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EDITAL DE LICITAÇÃO – FORNECIMENTO 
LICITAÇÃO ABERTA, COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE – EPP E MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI E EXCLUSIVA. 

PROCESSO LICITATÓRIO FMS 
Nº 002/2022  

PREGÃO ELETRÔNICO FMS 
Nº 002/2022 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA, em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e suas alterações e Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, torna público, para o conhecimento 

dos interessados, que: 

 INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 12:00 h. do dia 18/03/2022 
ABERTURA DAS PROPOSTAS 09:00 h. do dia 30/03/2022 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇO 09:30 h. do dia 30/03/2022 

 
Junto ao Setor de Licitações, o pregoeiro e equipe de apoio se reunirão com a finalidade de realizar este Pregão 

Eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, processando-se essa licitação nos termos pelo Decreto Federal nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019. 

Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis na página inicial do site do Portal de 

Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

horário e local estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação do pregoeiro em sentido contrário. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília-

DF. 

1 – DO OBJETO 

A presente licitação tem por objeto, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES  

DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERIODO DE 12 MESES,  LICITAÇÃO ABERTA, COM RESERVA 

DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP E 

MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI E EXCLUSIVA, Conforme Lei Complementar 123/2006 e 147/2014, 

em conformidade com as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência (Anexo II) e 

anexo do edital. 

1.1 – ITENS 06, 68, 166, 262 - Cota Principal – 75% Do Objeto terá ampla Concorrência, 

1.2 - ITENS 07, 69, 167, 263 Cota Reservada – 25% Do Objeto contratação de ME ou EPP, formados 

por um ou mais itens, conforme tabelas constantes no Termo de Referência, facultando-se ao licitante 

a participação em quantos grupos forem de seu interesse. 

1.3 Os demais itens será de participação exclusiva de MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE – EPP E MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI. 

1.4 - A estimativa referida no Anexo II constitui-se uma mera previsão dimensionada, não estando o FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA obrigado a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo a licitante o direito de 

pleitear qualquer tipo de reparação. Em decorrência o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA se reserva o 

direito de, a seu critério, utilizar ou não a estimativa prevista. 

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar da presente licitação empresa legalmente autorizadas a atuarem no ramo 

pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a documentação solicitada no local dia e horário 

informados no preâmbulo deste edital. 

2.2 - Não poderão participar deste Pregão: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2.2.1 - Consórcios, grupos ou agrupamentos de pessoas jurídicas ou físicas e jurídicas; 

2.2.2 - Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Município de PASSIRA; 

2.2.3 - Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição. 

2.2.4 – Os itens 06, 68, 166, 262, correspondem a aproximadamente 75% (setenta e cinco por cento) da 

quantidade do objeto sendo a participação ABERTA e o os Itens 07, 69, 167, 263  correspondente a 

aproximadamente a COTA de 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades do objeto sendo a participação 

EXCLUSIVA de Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – 

MEI, os demais itens estão reservada à participação EXCLUSIVA de microempresa, empresa de pequeno porte e 

empresário individual de responsabilidade limitada, conforme determina o art. 48, inciso I da Lei Complementar 

nº 123/2006, redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014.20 

3 – DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão. 

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 

como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. 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. 

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 

meio de chave de acesso e senha. 

4.3. As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) 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. 

4.4. 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. 

4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

4.6. 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. 

4.7. 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. 

5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 
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5.1.1. PREÇO UNITÁRIO e GLOBAL. 

5.1.2. Marca do produto ofertado; 

5.1.3.  Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de validade; 

5.2. A proposta deverá conter PREÇO UNITÁRIO e GLOBAL, ou seja, a multiplicação da quantidade 

estimada do item pelo respectivo preço unitário (conforme a unidade e a quantidade mencionada abaixo), 

expresso em reais, sendo o total com 02 (duas) casas decimais, válido para ser praticado desde a data da 

apresentação da proposta até o efetivo pagamento. 

5.3. O licitante deverá considerar, para formulação de sua proposta, as seguintes condições: 

5.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 

5.5. 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 ou serviços. 

5.6. 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. 

5.7. O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

5.8. Os produtos deverão está dentro do prazo de validade em 75% do início de sua fabricação, ou seja, um 

produto que tenha validade de 12 (doze) meses estabelecido pelo seu fabricante deverá chegar ao Município com 

no mínimo 09 (move) meses de validade restante para o seu vencimento. 

6 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados neste Edital. 

6.2. 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. 

6.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

6.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado 

a efeito na fase de aceitação. 

6.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances. 

6.6. 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. 

6.7. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo. 

6.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 

e as regras estabelecidas no Edital. 

6.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

6.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 



 

 

4 4 

6.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 

da sessão pública. 

6.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso 

de lances intermediários. 

6.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente. 

6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, 

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 

6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pelo Pregoeiro. 

6.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado primeiro. 

6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.18. 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. 

6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno 

Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema 

identificará as Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual 

(MEI) 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 artigos 44 e 45 da 

LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.22. Nessas condições, as propostas de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 

Microempreendedor Individual (MEI) 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. 

6.23. 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. 

6.24. Caso a Microempresas (ME), ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) e/ou Microempreendedor 

Individual (MEI) melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as 

demais licitantes Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual 

(MEI) 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. 

6.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas (ME), Empresas de Pequeno 

Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) 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. 
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6.26. 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. 

6.27. 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 e serviços: 

6.27.1. produzidos no País; 

6.27.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

6.27.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

6.27.4. produzidos ou 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. 

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

empatadas. 

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

6.30. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 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. 

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

7 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

7.1. 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 nº 10.024/2019. 

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 

fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3. 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. 

7.4. 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, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

7.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.6. 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. 

7.7. 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. 

7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a sua continuidade. 

7.10. 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. 

7.11. 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. 

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

8 – DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS 

8.1.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado. 

8.1.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não- digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital. 

9 – DA HABILITAÇÃO 

Deverão ser encaminhados os seguintes documentos: 

9.1– HABILITAÇÃO JURÍDICA 

9.1.1. Registro comercial no caso de empresa individual; 

9.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as eventuais 

alterações, ou se for o caso, o ato constitutivo e a alteração social consolidada devidamente registrada, 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

9.1.3. Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

da diretoria em exercício; 

9.1.4. Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

9.1.5. Para as empresas na condição de Microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Instrução 

Normativa do DREI nº 10, publicada no DOU do dia 06/12/2013, será comprovada mediante a apresentação da 

Certidão expedida pela Junta Comercial. 

