar amostra. 

15.2. Para os fins da subcondição, reputar-se-ão inidôneos atos como os 
descritosnos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93 e a apresentação 
de amostra falsificada ou deteriorada. 
 

16. SEÇÃO XVI – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
16.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste 
Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço 
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, até as 24 horas, antes da 
abertura da sessão. 

16.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a 
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

16.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a 
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 

16.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) 
dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente para o endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br . 

16.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 
disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados. 
 

17. SEÇÃO XVII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1. A Prefeitura Municipal compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo 
inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito 
e fundamentado. 
17.1.1. A anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços, bem como à 

do contrato. 
17.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

17.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 
Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução 
do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos 
que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação ehabilitação. 

17.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá 
sanar erros  ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos 
documentos e a sua validade jurídica,  mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 
fins de classificação e habilitação. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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17.5. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente 
indicadosna proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de 
julgamento deste Pregão. 

17.6. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória 
nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos 
verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de 
documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

17.7. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

17.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, 
prevalecerão as últimas. 

17.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 
conveniência da Administração, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, 
da Lei nº10.520/2002. 
 

18. SEÇÃO XVIII – DOS ANEXOS 
18.1. São partes integrantes deste Edital os seguintesanexos: 

18.1.1. Anexo I – Termo de Referência; 
18.1.2. Anexo II – Minuta do Contrato; 
18.1.3. Anexo III – Minuta da Ata de Registro dePreços; 

 
 

19. SEÇÃO XIX – DO FORO 
19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não 

possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas 
na Justiça Estadual, no Foro da cidade de São Miguel do Guamá/PA, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos 
casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal. 

 
São Miguel do Guamá (PA), 06 de dezembro de 2019. 

 
 

 
 
 

Marco Aurélio Rezende da Rocha 
Pregoeiro 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO (L.8.666/93, art. 40, I) 

1.1. O presente Termo de Referência visa Aquisição de Medicamentos, Material Técnico 

Hospitalar, conforme quantidades e especificações técnicas constantes neste termo, para 

a Prefeitura e Secretarias: 

 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/QUANTIDADES E REGIME DE EXECUÇÃO (L.10.520/02, 

art. 3º, II) 

ITEM DESCRIÇÃO MEDICAMENTOS GERAIS APRES.  QUANTIDADE  

1 Acebrofilina 25mg, xarope pediátrico  Frasco        1.200  

2 Acebrofilina 50mg, xarope adulto  Frasco        1.200  

3 Aciclovir 200mg comprimido Comp        6.000  

4 Aciclovir creme 50mg – 10g Tubo        3.000  

5 Ácido Acetilsalicílico 100mg  Comp     246.000  

6 Acido Áscorbico (vitamina c) gotas – 20ml Frasco      18.000  

7 Ácido Fólico 5mg, comprimido Comp     345.600  

8 Acido Tranexâmico 50mg/ml Ampola         5.400  

9 Adalat sublingual Comp        1.800  

10 Água para injeção, 10ml Ampola      22.800  

11 Água para injeção, frasco 500ml Frasco         2.700  

12 Albendazol 400mg, comprimido Comp      54.000  

13 Albendazol 40mg,Suspensão  Frasco      15.000  

14 Ambroxol xarope adulto Frasco      15.000  

15 Ambroxol xarope pediátrico Frasco      18.000  

16 Amicacina 100mg, injetável  Ampola         4.200  

17 Amicacina 500mg, injetável  Ampola         5.400  

18 Aminofilina 0,24 solução injetável  Ampola         8.640  

19 Amiodarona 200mg comprimido  Comp        4.800  

20 Amiodarona 50mg/ml Ampola         1.200  

21 Amoxicilina 250mg, suspensão  Frasco      18.000  

22 Amoxicilina 500mg, comprimido  Comp     302.400  

23 Ampicilina 1G, injetável Ampola         8.640  

24 Ampicilina 500mg, comprimido Comp     146.160  

25 Ampicilina 50mg/ml suspensão oral Frasco        8.640  

26 Atenolol 100mg, comprimido Comp     172.800  
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27 Atenolol 50mg, comprimido  Comp     172.800  

28 Atropina sulfato 0,25mg, injetável  Ampola         3.600  

29 Azitromicina 500mg, comprimido  Comp        8.640  

30 Azitromicina 600mg, suspensão  Frasco      34.560  

31 Benzilpenicilina  Benzatina 1.200.000 Ui/4ml Ampola       14.640  

32 Benzilpenicilina Benzatina  600.000Ui /4ml Ampola         9.000  

33 Benzilpenicilna Cristalina 5.000.000 UI injetável  Ampola            420  

34 
Benzilpenicilna Procaica + Potássica 300.000 

UI+100.000UI injetável 
Ampola            300  

35 Benzoato de benzila 25% - 100ml Frasco        6.930  

36 Bicarbonato de Sódio 8,4% injetável  Ampola         3.600  

37 Brometo de Ipratrópio 0,25mg/ml Frasco        1.200  

38 
Bultibrometo de Escopolamina + Dipirona Sódica, 

injetável  
Ampola       59.040  

39 
Bultibrometo de Escopolamina + Dipirona, 

comprimido  
Comp     144.000  

40 Bultibrometo de Escopolamina injetável  Ampola       34.560  

41 
Butilbrometo de escopolamina+dipirona sódica 

gotas – 20ml 
Frasco        8.640  

42 Captopril 25mg,comprimido  Comp     345.600  

43 Carvedilol 12,5mg comprimido Comp      90.000  

44 Carvedilol 25mg, comprimido Comp      90.000  

45 Cefalexina 500mg, comprimido  Comp     216.000  

46 Cefalexina 50mg/ml suspensão oral  Frasco      17.280  

47 Cefalotina 1G, injetável  Ampola       18.000  

48 Ceftriaxona Sódica 1G, solução injetável Ampola       18.000  

49 Cetoconazol 200mg, comprimido Comp     103.680  

50 Cetoconazol creme dermatológico Tubo      18.000  

51 Cetoprofeno 100mg, IV injetável  Ampola       12.000  

52 Cimetidina 150mg, solução  injetável   Ampola      20.640  

53 Cimetidina 200mg, comprimido Comp      86.400  

54 Ciprofibrato 100mg, comprimido Comp      43.200  

55 Ciprofloxacino 200mg, injetável  Frasco        3.600  

56 Ciprofloxacino 500mg, comprimido  Comp     172.800  

57 Cloreto de Potássio 10ml, injetável Ampola         8.640  

58 Cloreto de Sódio 0,9% solução nasal  Frasco        5.400  

59 Cloreto de Sódio 10ml, injetável  Ampola         8.640  

60 
Cloridrato de Bupivacaína+Glicose 8% pesada 

0,50%(5mg/ml) 
Ampola        1.800  

61 Cloridrato de Oxibutinina 5 mg Comp        2.592  

62 Colagenase 0,6g+clorafenicol 0,01g – 30g Tubo        1.728  
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63 Complexo B drágeas Comp     345.600  