9.1.6. Para as empresas na condição de MEI, será comprovada mediante apresentação do seguinte documento: 

9.1.6.1 Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCEI disponibilizado no Portal do 

Microempreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br); 

9.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.2.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante 

fornecido satisfatoriamente, compatíveis e pertinentes com o objeto deste Edital, devendo o atestado conter, 

além do nome do atestante, seu endereço e telefone, ou qualquer outra forma de que a Comissão Permanente de 

Licitação – CPL possa valer-se para manter contato com a empresa declarante. 

9.2.2. Licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária Estadual ou da sede empresa licitante, com 

data não superior a 60 (sessenta) dias contados da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não 

constar do documento; 

9.2.3. Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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(ANVISA); 

9.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

9.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos 

relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com 

Efeitos de Negativa; 

9.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei; 

9.3.4. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – (FGTS), através do Certificado 

de Regularidade do FGTS (CRF), fornecido pela Caixa, demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei; 

9.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar 

a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em atendimento à Lei Federal nº 12.440/11. 

9.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA 

9.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso 

exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação judicial, que 

já tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente 

que certifique que a licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório; 

9.4.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo PJe 

(processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio; 

9.4.3. A certidão descrita no item 9.4.2 somente é exigível quando a certidão negativa de Falência ou Recuperação 

Judicial do Estado da sede da licitante ou de seu domicílio (item 4.1) contiver a ressalva expressa de que não 

abrange os processos judiciais eletrônicos; 

9.4.4. Em caso de Certidão Positiva com efeito de negativa, referente a processos eletrônicos (PJe), é necessário 

que o documento mencione se a licitante já teve o plano de recuperação homologado em juízo e se está apta 

econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório. 

9.4.5. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de acordo com as 

disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da licitante ou de seu domicílio. 

9.4.6. Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial ou recuperação extrajudicial 

expedida pelo distribuidor da sede do licitante em processo judicial eletrônico e físico, com data não superior a 

60 (sessenta) dias contados da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do 

documento. 

Observação: De acordo com a Instrução Normativa nº 1.124 de 06 de novembro de 2015, do Exmº. Sr. 

Presidente do TJPE, publicado no DOJ de 09/11/2015, a partir do dia 15/02/2016 passa a ser obrigatório 

o PJe (Processo Judicial Eletrônico) nas Varas Cíveis. 

9.5 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO CUMPRIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA C.F.: 

9.5.1 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99). 

9.5.2 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação. 
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9.6 Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham esse prazo especificado no 

próprio corpo, em lei ou nesse processo, devem ter sido expedidos em no máximo 03 (três) meses anteriores 

a data determinada para a entrega dos envelopes. 

9.7 Os documentos deverão ser apresentados autenticados por processo de cópia autenticada por cartório 

competente, ou outro sistema, ou ainda por via eletrônica (internet), desde que devidamente autorizado pelo 

órgão competente. 

9.8 A critério do Pregoeiro poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como serem efetuadas diligências, 

visando a conformar a capacidade técnica, gerencial e administrativa das empresas  

9.9  A não apresentação da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação exigidos por parte da 

empresa classificada em 1º lugar, dentro do prazo estabelecido ocasionará a desclassificação da licitante, 

sendo convocados, por ordem de classificação, os demais participantes do processo licitatório. 

9.10  A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. A ausência de apresentação da documentação de regularidade 

fiscal será entendida como restrição à mesma, bem como tal irregularidade poderá ser verificada, 

pelo Pregoeiro, na sessão por meio de consultas a sites oficiais. 

9.10.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.10.2 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.3 A não regularização fiscal e trabalhista 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 e trabalhista, 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 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 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. 

10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, 

a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal. 

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do Contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
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10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, vinculam à Contratada. 

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 

global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros, e no caso 

de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 

pena de desclassificação. 

10.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que 

não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

11 – DOS RECURSOS 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 

(trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 

indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação 

da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso. 

11.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito. 

11.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar 

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 

11.6. Os recursos e contrarrazões deverão ser protocolados por meio através do site: 

www.portaldecompraspublicas.com.br;  

11.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 

12 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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12.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 

interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

14 – DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a liquidação da Nota Fiscal devidamente quitada 

e aprovada por servidor público responsável pelo recebimento e conferência do material. 

14.2. A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 

número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior 

liberação do documento fiscal para pagamento. 

14.3. Pelos débitos pagos em atraso, a Administração responderá perante a contratada pelo que deu causa, 

sendo que o critério de atualização monetária terá por base o IGPM, e, a título de penalidade, juros de mora, 

à razão de 0,2%, ao mês. 

15 – DAS PENALIDADES 

15.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, a licitante ficará impedida de licitar e contratar com a 
Prefeitura Municipal de Passira, 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: 

 15.1.1. Apresentar documentação falsa; 

15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.3. Falhar na execução do contrato; 

15.1.4. Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido; 

15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.6. Não mantiver a proposta; 

15.1.7. Deixar de entregar documentação exigida no certame; 

15.1.8. Cometer fraude fiscal; 

15.1.9. Fizer declaração falsa.  

15.2. Para condutas descritas nos subitens 15.1.1, 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7, 15.1.8 e 15.1.9, será aplicada multa 
de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 

15.3. O retardamento da  execução  previsto  no  subitem  15.1.2,  estará  configurado  quando  a CONTRATADA:  

15.3.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 7 (sete) dias, contados da data 
constante na ordem de fornecimento;  

15.3.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou 
por 10 (dez) dias intercalados.  

15.4. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que trata o subitem 
15.1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 15.7. 

 15.5. A falha na execução do contrato prevista no subitem 15.1.3 estará configurada quando a CONTRATADA se 
enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item 15.7 desta cláusula, respeitada a 
graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.  
 

Tabela 1 
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GRAU DA 

INFRAÇÃO 
PONTOS DA 
INFRAÇÃO 

1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 8 
6 10 

  
15.6. O comportamento inidôneo previsto no subitem 15.1.5 estará configurado quando a CONTRATADA executar 
atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.  
 
15.7. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação 
estabelecida nas tabelas seguintes:  
 

Tabela 2 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 0,2% sobre o valor mensal do contrato 
2 0,4% sobre o valor mensal do contrato 
3 0,8% sobre o valor mensal do contrato 
4 1,6% sobre o valor mensal do contrato 
5 3,2% sobre o valor mensal do contrato 
6 4,0% sobre o valor mensal do contrato 

 
Tabela 3 

 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por caráter 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar. 