64 Complexo B, solução injetável  Ampola       68.400  

65 Dexametasona 0,1% sol. oftálmica 5ml Frasco        1.200  

66 Dexametasona 0,1%, creme  Tubo      18.000  

67 Dexametasona 0,1mg/ml elixir  Frasco      12.000  

68 Dexametasona 4mg,solução injetável  Ampola       74.880  

69 Dexclofeniramina 2mg, xarope  Frasco      18.000  

70 Diclofenaco sódico 25mg/ml, solução injetável   Ampola       74.880  

71 Diclofenaco sódico 75 mg, comprimido  Comp     174.000  

72 Digoxina 0,25mg, comprimido  Comp      48.000  

73 Dipirona 500mg, comprimido Comp     172.800  

74 Dipirona gotas 500mg/ml Frasco      54.000  

75 Dipirona sódica 500/ml , solução injetável  Ampola       74.880  

76 Dopamina, cloridrato 5mg,/ml injetável  Ampola         1.800  

77 Epinefrina 1mg,/ml solução injetável  Ampola         1.800  

78 
Ergometrina 0,2mg/ml solução injetável 

(Ergotrat) 
Ampola         1.800  

79 Espironolactona 100mg, comprimido Comp      43.200  

80 Espironolactona 25mg, comprimido Comp      43.200  

81 Etilefrina 10mg/ml solução injetável  Ampola         3.600  

82 Fenoterol 5mg/ml 20ml gotas Frasco           600  

83 Fluconazol 150mg, comprimido Comp     138.240  

84 Furosemida 10mg/ml, solução injetável  Ampola       30.000  

85 Furosemida 40mg, comprimido Comp     208.080  

86 Gentamicina 20mg, solução injetável  Ampola         3.600  

87 Gentamicina 40mg, solução injetável  Ampola       14.640  

88 Gentamicina 80mg, solução injetável  Ampola       30.000  

89 Glibenclamida 5mg, comprimido Comp     432.000  

90 Glicerol Enema 120mg/ml  Frasco        1.200  

91 Gliconato de Cálcio 10ml  Ampola         2.400  

92 Glicose 25% 10ml Ampola       38.400  

93 Glicose 50% 10ml Ampola       12.000  

94 Hidralazina 20mg/ml injetável  Ampola         2.400  

95 Hidralazina 50mg/ml injetável  Ampola        2.400  

96 Hidroclorotiazida 25mg, comprimido Comp     432.000  

97 Hidrocortisona 100mg, pó para solução injetável  Ampola       14.400  

98 Hidrocortisona 500mg, pó para solução injetável  Ampola       21.600  

99 Hidróxido de Alumínio 150ml suspensão  Frasco        8.640  

100 Ibuprofeno 50mg/ml suspensão oral  Frasco      18.000  

101 Ibuprofeno 600mg, comprimido Comp     216.000  

102 Imunoglobulina anti-RHO 300mcg/2ml Ampola           240  
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103 Isossorbida 5mg sublingual, comprimido  Comp        6.000  

104 Ivermectina 6mg, comprimido Comp      43.200  

105 Lidocaína 2% geleia s/ sabor – 30g Tubo        1.800  

106 
Lidocaína solução injetável 2% s/ vaso 

constritor  
Ampola       17.280  

107 Lincomicina 300mg, injetável  Ampola         2.400  

108 Lincomicina 600mg, injetável  Ampola         3.600  

109 Loratadina 10mg, comprimido Comp      43.200  

110 Loratadina 1mg/ml xarope Frasco      14.400  

111 Losartana Potassica 50mg, comprimido Comp     432.000  

112 Maleato de Timolol 0,5%, sol. oftálmica Frasco        1.200  

113 Maleato de Trimebutina 200mg Comp           864  

114 Manitol 20% solução injetável  Frasco         1.200  

115 Mebendazol 100mg, comprimido Comp      60.480  

116 Mebendazol 20mg/ml suspensão oral 30ml Frasco      10.800  

117 Metformina 500mg, comprimido Comp     103.680  

118 Metformina 850mg, comprimido Comp     432.000  

119 Metildopa 250mg, comprimido Comp      54.000  

120 Metildopa 500mg, comprimido Comp      54.000  

121 Metoclopramida 10mg, comprimido Comp     103.680  

122 Metoclopramida 4mg/ml, solução oral  Frasco        8.640  

123 Metoclopramida 5mg/ml solução injetável  Ampola       27.600  

124 Metronidazol 0,5%, solução injetável   Ampola         3.600  

125 Metronidazol 250mg, comprimido  Comp     172.800  

126 Metronidazol 40mg/ml suspensão oral Frasco      10.368  

127 Metronidazol+nistatina creme vaginal Tubo      17.280  

128 Miconazol 2% Creme Vaginal  Bisnaga        3.000  

129 Neomicina+bacitracina pomada – 10g Tubo      20.736  

130 Nifedipino 10mg, comprimido  Comp     124.416  

131 Nifedipino 10 mg sublingual Comp        5.760  

132 Nifedipino 20mg, comprimido Comp     157.140  

133 Nimesulida 100mg, comprimido Comp     162.086  

134 Nistatina 100.000ui 50ml, solução oral Frasco        5.184  

135 Nistatina creme vaginal 25.000ui/g Tubo      15.000  

136 Nitrofurasona 2mg/g pomada – 500g Pote           540  

137 Nitroprussiato de Sódio 50mg, injetável  Ampola             60  

138 Nootropil (piracetam) solução injetável  Ampola         1.800  

139 Óleo mineral – 100ml Frasco           864  

140 Omeprazol 20mg, comprimido Comp     172.800  

141 Oxitocina 5UI/ML injetável  Ampola       10.800  

142 Paracetamol 200mg/ml,solução oral Frasco      17.280  
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143 Paracetamol 500mg,comprimido Comp     259.200  

144 Prednisona 20mg, comprimido Comp     172.800  

145 Prednisona 5mg, comprimido Comp     103.680  

146 Prometazina 25mg, comprimido Comp      54.000  

147 Prometazina 50mg/ml solução injetável  Ampola       21.600  

148 Propranolol 40mg, comprimido Comp     172.800  

149 Ranitidina 150mg, comprimido  Comp        3.600  

150 Ranitidina 25mg/ml, solução injetável  Ampola       24.000  

151 Sais p/ Reidratação oral, pó para solução oral. Envelope        8.640  

152 Salbutamol 2mg/5ml, xarope oral Frasco        7.200  

153 Secnidazol 1000mg, comprimido Comp      51.840  

154 Simeticona 40mg, comprimido Comp     207.360  

155 Simeticona 75mg/ml gotas – 10ml Frasco      20.760  

156 Sinvastatina 20mg, comprimido Comp     345.600  

157 Soro Fisiológico 0,9% 250ml  Frasco       12.442  

158 Soro fisiológico 0,9% 500ml Frasco       16.800  

159 Soro Glicofisiológico 500ml Frasco         9.000  

160 Soro Glicosado 5% 250ml  Frasco         7.488  

161 Soro Glicosado 5% 500ml Frasco         9.960  

162 Soro Ringer + lactato 500ml Frasco         6.000  

163 Soro Ringer Simples 500ml Frasco       10.200  

164 
Sulfametoxazol+Trimetropima 80+400, 

comprimido  
Comp     103.680  

165 
Sulfametoxazol+Ttrimetropima 80+40 mg/ml 

suspensão oral   
Frasco        9.000  

166 Sulfato de Magnésio 10% solução injetável  Ampola         1.200  

167 Sulfato de Magnésio 20% solução injetável  Ampola         1.200  

168 Sulfato ferroso 100/40mg, comprimido Comp     345.600  

169 Sulfato ferroso 25mg/ml 100ml ad/ped xarope Frasco        8.640  

170 Sulfato ferroso 30ml ad/ped gotas  Frasco        7.200  

171 Supositório de Glicerina, adulto  Unidade           300  

172 Supositório de Glicerina, infantil  Unidade           300  

173 Vitamina C 1G injetável  Ampola       68.400  

174 Vitamina K, injetável  Ampola       10.800  

        

ITEM MEDICAMENTO PSICOTROPICO APRESENT  QUANT  

175 Alprazolam 1,0mg comprimido Comp        4.320  

176 Alprazolam 2,0mg comprimido Comp        4.320  

177 Alprozolam 0,5mg comprimido  Comp        4.320  

178 Amitriptilina 25mg comprimido  Comp      72.000  
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179 Biperideno 2mg comprimido  Comp      72.000  

180 Bromazepam 3mg comprimido  Comp      24.000  

181 Bromazepam 6mg comprimido  Comp      24.000  

182 Carbamazepina 200mg comprimido  Comp      86.400  

183 Carbamazepina susp. oral xpe 100ml Frasco        5.760  

184 Carbonato de Litio 300mg comprimido  Comp      36.000  

185 Citalopram 20mg comprimido  Comp      18.000  

186 Clobazam 10mg, comprimido Comp        4.320  

187 Clobazam 20mg, comprimido Comp        4.320  

188 Clonazepam 0,5mg comprimido Comp      30.000  

189 Clonazepam 2mg comprimido  Comp      57.600  

190 Clonazepan 2,5mg/ml gotas  Frasco        5.400  

191 Clopromazina 25mg comprimido  Comp      57.600  

192 Cloridrato de Cetamina, solução injetável  Ampola           120  

193 Clorpromazina 100mg comprimido  Comp      57.600  

194 Clorpromazina 25mg/5ml, solução injetável  Ampola           600  

195 Diazepam 10mg/ml, solução injetável  Ampola        7.200  

196 Diazepan 10mg comprimido  Comp      57.600  

197 Diazepan 5mg comprimido Comp      43.200  

198 Fenitoína 100mg comprimido  Comp      28.800  

199 Fenitoína 100mg/ml injetável   Ampola        1.440  

200 Fenobarbital 100mg comprimido  Comp      86.400  

201 Fenobarbital 200mg, injetável  Ampola        1.440  

202 Fenobarbital Sol. Oral 4% 20ml  Frasco        2.880  

203 
Flufenan Depot (enantato de flufenazina) 

25mg/ml injetável 
Ampola           120  

204 Fluoxetina 20mg comprimido  Comp      43.200  

205 Haloperidol 1mg comprimido  Comp      18.000  

206 Haloperidol 2mg/ml gotas  Frasco        1.440  

207 Haloperidol 5mg comprimido  Comp      72.000  

208 Haloperidol deconoato, 50mg injetável  Ampola        2.880  

209 Imipramina 25mg comprimido  Comp      15.000  

210 Levodopa 250mg+Carbidopa 25mg comprimido  Comp        9.000  

211 Levomepromazina 100mg comprimido Comp      30.000  

212 Levomepromazina 25mg comprimido  Comp      30.000  

213 Midazolan 5mg/5ml injetável  Ampola        1.200  

214 Morfina 10mg/ml injetável  Ampola      14.400  

215 Oxcarbamazepina 6% 100ml suspensão oral  Frasco           720  

216 Paroxetina 20mg comprimido  Comp      28.800  

217 Petidina (Dolosal) 50mg/2ml injetável  Ampola        7.200  

218 Risperidona 1mg comprimido Comp      28.800  
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219 Risperidona 2mg comprimido  Comp      43.200  

220 Risperidona 3mg comprimido Comp      28.800  

221 Sertralina 100mg comprimido Comp      18.000  

222 Sertralina 50mg comprimido  Comp      28.800  

223 Topiramato 100mg, comprimido Comp      18.000  

224 Topiramato 50mg, comprimido Comp      18.000  

225 Tramadol 50mg comprimido Comp        3.000  

226 Tramadol 50mg/1ml injetável  Ampola      14.400  

227 Valproato  de Sódio 250mg/ml Xarope  Frasco        1.800  

228 Valproato de Sódio 500mg, comprimido Comp      10.800  

229 Venlafaxina 75mg comprimido Comp      18.000  

        

ITEM MATERIAL TÉCNICO APRESENT  QUANT  

230 Agulha 20x5,5 Unidade      43.200  

231 Agulha 25x7 Unidade      86.400  

232 Agulha 30X7 Unidade      78.000  

233 Agulha 30x8 Unidade     122.400  

234 Agulha 40x12 Unidade      83.520  

235 Agulha de Raque N 22G Unidade        1.440  

236 Agulha de Raque N 25 G Unidade        1.800  

237 Agulha de Raque N 26G Unidade        1.440  

238 Atadura de Crepe 10cm  Unidade      32.400  

239 Atadura de Crepe 12 cm  Unidade      21.600  

240 Atadura de Crepe 15cm Unidade      43.200  

241 Atadura de Crepe 20 cm Unidade      21.600  

242 Atadura Gessada 10cm Unidade           312  

243 Atadura Gessada 15 cm  Unidade           600  

244 Atadura Gessada 20cm Unidade           600  

245 Aparelho de pressão arterial infantil  Unidade               6  

246 Aparelho de pressão arterial adulto  Unidade           468  

247 Aparelho Nebulizador 1Via  Unidade             30  

248 Aparelho Medidor de Glicose ON CALL PLUS Unidade           576  

249 Abaixador de língua c/ 100 unidades  Pacote           600  

250 Álcool Etílico 96º 1L Unidade           720  

251 Álcool 70% 1 litro Unidade        2.419  

252 Álcool Gel 70% 1 litro  Unidade           432  

253 Álcool Iodado 1 litro  Unidade        7.489  

254 Algodão em rolo 500 G Unidade        1.728  

255 Algodão Ortopédico 10cm Pacote           360  

256 Algodão Ortopédico 15 cm  Pacote           360  
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257 Algodão Ortopédico 20 cm  Pacote           360  