2 Por ocorrência 

2 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material licitado 
por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

3 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratados. 

6 
Por dia e por 

tarefa 
designada 

4 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do 
objeto do contrato 

5 Por ocorrência 

5 
Recusar a execução de serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem 
motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

6 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano 
físico, lesão corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

7 
Retirar das dependências da Contratante quaisquer equipamentos ou 
materiais de consumo previstos em contrato, sem autorização prévia. 

1 
Por item e por 

ocorrência 
 
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 
 

8 Manter a documentação de habilitação atualizada 1 
Por item e 

por 
ocorrência 

9 
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO 

1 
Por 

ocorrência 

10 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de 
seus funcionários 

1 
Por 

ocorrência 

11 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO 

2 
Por 

ocorrência 
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12 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos 
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela 
unidade fiscalizadora, 

3 
Por item e 

por 
ocorrência 

13 
Entregar a garantia contratual nos termos e prazos estipulados, quando 
exigido. 

1 Por dia 

 
15.4. A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a de impedimento de licitar e 
contratar estabelecida no item 15.1 desta cláusula. 

 15.5. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação 
da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 
correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;  

15.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - 
PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual nº 42.191/2015;  

15.7. A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado 
ao contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente exigida, quando esta não for 
prestada sob a forma de caução em dinheiro;  
 
15.8. Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença será descontada 
da garantia contratual eventualmente exigida;  

15.9. Caso a faculdade prevista no item 15.11 não tenha sido exercida e verificada a insuficiência da garantia 
eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo remanescente será descontado de pagamentos 
devidos ao contratado; 

15.10. Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens 15.12 e 15.13 acima, o 
contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento da comunicação oficial; 

15.11. Decorrido o prazo previsto no item 15.14, o contratante encaminhará a multa para cobrança judicial;  

15.12. Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da 
multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação da 
contratante; 

 15.13. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção cautelar 
do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo. 

16 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da 
emissão da Nota de Empenho.  
 
Projeto atividade: 1030210022.271 Manutenção da Unidade Mista 
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 
Projeto atividade: 1030110012.266 Manutenção das Atividades do PSF. 
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 
Projeto atividade: 1030110042.269 Manutenção das Açoes do Programa Farmância Básica  
Elemento de Despesa: 33.90.32.00 

17 – DO RECEBIMENTO E DO FORNECIMENTO 

17.1. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para assinatura do contrato, sob pena da 

perda do direito objeto desta licitação. 

17.2. A entrega da mercadoria será de forma parcelada, ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Passira. 

17.3. O prazo para do fornecimento do produto será no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da ordem 

de fornecimento oriundos do contrato. 

17.4. A contratada fica obrigada a substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todo o material que 

apresentar validade vencida sem ônus ao contratante. 
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17.5. A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas pela 

contratada; 

17.6. A responsabilidade por vício e/ou fato dos produtos resolver-se-á subsidiariamente nos termos do 

Código de Defesa do Consumidor. 

17.7. As entregas dos produtos, serão de forma parcelada, de acordo com a solicitação da Secretária solicitantes 

ou demais responsável pela Secretaria de Saúde deste Município Passira/PE, por meio de Ordens de Fornecimento, 

os produtos deverão ser entregues no Centro de Abastecimento Farmacêutico – CAF, sito à Rua da Matriz, S/N 

Centro – Referencia Térreo da nova Igreja Matriz de Passira/PE no horário das 07:00 às 13:00 horas de segunda a 

sexta-feira, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 

17.8. O Fundo Municipal de Saúde de Passira reserva-se o direito de recusar o produto que não estiverem de 

acordo com o solicitado e as despesas decorrentes correrão a expensas da proponente vencedora, sendo 

reiniciada a contagem do prazo para pagamento, quando da entrega definitiva. 

17.9. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

17.10. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 

do nº do Pregão e de contrato, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação 

do documento fiscal para pagamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O objeto do contrato deverá será recebido pelo servidor designado como fiscal do 
contrato, nos seguintes termos: 

I - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens recebidos com as 
especificações exigidas; 

II - Definitivamente, após a verificação da compatibilidade dos bens com as especificações técnicas e exigências 
de qualidade e quantidade fixadas no Edital e seus anexos, com a consequente aceitação, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento provisório. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Por ocasião da entrega do bem, será formalizada a emissão dos respectivos recibos, em 
que deverá constar data do recebimento provisório ou definitivo, a identificação funcional do servidor responsável 
e respectiva assinatura. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de devolver ou recusar, no todo ou em parte, 
os bens entregues em desacordo com as especificações exigidas, ficando a CONTRATADA obrigada a substituir, 
complementar, e/ou reparar os itens irregulares, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da sua notificação 
formal, sem ônus para a CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO: Será considerada recusa formal se a CONTRATADA não substituir ou reparar o bem após 
o prazo fixado no Parágrafo Terceiro da presente Cláusula Contratual, configurando inexecução total do  contrato, 
passível de aplicação da penalidade prevista no Edital. 

18 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

18.1. Até 03 (três) dia útel antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital, data limite as 13h00mim do dia 25 de Março de 2022. 

18.2. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, diretamente no sítio  

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

18.3. Não serão aceitas impugnações e recursos encaminhados por e-mail. 

18.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

18.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente 

por meio eletrônico via internet, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br./
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18.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 24  (vinte e quatro) horas, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 

edital e dos anexos. 

18.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

18.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

Pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA, 

a segurança e o objetivo da aquisição. 

19.2. É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

19.3.  Consultas, impugnações e demais informações relativas ao presente Pregão serão prestadas pelo Setor 

de Licitações, de segundas a sextas-feiras. 

19.4. A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das propostas 

descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes. 

19.5. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos 

os termos e condições deste Edital. 

19.6. O licitante é responsável, sob as penas da Lei, pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta Licitação. 

19.7. A irregularidade que não afete o conteúdo ou idoneidade do documento não constituirá causa de 

inabilitação ou desclassificação. 

19.8. Fica eleito o Foro da Comarca de PASSIRA (PE), para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e 

da contratação decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

20.09. O presente Edital poderá ser acessado na rede mundial de computadores (Internet) através do sitio 

www.portaldecompraspublicas.com.br, www.passira.pe.gov.br. 

20.10. São anexos deste Edital: 
 
Anexo 01 – Minuta Contrato;  

Anexo 02 – Termo de Referência; 

Anexo 03 – Modelo de Declaração de ME ou EPP;  

Anexo 04 – Modelo Declaração de Empregador;  

Anexo 05 – Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente. 