258 Água oxigenada 10 VOL 1L  Unidade           360  

259 Bolsa Térmica para compressa 1,5L Unidade             18  

260 Coletor de Material Perfuro cortante 13 litros Unidade        2.160  

261 
Compressa de Gaze Cirúrgica 45X50cm – Campo 

Operátorio 
Pacote             90  

262 
Compressa de Gaze 7,5x7,5 não estéril, pacote 

c/ 500 unidades 
Pacote        8.640  

263 
Coletor de Exame universal 50ml não estéril c/ 

rosca 
Unidade      15.000  

264 Compressa de Gaze em rolo 91x91 Pacote           300  

265 Conjunto nebulizador adulto  Unidade             60  

266 Conjunto nebulizador infantil  Unidade             60  

267 Colar Cervical tamanho G em polietileno  Unidade             50  

268 Colar Cervical tamanho M em polietileno Unidade             72  

269 Colar Cervical tamanho P em polietileno  Unidade             72  

270 Cateter tipo Óculos Infantil  Unidade        1.500  

271 Cateter tipo Óculos Adulto  Unidade        2.160  

272 Coletor de Urina Sistema Fechado  Unidade        1.560  

273 Coletor de Urina Sistema Aberto  Unidade           864  

274 Cânula de Guedel Nº0 Unidade             60  

275 Cânula de Guedel Nº1 Unidade             60  

276 Cânula de Guedel Nº2 Unidade             60  

277 Cânula de Guedel Nº3 Unidade             60  

278 Cânula de Guedel Nº4 Unidade             60  

279 Cânula de Guedel Nº5 Unidade             60  

280 Cateter intravenoso Nº14 Unidade        4.320  

281 Cateter intravenoso Nº16 Unidade        7.200  

282 Cateter intravenoso Nº18 Unidade        7.200  

283 Cateter intravenoso Nº20 Unidade      12.000  

284 Cateter intravenoso Nº22 Unidade      16.800  

285 Cateter intravenoso Nº24 Unidade      16.800  

286 
Cateter Venoso Central – Kit Punção Descartável 

(INTRACATH) 
Unidade             30  

287 Catgut Cromado 0 ( 4,0cm/75cm)1/2 Unidade        3.456  

288 Catgut Cromado 1-0 (4,0cm75cm)3/8 Unidade        3.456  

289 Catgut Cromado 2-0 (3,0cm/75cm)3/8 Unidade        3.456  

290 Catgut Cromado 3-0 ( 3,0cm / 75cm ) 3/8 Unidade        3.456  

291 Catgut Cromado 4-0 ( 3,0cm /75cm ) 3/8 Unidade        3.456  

292 Catgut Simples 0 (4,0cm/75cm)1/2 Unidade        3.456  

293 Catgut Simples 1-0 (3,0cm/75cm)3/8 Unidade        3.456  
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294 Catgut Simples 2-0 ( 3,0cm/75cm)3/8 Unidade        3.456  

295 Catgut Simples 3-0( 3,0cm/75cm)3/8 Unidade        3.456  

296 Catgut Simples 4-0 (70cm) Unidade        3.456  

297 Dreno Torácico Nº12 Unidade           120  

298 Dreno Torácico Nº14 Unidade           120  

299 Dreno Torácico Nº16 Unidade           120  

300 Dreno Torácico Nº18 Unidade           120  

301 Dreno Torácico Nº20 Unidade           120  

302 Dreno Torácico Nº22 Unidade           120  

303 Dreno Torácico Nº24 Unidade           120  

304 Dreno Torácico Nº26 Unidade           120  

305 Dreno Torácico Nº28 Unidade           120  

306 Dreno Torácico Nº30 Unidade           120  

307 Dreno Torácico Nº32 Unidade           120  

308 Dreno Torácico Nº34 Unidade           120  

309 Dreno Torácico Nº36 Unidade           120  

310 Dreno Torácico Nº38 Unidade           120  

311 Dreno de Penrose Nº01 Unidade           120  

312 Dreno de Penrose Nº02 Unidade           120  

313 Dreno de penrose Nº03 Unidade           120  

314 Dreno de Sucção de Tórax nº10 Unidade           120  

315 Dreno de Sucção de Tórax nº16 Unidade           120  

316 Dreno de Sucção de Tórax nº22 Unidade           120  

317 Dreno de Sucção de Tórax nº28 Unidade           120  

318 Dreno de Sucção de Tórax nº32 Unidade           120  

319 Dreno de Sucção de Tórax nº36 Unidade           120  

320 Dreno de Sucção de Tórax nº18 Unidade           120  

321 Esparadrapo 4,5x10cm  Unidade        3.456  

322 Equipo Macrogotas  Unidade      51.600  

323 Espátula de Ayres c/100 Unidade        1.800  

324 Filme para RX 18x24 Caixa           144  

325 Filme para RX 30x40 Caixa           144  

326 Filme para RX 35x35 Caixa           144  

327 Fixador para Revelação (MANUAL) Frasco             94  

328 Revelador para Revelação (MANUAL) Frasco             94  

329 Fita Micropore 4,5x5cm  Unidade           518  

330 Fita para Teste de Autoclave  Unidade           144  

331 
Fita para Glicoteste ON CALL PLUS Laboratório 

Acon C/25UND 
Caixa        4.608  

332 
Fita para Glicoteste ON CALL PLUS Laboratório 

Acon C/50 UND 
Caixa        2.088  
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333 Fluxometro de Oxigênio com Regulador Unidade             60  

334 
Fio de Algodão 0 (ag. 3/8 triangular  cil. 3,0-

75cm) 
Unidade           691  

335 Fio de Polipropileno 2-0 (2,5cm/5m) ½ circular  Unidade        1.037  

336 Fio de Seda 0 (30mm/45) 3/8 triangular  Unidade        1.037  

337 Fio de Seda 1-0 (30mm/45) 3/8 triangular  Unidade        1.037  

338 Fio de Seda 2-0 (30mm/45) 3/8triangular  Unidade        1.387  

339 Fio de Seda 3-0 (30mm/45) 3/8triangular  Unidade           691  

340 Fio de Seda 4-0 (30mm/45) 3/8triangular Unidade           691  

341 
Fio de sutura VICRYL (ácido poliglicólico) 0 

(30mm/45) 3/8triangular  
Unidade           360  

342 
Fio de sutura VICRYL (ácido poliglicólico) 1-0 

(30mm/45) 3/8 triangular  
Unidade           360  

343 
Fio de sutura VICRYL (ácido poliglicólico) 2-0 

(30mm/45) 3/8 triangular  
Unidade           360  

344 
Fio de sutura VICRYL(ácido poliglicólico) 3-0 

(30mm/45) 3/8triangular  
Unidade           360  

345 
Frasco p/ Drenagem de Tórax e Gástrica – 

1.000ml com Selo d’água 
Unidade             60  

346 Gel para ULTRASSON 1L Unidade           691  

347 Iodopolividona Solução Tópica 1 litro Unidade           691  

348 Iodopolividona Solução Degermante 1 litro Unidade           346  

349 Kit para PCCU c/ espátula e lâmina Tamanho P Unidade        6.000  

350 Kit para PCCU c/ espátula e lâmina Tamanho M Unidade        6.000  

351 Kit para PCCU c/ espátula e lâmina Tamanho G Unidade        2.880  

352 Lamina de Bisturi Nº15 Unidade        4.320  

353 Lamina de Bisturi Nº23 Unidade      15.840  

354 
Lanceta Desc G28 c/sistema de Segurança – cx 

c/ 100und 
Caixa           864  

355 Luva de procedimento Tamanho P  Unidade     288.000  

356 Luva de procedimento Tamanho M Unidade     288.000  

357 Luva de procedimento Tamanho G Unidade      14.400  

358 Luva Estéril Tamanho 7,5  Unidade        3.000  

359 Luva Estéril Tamanho 8,0 Unidade        3.000  

360 Luva Estéril Tamanho 8,5 Unidade        3.000  

361 Lençol para maca 50x50 Unidade        1.500  

362 Mandril p/ intubação endotraqueal adulto Unidade             60  

363 
Mascara de oxigênio de alta concentração c/ 

reservatório adulto 
Unidade           120  

364 
Mascara de oxigênio de média de concentração 

c/ reservatório infantil 
Unidade           120  
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365 Mascara de Venturi p/ Oxigeno-terapia Unidade             60  

366 Mascara cirúrgica tripla com Elástico  Unidade      50.400  

367 Mononylon preto 0 (20mm) Unidade        1.728  

368 Mononylon preto 1-0 (20mm/45) 3/8 triangular  Unidade        1.728  

369 Mononylon preto 2-0 (20mm/45) 3/8 triangular  Unidade        5.184  

370 Mononylon preto 3-0 (20mm/45) 3/8 triangular  Unidade        5.184  

371 Mononylon preto 4-0 (30mm/45) 3/8 triangular  Unidade        1.728  

372 Mononylon preto 5-0 (15mm/45) 3/8 triangular  Unidade        1.728  

373 Mononylon preto 6-0 (15mm/45) 3/8 triangular  Unidade        1.728  

374 Prendedor Umbilical (Clamp) Unidade        1.500  

375 Papel Grau Cirúrgico 100x100 Rolo             30  

376 Papel Grau Cirúrgico 120x100 Rolo             30  

377 Papel Grau Cirúrgico 150x100 Rolo             30  

378 Papel Grau Cirúrgico 350x100 Rolo             30  

379 Papel Grau Cirúrgico 400x100 Rolo             30  

380 Papel Grau Cirúrgico 500x100 Rolo             30  

381 Papel para Esterelização  Rolo             30  

382 Sapatilha pro-pé não-estéril par        9.000  

383 Steranios 2% ECS 5litros (Glutaron pronto 2%) Unidade             12  

384 Sonda Uretral Nº06  Unidade        2.880  

385 Sonda Uretral Nº08 Unidade        2.880  

386 Sonda Uretral Nº10 Unidade        2.880  

387 Sonda Uretral Nº12 Unidade        5.760  

388 Sonda Uretral Nº14 Unidade           720  

389 Sonda Uretral Nº16 Unidade           600  

390 Sonda de Foley Nº10 Unidade           720  

391 Sonda de Foley Nº12 Unidade           720  

392 Sonda de Foley Nº14 Unidade           720  

393 Sonda de Foley Nº16 Unidade           720  

394 Sonda de Foley Nº18 Unidade           720  

395 Sonda de Foley Nº20 Unidade           720  

396 Sonda de Foley Nº22 Unidade           720  

397 Sonda Nasogastrica Curta Nº10 Unidade             60  

398 Sonda Nasogastrica Curta  Nº12 Unidade             60  

399 Sonda Nasogastrica Curta  Nº14 Unidade             60  

400 Sonda Nasogastrica Curta Nº16 Unidade             60  

401 Sonda Nasogastrica Curta Nº18 Unidade             60  

402 Sonda Nasogastrica Longa Nº06 Unidade           180  

403 Sonda Nasogastrica Longa Nº08 Unidade           180  

404 Sonda Nasogastrica Longa Nº10 Unidade           180  

405 Sonda Nasogastrica Longa Nº12 Unidade           180  
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406 Sonda Nasogastrica Longa Nº14 Unidade           180  

407 Sonda Nasogastrica Longa Nº16 Unidade           180  

408 Sonda Gástrica Levine Nº12 Unidade             60  

409 Sonda Gástrica Levine Nº14 Unidade             60  

410 Sonda Gástrica Levine Nº16 Unidade             60  

411 Scalp Nº 19 Unidade      14.400  

412 Scalp Nº 21 Unidade      43.200  

413 Scalp N º23 Unidade      86.400  

414 Scalp Nº 25 Unidade      28.800  

415 Scalp Nº 27 Unidade      14.400  

416 Seringa 1ml p/ Insulina C/ Agulha(13X4,5) Unidade     129.600  

417 Seringa de 3ml s/ agulha  Unidade      72.600  

418 Seringa de 5 ml s/ agulha  Unidade      87.000  

419 Seringa de 10ml s/ agulha  Unidade      87.000  

420 Seringa de 20ml s/ agulha  Unidade      87.000  

421 Torneirinha de 03 vias  Unidade      21.600  

422 Touca Descartável  Unidade      36.000  

423 Tubo Endotraqueal com Manguito Nº 2,5 Unidade             90  

424 Tubo Endotraqueal com Manguito Nº 3,0 Unidade             90  

425 Tubo Endotraqueal com Manguito Nº 3,5 Unidade             90  

426 Tubo Endotraqueal com Manguito Nº 4,0 Unidade             90  

427 Tubo Endotraqueal com Manguito Nº 4,5 Unidade             90  

428 Tubo Endotraqueal com Manguito Nº 5,0 Unidade             90  

429 Tubo Endotraqueal com Manguito Nº 6,0 Unidade             90  

430 Tubo Endotraqueal com Manguito Nº 7,0 Unidade             90  

431 Tubo Endotraqueal com Manguito Nº 7,5 Unidade             90  

432 Tubo Endotraqueal com Manguito Nº 8,0 Unidade             90  

433 Termômetro Clínico Digital  Unidade           288  

434 Tela Polipropileno 12x12 (30cmx30cm)  Unidade             18  

        

ITEM MATERIAL DE LABORATÓRIO APRESENT  QUANT  

435 LAMINA DE VIDRO FOSCO CAIXA 48 

436 LAMINA DE VIDRO LISA CAIXA 48 

437 LAMÍNULAS 20X20 – CAIXA C/ 100 CAIXA 36 

438 EDTA – ANTICOAGULANTE UNIDADE 32 

439 PAPÉL FILTRO QUALY 15,O PACOTE 24 

440 TUBO P/ URINÁLISE UNIDADE 1000 

441 
TUBO DE HEMÓLISE PARA BIOQUÍMICA 

(VIDRO) 
UNIDADE 1000 

442 TUBO DE HEMÓLISE PARA HEMATOLOGIA UNIDADE 1000 
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(VIDRO) 

443 SWAB – FEMININO P/ SECREÇÃO VAGINAL PACOTE 48 

444 ÓLEO DE IMERSÃO FRASCO 10 

445 ANTI-A/ TIPAGEM SANGUÍNEA KIT 40 

446 ANTI-B/ TIPAGEM SANGUÍNEA KIT 40 

447 ANTI-RH/ TIPAGEM SANGUÍNEA KIT 40 

448 LANCETAS CAIXA 32 

449 
FITAS P/ CONADOTROFINA CORIÔNICA 

HUMANA (BETA - HCG) 
CAIXA 50 

450 FUCSINA PARA GRAM LITRO 10 

451 SOLUÇÃO ALCOOL – CETONA PARA GRAM LITRO 10 

452 VIOLETA DE GENCIANA LITRO 10 

453 LUGOL PARA GRAM UNIDADE 10 

454 FUCSINA FENICICADA PARA ZIEHL LITRO 10 

455 AZUL DE MENTILENO UNIDADE 10 

456 CITRATO DE SÓDIO (ANTICOAGULANTE) LITRO 10 

457 VDRL KIT 180 

458 ASO – ANTI-ESTEPTOLISINA “O” KIT 96 

459 PCR – PROTEÍNA C REATIVA KIT 120 

460 LATEX – FATOR REUMATOIDE KIT 60 

461 PONTEIRAS – 1/200 uL PACOTE 16 

462 PONTEIRAS – 1000 uL PACOTE 10 

463 MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL 20 uL UNIDADE 10 

464 MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL 50 uL UNIDADE 10 

465 MICROPIPETA DE VOLUME VARIÁVEL 500 uL UNIDADE 10 

466 MICROPIPETA DE VOLUME FIXO 1000 uL UNIDADE 10 

467 MICROPIPETA DE VOLUME FIXO 25 uL PACOTE 10 

468 MICROPIPETA DE VOLUME FIXO 250 uL UNIDADE 10 

469 PIPETAS DE PASTEUR 3 uL PACOTE 10 

470 MASCARA COM FILTRO / PFF 2 CAIXA 30 

471 COLETOR DE FEZES E URINAS UNIDADE 2000 

472 
UROFITAS (FITAS PARA ANÁLISE DE 

URINA) 
UNIDADE 300 

473 SUPORTE PARA REPOUSO DE LÂMINAS UNIDADE 10 

474 ESTANTES PARA TUBOS DE ENSAIO UNIDADE 20 

475 PISSETA DE 500 ML UNIDADE 10 

476 RACK PARA PONTEIRAS UNIDADE 10 

477 PLACAS KLINE (EXAMES DE VDRL) UNIDADE 20 

478 PERA DE BORRACHA PARA VHS UNIDADE 10 

479 PINÇA DE KELLY UNIDADE 10 
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480 TUBO DE ENSAIO MEDIO COM TAMPA CAIXA 10 

481 TUBO DE PLASTICO PEQUENO COM TAMPA CAIXA 10 

482 ESTANTES PARA TRANSPORTES UNIDADE 10 

483 PORTA LÂMINAS CAPACIDADE 3 LÂMINAS PACOTE 400 

484 PLACA DE GELOX (VACINA) PEÇA 10 

 

 

3. DA VIGÊNCIA: 

3.1. A vigência do referido serviço terá o prazo de 12 (doze) meses, contados da data da 

assinatura do contrato. 