 
PASSIRA 17 de março de 2022. 
 
 

 
EDUARDO MANOEL DA CRUZ 

Pregoeiro 

 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.passira.pe.gov.br/
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ANEXO I 

MINUTA DE CONTRATO 
LICITAÇÃO ABERTA, COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE – EPP E MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI E EXCLUSIVA, Conforme Lei 

Complementar 123/2006 e 147/2014. 

PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº002/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 002/2022 

 
MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE 

DE PASSIRA E A EMPRESA   __________________________. 

Minuta de Contrato de Fornecimento Parcelado que firmam, como CONTRATANTE, Fundo Municipal de Saúde de 

Passira, Estado de Pernambuco, à Rua Maria Pereira da Silva, 87 - Centro – Passira – PE – CEP 55.650-000, de um 

lado como CONTRATANTE O FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE PASSIRA, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica 

de direito público, com sede no endereço acima, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 11.294.475/0001-54, neste ato 

representada pelo seu titular A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA A Sra. 

FRANCICLEIDE VALÉRIA ANDRADE SOUSA DOS SANTOS, brasileira, casada, enfermeira, residente à Rua Nossa 

Senhora da Conceição, 57 – Alto José Bernardino -  Centro -  Passira PE CEP: 55.650-000, portador do CPF nº 

077.797.834-21 e da Cédula e Identidade Civil RG Nº 8.221.992 SSP-PE_,, e como CONTRATADA, a Empresa 

_______________________, inscrita no CNPJ sob o n.º _____________, com sede na Rua ______________, na cidade de ___________, 

neste ato, representada pelo(a) Sr.(a)___________ (dados pessoais), nos termos do Processo Licitatório realizado sob 

a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, do tipo “menor preço por item”  ofertado, nos termos da 

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que regulamenta a modalidade Pregão, com aplicação subsidiária 

da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, além das demais normas legais pertinentes. 

*Em caso de assinatura através de procurador, este deverá está munido de instrumento público de procuração, 

nos termos do art. 655 e seguintes do Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO 

O fornecimento do objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao Pregão e à proposta, rege-se pela 

Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.02 e subsidiariamente a Lei 8.666, de 21.06.93, por suas cláusulas e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos 

e Disposições de Direito Privado. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Pregão AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES  

DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERIODO DE 12 MESES,  LICITAÇÃO ABERTA, COM RESERVA 

DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP E 

MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI E EXCLUSIVA, Conforme Lei Complementar 123/2006 e 

147/2014, em conformidade com as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de 

Referência (Anexo II) e anexo do edital 

Parágrafo único – O objeto deste contrato deverá ser fornecido, parceladamente, pela(s) Contratada(s), por sua 

conta, risco e expensas, nas quantidades solicitadas pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

O prazo para o fornecimento do objeto desta licitação será até 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

assinatura do contrato. 

O prazo para a entrega do produto será no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da assinatura do 

contrato. 



 

 

16 16 

A Contratada ficará obrigada a trocar que vier(em) a ser(em) recusado(s) por não atender(em) a(s) 

especificação(ões) anexas ao Edital, sem que isto acarrete qualquer ônus a Administração ou importe na relevação 

das sanções previstas na legislação vigente. O prazo para o fornecimento será(ão) de até 48 (quarenta e oito) 

horas contado do recebimento da solicitação de troca.   

CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

19.9. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para assinatura do contrato, sob pena da 

perda do direito objeto desta licitação. 

19.10. A entrega da mercadoria será de forma parcelada, ao Fundo Municipla de Saúde do Município de 

Passira. 

19.11. O prazo para do fornecimento do produto será no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da 

ordem de fornecimento oriundos do contrato. 

19.12.A contratada fica obrigada a substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todo o material que 

apresentar validade vencida sem ônus ao contratante. 

19.13.A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas pela 

contratada; 

19.14.A responsabilidade por vício e/ou fato dos produtos resolver-se-á subsidiariamente nos termos do 

Código de Defesa do Consumidor. 

19.15. As entregas dos produtos, serão de forma parcelada, de acordo com a solicitação da Secretária solicitantes 

ou demais responsável pela secretaria de Saúde deste Município Passira/PE, por meio de Ordens de Fornecimento, 

os produtos deverão ser entregues no Centro de Abastecimento Farmacêutico – CAF, sito à Rua da Matriz, S/N 

Centro – Referência Térreo da nova Igreja Matriz de Passira/PE no horário das 07:00 às 13:00 horas de segunda a 

sexta-feira, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 

19.16. O Fundo Municipal de Saúde de Passira reserva-se o direito de recusar o produto que não estiverem 

de acordo com o solicitado e as despesas decorrentes correrão a expensas da proponente vencedora, sendo 

reiniciada a contagem do prazo para pagamento, quando da entrega definitiva. 

19.17. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

19.18. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 

do nº do Pregão e de contrato, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação 

do documento fiscal para pagamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O objeto do contrato deverá será recebido pelo servidor designado como fiscal do 
contrato, nos seguintes termos: 

I - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens recebidos com as 
especificações exigidas; 

II - Definitivamente, após a verificação da compatibilidade dos bens com as especificações técnicas e exigências 
de qualidade e quantidade fixadas no Edital e seus anexos, com a consequente aceitação, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento provisório. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Por ocasião da entrega do bem, será formalizada a emissão dos respectivos recibos, em 
que deverá constar data do recebimento provisório ou definitivo, a identificação funcional do servidor responsável 
e respectiva assinatura. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de devolver ou recusar, no todo ou em parte, 
os bens entregues em desacordo com as especificações exigidas, ficando a CONTRATADA obrigada a substituir, 
complementar, e/ou reparar os itens irregulares, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da sua notificação 
formal, sem ônus para a CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO QUARTO: Será considerada recusa formal se a CONTRATADA não substituir ou reparar o bem  
após o prazo fixado no Parágrafo Terceiro da presente Cláusula Contratual, configurando inexecução total do  
contrato, passível de aplicação da penalidade prevista no Edital. 

GESTOR DO CONTRATO: FRANCICLEIDE VALÉRIA ANDRADE SOUSA DOS SANTOS - CPF 077.797.834-21.  

FISCAL DO CONTRATO: ANA CLAÚDIA SANTIAGO -  CPF 067.621.854-79. 

Parágrafo Único – Os itens deverão ser fornecidos em perfeito estado e com plena condição de uso. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Como contraprestação ao fornecimento do objeto deste acordo, o Contratante pagará à Contratada o valor de R$ 

_______ (_____________), de acordo com as quantidades solicitadas pela requisitante. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será efetuado de forma parcelada, conforme a entrega, mediante a 

apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente atestada pela secretaria solicitante e com recibo em 

anexo; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa 
única e exclusiva da CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira será 
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

 EM = I x N x VP 

Onde:  

Sigla Significado / Descrição 

EM = Encargos Moratórios.  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.  

VP = Valor da parcela a ser paga.  

TX  = IPCA 

I = Índice de atualização financeira, assim apurado:  

                                       I = (TX/100) =  
                                               365   
 
 PARÁGRAFO TERCEIRO:  A atualização financeira será incluída na Nota Fiscal/Fatura do 
mês seguinte ao da ocorrência.  

CLÁUSULA SEXTA –  DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos necessários  ao atendimento das despesas desta licitação correrão por conta das 
dotações constantes no contrato firmado com base n o contrato.  

Projeto atividade: 1030210022.271 Manutenção da Unidade Mista 
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 
Projeto atividade: 1030110012.266 Manutenção das Atividades do PSF. 
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 
Projeto atividade: 1030110042.269 Manutenção das Açoes do Programa Farmância Básica  
Elemento de Despesa: 33.90.32.00 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES 

As alteraço es, porventura necessa rias ao fiel cumprimento deste contrato, sera o efetivadas na forma e condiço es 

do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, formalizadas previamente atrave s de Termo Aditivo, devidamente homologado, que 

passara  a integrar este contrato para todos os fins legais. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, através de servidor designado 
para este fim. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Facilitar o cumprimento das obrigações contratuais, informando à CONTRATADA as 
normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega dos bens. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Verificar a conformidade dos produtos entregues com as especificações e quantidades 
exigidas, inclusive quanto à marca indicada na proposta. 

PARÁGRAFO QUARTO: Promover o recebimento provisório e definitivo do objeto, cumpridas as condições 
estabelecidas na Cláusula Quarta deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO: Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade no fornecimento do 
material, solicitando, quando possível, a substituição, o reparo ou complementação do bem entregue, fixando 
prazo para o cumprimento da determinação. 

PARÁGRAFO SEXTO: Recusar o recebimento do bem que não atenda aos requisitos elencados nas especificações 
indicadas se, após o prazo fixado para substituição, reparo ou complementação, não for sanada a irregularidade 
verificada, comunicando à CONTRATADA o fato por escrito. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos 
nos prazos estabelecidos. 

PARÁGRAFO OITAVO: Comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas. 

PARÁGRAFO NONO: Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA 
relacionados à execução contratual. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: Aplicar as penalidades previstas no Edital em caso de cometimento de infrações na 

execução do contrato. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes do Edital, de seus anexos e da proposta 
apresentada na licitação e, ainda: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fornecer o bem contratado, nas quantidades e especificações exigidas, acondicionado 
de forma adequada a garantir a sua integridade física. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Programar, com a necessária antecedência, data e hora para entrega do objeto 
contratado, inclusive quando esta ocorrer através de empresa transportadora. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Entregar os produtos ofertados em perfeito estado de conservação. 

PARÁGRAFO QUARTO: Substituir, reparar ou complementar, conforme o caso, no prazo de até 2 (dois) dias. 

PARÁGRAFO QUINTO: Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao contratante ou a terceiros, 
decorrentes de ação ou omissão, culposa ou dolosa, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEXTO: Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Prestar os necessários esclarecimentos sobre a execução do objeto contratual solicitados 
pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o recebimento da solicitação. 

PARÁGRAFO OITAVO: Designar preposto para representá-la perante a CONTRATANTE sempre que for 
necessário, indicando o respectivo telefone e e-mail para futuros contatos.   

PARÁGRAFO NONO: Informar previamente à CONTRATANTE, solicitando-lhe anuência, toda e qualquer 
alteração nas condições de fornecimento.  

PARÁGRAFO DÉCIMO: Comunicar à CONTRATANTE, em tempo hábil e por escrito, a superveniência de fatos que 
venham a prejudicar o adequado fornecimento dos bens, de modo a se viabilizar a correção da situação 
apresentada.  
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PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão qualquer vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Emitir documento fiscal com a discriminação expressa do percentual de 
isenção do ICMS, quando se tratar de operação abrangida pelo art. 63 do Anexo 7 do Decreto Estadual nº 44.650/17 
(Convênio ICMS 73/04).   

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Manter, durante o prazo de vigência do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 

A execução do presente contrato deverá ser fiscalizada pela CONTRATANTE, não excluindo nem reduzindo, por 
tal fato, a integral responsabilidade da CONTRATADA, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades 
constatadas na execução do objeto contratado.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE deverá designar servidor responsável pela fiscalização do contrato 
que, dentre outras, terá seguintes atribuições: 

GESTOR 

a) promover reunião inicial com a contratada de modo a esclarecer o objeto contratual e apresentar, formalmente, 

o fiscal do contrato; 

b) Controlar o prazo de vigência dos instrumentos contratuais, sobretudo os contratos de fornecimento de, propor 

junto ao setor competente algumas cláusulas;  

c) Verificar junto aos Fiscais de Contrato se os prazos do fornecimento encontram-se de acordo com o estabelecido 

no instrumento contratual; 

d) Exigir o cumprimento do contrato, buscando qualidade, economia e minimização de riscos; 

e) Acompanhar o contrato e tomar providências para aditivos, penalizações e rescisões; 

f) Comunicar à Administração, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos 

prévios e gestões realizadas com a contratada;  

g) Acompanhar junto à unidade de programação orçamentária e financeira, até o mês de dezembro de cada ano 

(ou data designada no competente decreto de encerramento de exercício financeiro), as obrigações financeiras 

não liquidadas no exercício, visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de empenho à 

conta de restos a pagar; 