 

4. LOCAL DE EXECUÇÃO 

4.1. O fornecimento devera ser realizado na Secretaria Solicitante, conforme endereço abaixo 

elencado 

4.1.1. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  

End. Tv. Américo Lopes nº 262, CEP 68660-000 – São Miguel do Guamá/PA. 

 

5. MOTIVAÇÃO/ JUSTIFICATIVAS (L.10.520/02 art. 3º, I; e L.8.666/93, Art. 3º, § 

1º, I) 

5.1. Considerando que a Assistência Farmacêutica tem por atribuição selecionar medicamentos e 

insumos, capazes de solucionar a maioria dos problemas de saúde da população mediante uma 

terapia medicamentosa e insumos estratégicos eficazes, seguro e com custos racionais; 

5.2. Considerando que esta Secretaria, tem por atribuição, licitar os medicamentos para 

abastecimento de todas as unidades; 

5.3. Considerando que a maioria das intervenções em saúde envolve o uso de medicamentos e que 

este uso pode ser determinante para a obtenção de menor ou maior resultado para os 

pacientes atendidos nas Unidades de Saúde gerenciadas pela Secretaria de Municipal de 

Saúde, é imperativo a formação de estoques de segurança, bem como, viabilizar o registro de 

preços como forma de garantir a manutenção das referidas unidades;  

5.4. Solicitamos abertura de processo licitatório para abastecimento das unidades do Município 

de São Miguel do Guamá. 

 

 

6. CLASSIFICAÇÃO DA INSUMOS COM COMUM (L.10.520/02, Art.1°) 

6.1. Os insumos a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da 

Lei n°10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

7. CONVOCAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (Lei nº 8.666/93, art. 64) 
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7.1. A convocação para prestação dos serviços será feita através da emissão e encaminhamento 

de Termo de Contrato, ou outro documento equivalente, à Adjudicatária. 

7.2. A convocação será realizada via e-mail (informado pela adjudicatária em sua proposta), com 

aviso de recebimento, acompanhado do anexo do contrato, se for o caso, para impressão, 

assinatura e devolução via email. Através do mesmo endereço eletrônico, a Prefeitura 

enviará as comunicações necessárias durante a execução do contrato. 

7.3. O prazo para assinatura e postagem será de até 3 (três) dias úteis, a contar da data de 

confirmação do recebimento do e-mail. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o 

contrato, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, após a devida 

notificação, sujeitando-a à perda do direito à contratação, sem prejuízo das demais 

penalidades cabíveis previstas em Lei e no instrumento convocatório. 

 

8. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA (L.10.520/02 art. 3º, II; e L.8.666/93, art. 3º, 

§ 1º, I) 

8.1. O prazo de entrega dos bens é de até 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento da 

Nota de Empenho, em remessa única ou parcelada, com quantitativo mínimo de 25% (vinte e 

cinco por cento) do total estimado para cada item em que foi vencedora. 

8.2. Os bens serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, pelo responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

8.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação da Contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

8.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  

8.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se e o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.  

8.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

9. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO E RESPONSÁVEL (L.8.666/93, art. 40, XVI, 67, 73, 

74, 75 e 76 

9.1. O recebimento dos insumos se dará: 

9.1.1. Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto 

com a especificação, mediante aposição de carimbo de recebimento provisório pelo 
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chefe da Divisão, no corpo da fatura/nota fiscal ou Termo de Recebimento 

Provisório; e 

9.2. Definitivamente – após a verificação da conformidade/ adequação e consequente aceitação 

pelo servidor designado como Fiscal, mediante Termo de Recebimento, em até 15 (quinze) 

dias, contados do recebimento provisório.  

9.3. O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser reparado, corrigido ou 

substituído no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às 

suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Nesse caso, será suspenso o prazo 

de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação. 

9.4. Se o particular realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários dentro do 

prazo estipulado, adequando o objeto aos termos pactuados, será recebido 

provisoriamente e, após constatar-se a conformidade em face dos termos pactuados, em 

definitivo, no prazo de até 03 (três) dias úteis, pelos agentes acima mencionados. 

9.5. Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto deste Termo de 

Referência ou que, mesmo depois de concedido prazo para reparações, não foi alcançado o 

resultado esperado, será cabível a rescisão unilateral do Contrato, com base no que dispõe 

o art. 77 c/c art. 78, inc. II, da Lei n. 8.666/93, bem como a aplicação de penalidades, 

conforme o disposto no art. 87 da referida Lei, com abertura de processo administrativo 

em que se garantirá o contraditório e a ampla defesa. 

9.6. Instalações, ensaios, testes e demais provas para a boa execução do objeto correrão por 

conta do contratado. 

 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (L.8. 666/93, ART. 40, XIV) E DO REAJUSTE DE 

PREÇOS (L.8.666/93, art. 55, III e art. 40, XI; L.10.192/01, art. 2º, § 1º; e IN 

02/2008/ MPOG, art. 19, X e 38)  

10.1. A nota fiscal deverá ser emitida bimestral, e o pagamento será feito de acordo com os 

produtos entregues. 

10.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria empresa, obrigatoriamente contendo o 

número de inscrição no CNPJ, redigida em letras legíveis, sem rasuras ou erros, com os 

dados bancários para pagamento e entregue em até 10 (dez) dias úteis após a realização do 

serviço; 

10.3. Juntamente com a nota fiscal deverão ser entregues as certidões negativas Federal, 

Estadual, Municipal, de INSS, Trabalhista e FGTS, todas dentro do prazo de validade, 

visando atender o artigo 29, inciso IV da Lei nº 8.666/93. 

10.4. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias úteis após a data de recebimento dos 

insumos, nos termos do art. 5°, §3° da Lei 8.666/93, respeitada a ordem cronológica das 

exigibilidades 

10.5. Se a nota fiscal/fatura for apresentada em desacordo com o contratado e/ou com 

irregularidades, ou ainda se a documentação da empresa estive irregular, o prazo para 

pagamento ficará suspenso, até que a fornecedora providencie as medidas saneadoras 
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necessárias a sua regularização formal, não implicando qualquer ônus para a Prefeitura 

Municipal. 