FISCAL: 

a) Participar da reunião inicial para ajuste de procedimentos de execução com a contratada; 

b) Após o recebimento do contrato, para o qual foi designado como Fiscal de contrato, abrir pasta para 

acompanhamento do contrato, bem como aos eventuais termos aditivos; 

c) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar formalmente 

ao Gestor de Contratos a solicitação de prorrogação com antecedência; 

d) Avaliar os resultados/objetos entregues atestando o recebimento ou informando ao gestor do contrato sobre 

infrações ou discrepâncias que necessitem de ajustes no pacto para tomada de providências (quando o objeto não 

for cumprido ou não suprir a necessidade tendo como diapasão o Termo de Referência ou Projeto Básico); 

e) Anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o 

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

f) Acompanhar os pagamentos efetuados, em ordem cronológica, observando para que o valor do contrato não seja 

ultrapassado; 

g) Receber e atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao Departamento Financeiro, como couber, para pagamento; 
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h) Comunicar ao Gestor de Contratos, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidade, somente 

após os contatos prévios e gestões realizadas com a contratada, como por exemplo, notificações por escrito, 

através de ofício;  

i) Encaminhar ao Gestor de contratos, formalmente as solicitações de acréscimos ao contrato, acompanhado das 

devidas justificativas, observando as disposições do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993; 

j) Estabelecer junto ao contratado(a) prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato, bem 

como analisar os pedidos de modificações no cronograma de entrega e substituições de materiais formulados pela 

contratada; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n.º 

8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores. 

I - Pelo Contratante: a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, bem como variação de 

interesse, nos termos do art. 58, I, c/c art. 79, I, da Lei 8.666/93. Não sendo permitida esta a Contratada, por 

tratar-se de preceito de ordem pública, em que se observa o interesse público, e atribuível, tão somente, ao Ente 

Federativo. 

II - Por ambas as partes: a) Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, tornando 

absolutamente inviável a execução do Contrato. 

§ 1º - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78 da Lei nº 8.666/93 e demais 

normas legais pertinentes, terá a Contratada direito, exclusivamente, ao pagamento do(s) bem(ns) fornecido(s) e 

aceito(s). 

§ 2º - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e demais normas legais 

pertinentes, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.    

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

12.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, a licitante ficará impedida de licitar e contratar com a 
Prefeitura Municipal de Passira, 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: 

 12.1.1. Apresentar documentação falsa; 

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

12.1.3. Falhar na execução do contrato; 

12.1.4. Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido; 

12.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.6. Não mantiver a proposta; 

12.1.7. Deixar de entregar documentação exigida no certame; 

12.1.8. Cometer fraude fiscal; 

12.1.9. Fizer declaração falsa.  

12.2. Para condutas descritas nos subitens 12.1.1, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, será aplicada multa 
de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 

12.3. O retardamento da  execução  previsto  no  subitem  12.1.2,  estará  configurado  quando  a CONTRATADA:  

12.3.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 7 (sete) dias, contados da data 
constante na ordem de fornecimento;  
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12.3.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou 
por 10 (dez) dias intercalados.  

12.4. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que trata o subitem 
12.1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 12.7. 

 12.5. A falha na execução do contrato prevista no subitem 12.1.3 estará configurada quando a CONTRATADA se 
enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item 12.7 desta cláusula, respeitada a 
graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.  

 
Tabela 1 

 
GRAU DA 

INFRAÇÃO 
PONTOS DA 
INFRAÇÃO 

1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 8 
6 10 

  
12.6. O comportamento inidôneo previsto no subitem 12.1.5 estará configurado quando a CONTRATADA executar 
atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.  
 
12.7. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação 
estabelecida nas tabelas seguintes:  
 

Tabela 2 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 0,2% sobre o valor mensal do contrato 
2 0,4% sobre o valor mensal do contrato 
3 0,8% sobre o valor mensal do contrato 
4 1,6% sobre o valor mensal do contrato 
5 3,2% sobre o valor mensal do contrato 
6 4,0% sobre o valor mensal do contrato 

 
Tabela 3 

 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por 
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 
complementar. 

2 Por ocorrência 

2 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material 
licitado por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

3 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratados. 

6 
Por dia e 

por tarefa 
designada 

4 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do 
objeto do contrato 

5 Por ocorrência 

5 
Recusar a execução de serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, 
sem motivo justificado 

5 Por ocorrência 

6 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause 
dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

7 
Retirar das dependências da Contratante quaisquer equipamentos 
ou materiais de consumo previstos em contrato, sem autorização 
prévia. 

1 
Por item 

e por ocorrência 
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PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 
 

8 Manter a documentação de habilitação atualizada 1 
Por item e 

por 
ocorrência 

9 
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO 

1 
Por 

ocorrência 

10 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de 
seus funcionários 

1 
Por 

ocorrência 

11 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO 

2 
Por 

ocorrência 

12 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela unidade 
fiscalizadora, 

3 
Por item e 

por 
ocorrência 

13 
Entregar a garantia contratual nos termos e prazos estipulados, quando 
exigido. 

1 Por dia 

 
12.4. A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a de impedimento de licitar e 
contratar estabelecida no item 12.1 desta cláusula. 

12.5. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da 
penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 
correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;  

12.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - 
PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual nº 42.191/2015;  

12.7. A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado 
ao contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente exigida, quando esta não for 
prestada sob a forma de caução em dinheiro;  

12.8. Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença será descontada 
da garantia contratual eventualmente exigida;  

12.9. Caso a faculdade prevista no item 12.11 não tenha sido exercida e verificada a insuficiência da garantia 
eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo remanescente será descontado de pagamentos 
devidos ao contratado; 

12.10. Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens 12.12 e 12.13 acima, o 
contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento da comunicação oficial; 

 12.11. Decorrido o prazo previsto no item 12.14, o contratante encaminhará a multa para cobrança judicial;  

12.12. Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da 
multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação da 
contratante; 

 12.13. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção cautelar 
do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE 

Conforme disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, a publicação do presente instrumento será 

efetuada em extrato, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 

(vinte) dias daquela data, correndo à conta do Município de PASSIRA a respectiva despesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Nos termos do § 3º do Art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no ato da liquidação da despesa, os 

serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, 
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Estado ou Município, as características e os valores pagos, tudo em conformidade com o disposto no Art. 63 da Lei 

4.320, de 17 de março de 1964. 

A Contratada reconhece o direito ao Fundo Municipal de Saúde do Município de PASSIRA de paralisar a qualquer 

tempo ou suspender o fornecimento, mediante o pagamento único e exclusivo do produto já fornecido. 

A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados ao Município de PASSIRA ou a terceiros, 

quando da execução do Contrato, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando o Município de 

PASSIRA de todas e quaisquer reclamações pertinentes. 

A contratada deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação apresentada na licitação. 

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% do objeto 

contratado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

Sob o pálio do art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de PASSIRA - PE, como competente, para 

dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do presente Contrato. 

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito 

legal, na presença das testemunhas que também assinam. 

 

PASSIRA (PE),____/_____/ 2022. 

_____________________________________________________________ 
Gestora do Fundo Municipal de Saúde do Município de Passira 

Contratante 
 

______________________________________________________________ 
Contratada 

TESTEMUNHAS 

 

CPF nº  

 

CPF nº  
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 
LICITAÇÃO ABERTA, COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE – EPP E MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI E EXCLUSIVA. 

PROCESSO LICITATÓRIO FMS 
Nº 002/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO FMS 
Nº 002/2022 

 

INTRODUÇÃO 

Este documento foi elaborado à luz das Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, pela Lei 

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993,do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, como peça integrante e indissociável do procedimento licitatório com vistas a viabilizara AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES  DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O 

PERIODO DE 12 MESES,  LICITAÇÃO ABERTA, COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA 

MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP E MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – 

MEI E EXCLUSIVA, Conforme Lei Complementar 123/2006 e 147/2014, em conformidade com as 

especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência (Anexo II) e anexo do edital  

DO OBJETO 

O objeto deste Termo de Referência a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES  

DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERIODO DE 12 MESES,  LICITAÇÃO ABERTA, COM RESERVA 

DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP E 

MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI E EXCLUSIVA, Conforme Lei Complementar 123/2006 e 

147/2014, em conformidade com as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de 

Referência (Anexo II) e anexo do edital. 

02 – DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

2.1 A definição dos quantitativos dos objetos deste termo de referência foi obtida através da análise prévia do 
farmacêutico e a coordenação da Secretaria de Saúde, que ratificam a necessidade de suprir a cada 12 (doze) meses, 
a demanda de medicamentos e insumos hospitalares, conforme informação da coordenação da Secretaria de Saúde, 
que tomou por base os quantitativos existentes. 

2.2  O quantitativo demandado pode ser ratificado e justificado com base no histórico de consumo referente ao ano 
de 2020, o qual pode ser depreendido do termo de homologação e extratos de empenhos. 

2.3 Outrossim, através de aquisições centralizadas, que proporcionam a junção dos quantitativos estimados neste 
termo de referência, haverá um aumento no poder de compra do município, possibilitando uma maior economia 
em escala dos produtos em questão. 

2.4 Não é possível prever o número exato de medicamentos e insumos, o que historicamente tem fugido do 
planejamento anual, por consequência da pandemia. 

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1 Das propostas comerciais devem constar declaração de que nos preços praticados, estão incluídas todas as 
despesas diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto licitado até o fornecimento definitivo do objeto. 

3.2 Servirá como referência para o oferecimento de propostas as tabelas constantes do item 06 descrito a seguir.  

3.3 Na formulação das propostas deverão ser observados as especificações dos produtos, quantidades, prazo de 
validade e outras especificações. 

3.4 Conter a descrição precisa dos itens com a respectiva MARCA ofertada, devendo obrigatoriamente atender as 
especificações constantes neste Termo de Referencia; 

3.5 Conter Prazo de validade, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 
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3.6 Indicar dados bancários para efeito de pagamento, tais como: Nome do Banco, Código da Agência e Número da 
Conta Corrente; 

4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

4.1 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, em relação 
ao preço de referência, observadas as especificações definidas no item 06 (seis) seguinte. 

5. DA GARANTIA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 

5.1 A Contratada deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, devendo, quando solicitado, 
substituir prontamente o produto que porventura não atenda aos requisitos contratados, providenciando, também 
o produto que no momento possa estar em falta em seu estabelecimento, por outro de igual ou superior qualidade, 
sob pena das sansões cabíveis.  

5.2No recebimento a aceitação dos produtos serão observadas as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei 
8.666/93.  

5.3 Os produtos deverão está dentro do prazo de validade em no mínimo 75% do início de sua fabricação, ou seja, 
um produto que tenha validade de 12 (doze) meses estabelecido pelo seu fabricante deverá chegar ao Município 
com no mínimo 09 (move) meses de validade restante para o seu vencimento.  

5.4.1 O produto que não atenda a exigência do item anterior poderá ser recusado a sua aceitação no ato da entrega 
sendo notificada a empresa a encaminhar um produto dentro das condições previstas no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas. 

5.5 EXIGIR-SE-Á MARCA DE TODOS OS PRODUTOS COTADOS. A LICITANTE QUE NÃO CUMPRIR COM ESTA 
EXIGÊNCIA SERÁ DESCLASSIFICADAS NOS ITENS FALTANTES. 

6. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTITATIVOS E VALOR ESTIMADO DE REFERÊNCIA. 

6.1 O fornecimento dos produtos contratados deverá obedecer a todos os critérios de qualidade, observando-se 
para os critérios de embalagem, acondicionamento, prazo de validade além da metodologia da entrega com 
obediência aos prazos e local estipulado pelo Município. 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor unt. Valr total 

1 Amitriptilina 25 mg Comprimido 50.000 R$ 0,35 R$ 17.500,00 

2 Biperideno, cloridrato 2 mg Comprimido 30.000 R$ 0,28 R$ 8.400,00 

3 Carbonato de Lítio 300 mg Comprimido 12.000 R$ 0,51 R$ 6.120,00 

4 Carbamazepina 200 mg Comprimido 80.000 R$ 0,24 R$ 19.200,00 

5 Carbamazepina 400 mg Comprimido 40.000 R$ 0,80 R$ 32.000,00 

6 Carbamazepina xarope 20 mg/mL - 100 mL Frasco 9.000 R$ 21,57 R$ 194.130,00 

7 Carbamazepina xarope 20 mg/mL - 100 mL Frasco 3.000 R$ 21,57 64.710,00 

8 Clonazepam solução oral 2,5 mg/mL 20 mL Frasco 1.000 R$ 2,92 R$ 2.920,00 

9 Clomipramina 25 mg Comprimido 12.000 R$ 1,07 R$ 12.840,00 

10 Clorpromazina 25 mg Comprimido 20.000 R$ 0,29 R$ 5.800,00 

11 Clorpromazina 100 mg Comprimido 40.000 R$ 0,49 R$ 19.600,00 

12 Clorpromazina 5mg/ml inj 5 mL Ampola 500 R$ 2,42 R$ 1.210,00 

13 Diazepam 5 mg Comprimido 30.000 R$ 0,25 R$ 7.500,00 

14 Diazepam 10 mg Comprimido 30.000 R$ 0,22 R$ 6.600,00 

15 Diazepam 5mg/ml inj. 2ml Ampola 1.200 R$ 0,92 R$ 1.104,00 

16 Fenitoína 100 mg Comprimido 15.000 R$ 0,22 R$ 3.300,00 

17 Fenitoina 50mg/ml inj 5mL Ampola 500 R$ 3,66 R$ 1.830,00 
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18 Fenobarbital solução oral 40 mg/mL - 20 mL Frasco 120 R$ 5,34 R$ 640,80 