 

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO (L.8.666/93, art. 55, VII) 

11.1. A despesa decorrente da presente contratação correrá por conta dos recursos de 2019 

podendo ser apostilado para o ano de 2020 

. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (L 10.520/02, art. 3, I; e L 8.666/93, art. 55, 

VII) 

12.1. À contratada que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir 

os preceitos legais, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 

justificado e comprovado, aplicar-se-ão, conforme a natureza e gravidade da falta 

cometida, sem prejuízo de outras sanções pertinentes à espécie (prescritas pelas Leis 

nº 8.666/93 e 10.520/02, e previstas no Edital e/ou Contrato), as seguintes 

penalidades: 

I. Advertência; 

II. Multa, nos seguintes percentuais: 

a) No atraso injustificado da entrega do objeto contratado, ou por ocorrência de 

descumprimento contratual, 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia 

sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento); 

b) Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações seja 

medido em horas, aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e três centésimos por 

cento) por hora sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento); 

c) No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5% (cinco décimos 

por cento) ao dia sobre o valor do produto, incidência limitada a 10 (dez) dias; 

d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a 10 

(dez) dias, 8% (oito por cento) sobre o valor do produto; 

e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas “a”, “b” e “c” quando 

da ocorrência do 3º (terceiro) atraso, poderá ser aplicada sanção mais grave 

prevista no Inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras 

cominações; 

f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas “a” e “b”, 

poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no Inciso III deste item, 

concomitantes e sem prejuízo de outras cominações; 

III Inadimplemento absoluto das obrigações sujeita o contratado à aplicação das 

seguintes multas: 

a) Pelo descumprimento total, será aplicada multa de 10% sobre o valor contratado; 

b) Pelo descumprimento parcial, será aplicada multa de até 10% sobre o valor do 

contrato, levando em consideração para fixação do valor final, a relevância da 

parcela inadimplida; 
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c) Na hipótese da empresa recusar-se a formalizar o contrato no prazo informado, 

durante a vigência da proposta, caracteriza-se a inexecução total da obrigação 

assumida.  

IV. Impedimento de Licitar e Contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado 

conforme a gravidade das faltas cometidas; 

V. Declaração de Inidoneidade Para Licitar e Contratar com a Administração Pública, na 

forma e hipóteses previstas pela Lei 8.666/93. 

12.2. A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão 

contratual. 

12.3. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para 

exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte do contratado, na forma da 

lei. 

12.4. Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre que 

o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido 

o prazo da sanção aplicada. 

12.5. Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente termo admitem 

prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 

8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e 

instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, recebida 

contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os 

atrasos não precedidos da competente prorrogação. 

12.6. As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos 

pagamentos eventualmente devidos ao Contratado. 

12.7. Será admitida a retenção cautelar de valor devido a título de multa por atrasos 

injustificados na execução contratual, até o exaurimento do processo administrativo. 

As multas devidas serão descontadas do valor das faturas para pagamento, ou quando 

não existir crédito da empresa contratada perante o contratante, recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação. 

12.8. Os procedimentos a serem adotados, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia para a apuração de falta contratual no fornecimento de bens e serviços. 

 

13. Critério de avaliação das propostas (L.10.520/02, art. 3º, I e art. 4º, X) 

13.1.  O critério de avaliação adotado será o de menor preço por item. 

 

14. Obrigações das partes (L.8.666/93, art. 55, VII) 

14.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

14.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

14.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

14.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
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irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido;  

14.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado;  

14.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  

14.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  

14.3. 5.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não 

superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade vantagem dos 

preços registrados em Ata. 

14.4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

14.4.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 

referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 

validade;  

14.4.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 

de 1990);  

14.4.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;  

14.4.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação;  

14.4.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;  

14.4.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

14.4.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 

pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a 

incidir na execução do contrato. 

 

15. RESULTADOS ESPERADOS (CF/88, ART. 37, CAPUT – V. LEGALIDADE E FINALIDADE; 

e Lei 8.666/93, ART. 58, I) 

15.1. O objeto contratado deverá ser realizado do modo como foi especificado neste 

Termo de Referência e espera-se que sejam atendidas as necessidades da 

Administração Pública, no que se refere  a aplicação de pesticidas. 
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15.2. Fica vedada a transferência, no todo ou em parte, da prestação dos serviços objeto 

da contratação. 

 

 

São Miguel do Guamá (PA), 25 de setembro de 2019. 

 

              Assinatura Digital  

 

 

 

Leidivane Borges dos Santos 

Secretaria de Saúde 

              Assinatura Digital  

 

 

 

Visto: Antônio Leocádio dos Santos 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO N.º _______ /20__ QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
MIGUEL DO GUAMÁ, POR, OUTRO LADO A 
CONTRATADA _______ PARA AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTO EM GERAL E PSICOTRÓPICO. 

CONTRATANTE: A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, com sede no [inserir 
endereço completo], inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 00.414.607/____-__, representado pelo 
seu[inserir função da autoridade competente], Senhor(a) [inserir nome do titular ou substituto], 
de acordo com a [delegação/subdelegação]de competência contida no inciso _____ do art. 
______ da Portaria da [Presidência ou Segedam] n.º ______, de ________. 

CONTRATADA: _____________________, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º ______________, 
estabelecida[inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) 
[inserir nome completo], portador(a) da Cédula de Identidade n.º _______ [inserir número e 
órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n.º ________________, de acordo com a 
representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social]. 

As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído 
no processo administrativo nº 20192509-2 (Pregão Eletrônico Nº ___/2019mediante as 
cláusulas e condições que se seguem: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O presente contrato tem como objeto na Aqusição de Medicamentos em Geral, 

Psicotrópico, Material técnico Hospitalar e Material de Laboratório 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E PAGAMENTO 
2.1. O valor estimado do contrato corresponde à R$ 0,00 (reais) 
2.2. A nota fiscal deverá ser emitida bimestral, e o pagamento será feito de acordo 

com os produtos entregue. 
2.3. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria empresa, obrigatoriamente 

contendo o número de inscrição no CNPJ, redigida em letras legíveis, sem rasuras ou 
erros, com os dados bancários para pagamento e entregue em até 10 (dez) dias úteis 
após a realização do serviço; 

2.4. Juntamente com a nota fiscal deverão ser entregues as certidões negativas 
Federal, Estadual, Municipal, de INSS, Trabalhista e FGTS, todas dentro do prazo de 
validade, visando atender o artigo 29, inciso IV da Lei nº 8.666/93. 

2.5. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias úteis após a data de 
recebimento dos serviços, nos termos do art. 5°, §3° da Lei 8.666/93, respeitada a 
ordem cronológica das exigibilidades 

2.6. A nota fiscal deverá vir acompanhada dos documentos necessários à 
comprovação de manutenção das condições para habilitação exigidas no Instrumento 
Convocatório. 
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Se a nota fiscal/fatura for apresentada em desacordo com o contratado e/ou com 
irregularidades, ou ainda se a documentação da empresa estive irregular, o prazo para 
pagamento ficará suspenso, até que a fornecedora providencie as medidas saneadoras 
necessárias a sua regularização formal, não implicando qualquer ônus para a Prefeitura 
Municipal. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta da Natureza da 
Despesa__________, da Atividade ________________, conforme Nota de Empenho 
n.º _____, de ___/___/____. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOSE DA FORMA DE EXECUÇÃO 

4.1. No prazo de 10 dias úteis a contar da emissão da ordem de serviço, a CONTRATADA 
deverá submeter um Cronograma de Atividades à apreciação e aprovação da 
CONTRATANTE, de acordo com Anexo do Edital do Pregão. A execução contratual 
terá início a partir da aprovação do Cronograma de Atividades. 

4.2. O prazo para reparo, correção, reconstrução, remoção e/ou substituição deserviço 
rejeitado ou realizado fora das especificações, ou ainda em casos emergenciais 
(proliferações repentinas) é de 48 horas, contado da data de recebimento da solicitação 
da CONTRATANTE. 

4.3. Além de cumprir o Cronograma de Atividadescitado nesta Cláusula, a CONTRATADA 
deve obedecer às Normas e às Especificações Técnicas estabelecidas no Anexo do 
Edital do Pregão. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  
5.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 meses, contado da data da sua 

assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. 
5.2. O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante apostilamento, a cada 12 (doze) 

meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos simultaneamente 
os requisitos abaixo enumerados, e autorizado formalmente pela autoridade 
competente: 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

6.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas aCONTRATANTE 
poderá reter, do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, 
indenizações e ressarcimentos devidos pela CONTRATADA. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e 
fiscalizada pelo(a) titular do Serviço ou por representante da CONTRATANTE, 
devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

7.2. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor 
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responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 
 

8. CLÁUSULA NOVA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
8.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 

desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas. 
 

9. CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE 
9.1. Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno 

mínimo de 12 (doze) meses, contado da data do orçamento realizado pela 
Administração do Tribunal ou da data limite para apresentação da proposta de preços 
pela licitante ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos 
financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, mantido pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-
se a seguinte fórmula: 
Fórmula de cálculo: 

Pr = P + (P x V) 

Onde: 

Pr = preço reajustado, ou preço novo; 

P = preço atual (antes do reajuste); 

V = variação percentual obtida na forma do item 1 desta cláusula, de modo que (P x V) 
significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste. 

9.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. 

9.2.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o 
contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

9.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado 
depois de extinto o contrato.  

9.3. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito 
da CONTRATADA, nos termos do item 1 desta cláusula. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

10.1. A rescisão deste contrato poderá ocorrer nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 
8.666/93. 

10.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do 
contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

10.1.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução 
inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e 
produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, 
motivadamente, providências acauteladoras. 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 
VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e 
vincula - se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico Nº ___/2019, constante do 
processo 20193009-3, bem como à proposta da CONTRATADA. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

12.1. ACONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da apresentação do documento fiscal correspondente ao trimestre anterior. 

12.2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente 
da CONTRATADA. 

12.3. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou 
filial) distinto do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do 
estabelecimento da CONTRATADA como do estabelecimento que efetivamente 
executar o objeto, por ocasião dos pagamentos e quando daocorrência de eventuais 
prorrogações contratuais. 

12.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA caso exista pendência quanto à 
Justiça do Trabalho e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a 
regularidade relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 

12.4.1. O descumprimento, pela CONTRATADA, do estabelecido no item 4, não 
lhe gera direito a alteração de preços ou compensação financeira. 

12.5. ACONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, 
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os 
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela 
CONTRATADA, nos termos deste contrato. 

12.6. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, serão devidos pelaCONTRATANTE encargos moratórios à 
taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime 
de juros simples. 

12.6.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: 
EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista 
para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação 
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso. 

12.7. A não apresentação da documentação de que trata a Cláusula Décima– DA 
DOCUMENTAÇÃO FISCAL– nos prazos especificados, ou o não atendimento de 
regularização no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de solicitação pela 
fiscalização, poderá ensejar a rescisão do contrato, e quaisquer valores retidos somente 
serão pagos após a comprovação de que os encargos trabalhistas, previdenciários e 
demais tributos encontram-se em dia. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES 

13.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 
contratar com a Administração e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato 
e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, 
a CONTRATADA que: 
13.1.1. apresentar documentação falsa; 
13.1.2. fraudar a execução do contrato; 
13.1.3. comportar-se de modo inidôneo; 
13.1.4. cometer fraude fiscal; ou 
13.1.5. fizer declaração falsa. 

13.2. Para os fins, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, 
parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

13.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 
7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução 
do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a 
CONTRATADApoderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas 
definidas nos itens “4” e “6”, e nas tabelas 1e2 abaixo, com as seguintes penalidades: 

13.3.1. advertência; 

13.3.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

13.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADAressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior; ou 

13.3.4. impedimento de licitar e contratar com a Administração e 
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo 
prazo de até cinco anos. 

13.4. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do 
valor do contrato. 

13.5. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA deixar de 
iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias contados da 
data da ordem de serviço. 

13.6. No caso do cometimento das infrações elencadas noitem 5 acima, a CONTRATADA 
poderá ser sancionada com multa de até 5% (cinco por cento) do contrato. 

13.7. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 
13.7.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o 

valor da multa, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida 
no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

13.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
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CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição 
em dívida ativa; 

13.8. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, 
poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos 
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
14.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no 
Foro da cidade de São Miguel do Guamá, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da 
Constituição Federal. 

 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias 
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 
de forma digital pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 

São Miguel do Guamá - PA, em [data]. 
 
 
 

[Nome da autoridade competente] 
[inserir nome do cargo] 

 
 

CONTRATADA 
 

Representante 
Procurador/cargo 
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ANEXO III 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 000/2019 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA, de CNPJ sob nº 
XXXXXXXXXXXX, ente federativo com sede na xxxxxxxxxx – Pará, CEP: 68.660.000, de direito 
público neste ato representado por seu Prefeito Constitucional, xxxxxxxxxx, brasileiro, casado, 
portador da Carteira de Identidade nº 00000 - SSP/PA e do CPF/MF nº 000.000.000-00, 
doravante designada por CONTRATANTE, e do outro, como CONTRATADO, a XXXXXXXX, 
inscrito no CNPJ/MF nº 00.000.000/0001-00, com sede na avenida XXXXX, nº 000 – Bairro – 
xxxx(PA), Cep: 00.000-000, e-mail:, neste ato representado por seu sócio administrador, Sr. 
xxxxxx, brasileiro, casado, inscrito na Registro Geral sob nº 000000 e inscrito no CPF/MF nº 
000.000.000-00, residente e domiciliado na rua Av. xxxxxx, nº 0000, – Bairro – Cidade – Pará, 
CEP: 00.000-000, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./200..., publicada no ...... de ...../...../200....., 
processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e 
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  
quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes 
às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto 
n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 

1. A presente Ata visa na Aquisição de Medicamentos em Geral, 
Psicotrópico, Material Técnico Hospitalar e Material de Laboratório 
conforme quantidades e especificações técnicas constantes neste termo, 
para a Secretaria Municipal de Saúde: 

 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X 

Especifica
ção 

Marca  
(se exigida 
no edital) 

Modelo 
(se exigido no 

edital) 

Unidade Quantidad
e 

Valor 
Um 

Prazo 
garanti
a ou 

validad
e 

        
 
3. VALIDADE DA ATA 

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir 
do(a)................................, podendo ser prorrogada atendendo o art. 12 do Decreto nº 
7.892/13. 
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4. REVISÃO E CANCELAMENTO 

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata. 

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 
cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade 
dos motivos e comprovantes apresentados; e 

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 
4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 
4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 
4.9.1. por razão de interesse público; ou 
4.9.2. a pedido do fornecedor.  
 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
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5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

5.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 
será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 
7.892, de 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em2 (duas) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos 
demais órgãos participantes (se houver).  
 

São Miguel do Guamá (PA),00 de xxxx de 2019 
  

Prefeito Municipal 
Contratante 

xxxxxxxxx 
Contratada 
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