19 Fenobarbital 100 mg Comprimido 15.000 R$ 0,22 R$ 3.300,00 

20 FENOBARBITAL 100 MG/ML INJ. Ampola 500 R$ 2,95 R$ 1.475,00 

21 Fluoxetina 20 mg 
Cápsula ou 

Comprimido 
50.000 R$ 0,34 R$ 17.000,00 

22 Flumazenil 0,1 mg/ml inj. 5 Ml Ampola 500 R$ 17,48 R$ 8.740,00 

23 Haloperidol 2mg/ml 20 ML Frasco 100 R$ 3,65 R$ 365,00 

24 Haloperidol 5 mg Comprimido 50.000 R$ 0,29 R$ 14.500,00 

25 Haloperidol Decanoato 50mg/ml Ampola 120 R$ 11,72 R$ 1.406,40 

26 Haloperidol 5mg/ml inj 1 mL Ampola 1.000 R$ 5,77 R$ 5.770,00 

27 Nortriptilina 25 mg Capsula 1.200 R$ 0,61 R$ 732,00 

28 
Valproato de sódio ou ácido valpróico 
comprimido 576 mg (equivalente a 500 mg 
ácido valpróico) 

Comprimido 12.000 R$ 0,68 R$ 8.160,00 

29 
Valproato de sódio ou ácido valpróico 
comprimido 288 mg (equivalente a 250 mg 
ácido valpróico) 

Comprimido 10.000 R$ 0,31 R$ 3.100,00 

30 
Valproato ou ácido valpróico solução oral ou 
xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg 
ácido valpróico/mL) 

Frasco 10.000 R$ 6,07 R$ 60.700,00 

31 Alfentanila 0,5 mg/ml 5 ML Ampola 50 R$ 10,81 R$ 540,50 

32 Alprazolam 0,5 mg Comprimido 12.000 R$ 0,35 R$ 4.200,00 

33 Alprazolam 1 mg Comprimido 12.000 R$ 0,54 R$ 6.480,00 

34 Alprazolam 2 mg Comprimido 12.000 R$ 0,20 R$ 2.400,00 

35 Bromazepam 3 mg Comprimido 12.000 R$ 0,41 R$ 4.920,00 

36 Bromazepam 6 mg Comprimido 12.000 R$ 0,22 R$ 2.640,00 

37 Citalopram 20 mg Comprimido 12.000 R$ 0,33 R$ 3.960,00 

38 
Cetamina 57,67mg/mL equiv. a 50mg de 
cetamina base - 10 mL 

Frasco-
ampola 

100 R$ 96,68 R$ 9.668,00 

39 Duloxetina 30mg Capsula 12.000 R$ 1,64 R$ 19.680,00 

40 Duloxetina 60 mg Capsula 12.000 R$ 3,22 R$ 38.640,00 

41 Desvenlafaxina 50 mg Comprimido 12.000 R$ 3,81 R$ 45.720,00 

42 Desvenlafaxina 100 mg Comprimido 12.000 R$ 1,44 R$ 17.280,00 

43 Escitalopram 10 mg Comprimido 12.000 R$ 0,98 R$ 11.760,00 

44 Escitalopram 20 mg Comprimido 12.000 R$ 1,18 R$ 14.160,00 

45 Fentanila 50 mcg/ml Solução injetável – 10 mL Ampola 100 R$ 7,73 R$ 773,00 

46 Flufenazina 25 mg/ml - 1ML Ampola 200 R$ 5,80 R$ 1.160,00 

47 
AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 
APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM 
CLORDIAZEPÓXIDO, DOSAGEM:12,5MG + 5MG 

Comprimido 12.000 R$ 0,55 R$ 6.600,00 

48 Levomepromazina 40mg/ml – 20 mL Frasco 500 R$ 12,76 R$ 6.380,00 

49 Midazolam sol. Injetável 5mg/mL - 3 mL Ampola 200 R$ 11,92 R$ 2.384,00 
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50 Morfina solução injetável 0,2 mg/mL - 1 mL Ampola 200 R$ 6,58 R$ 1.316,00 

51 Morfina solução injetável 10 mg/mL - 1 mL Ampola 200 R$ 2,87 R$ 574,00 

52 Petidina solução injetável 50mg/mL - 2 mL Ampola 1.000 R$ 5,33 R$ 5.330,00 

53 
Tramadol solução injetável 50mg/mL - ampola 2 
mL 

Ampola 12.000 R$ 2,56 R$ 30.720,00 

54 Clonazepam de 0,25mg Comprimido 20.000 R$ 0,29 R$ 5.800,00 

55 Clonazepam 0,5 mg Comprimido 40.000 R$ 0,38 R$ 15.200,00 

56 Clonazepam 2mg Comprimido 80.000 R$ 0,26 R$ 20.800,00 

57 Tioridazida 25 mg Comprimido 12.000 R$ 0,62 R$ 7.440,00 

58 Tioridazida 50 mg Comprimido 12.000 R$ 0,82 R$ 9.840,00 

59 Paxoretina 15 mg Comprimido 12.000 R$ 2,93 R$ 35.160,00 

60 Paroxetina 20 mg Comprimido 12.000 R$ 0,27 R$ 3.240,00 

61 Pregabalina 75 mg Comprimido 12.000 R$ 0,84 R$ 10.080,00 

62 Pregabalina 150 mg Comprimido 12.000 R$ 1,30 R$ 15.600,00 

63 Quetiapina 25 mg Comprimido 12.000 R$ 0,65 R$ 7.800,00 

64 Quetiapina 100 mg Comprimido 12.000 R$ 1,36 R$ 16.320,00 

65 Risperidona 1 mg Comprimido 12.000 R$ 0,35 R$ 4.200,00 

66 Risperidona 2 mg Comprimido 12.000 R$ 0,15 R$ 1.800,00 

67 Risperidona 3 mg Comprimido 12.000 R$ 0,24 R$ 2.880,00 

68 Risperidona 1 mg/ml, Solução oral 30 ml Frasco 7.500 R$ 14,29 R$ 107.175,00 

69 Risperidona 1 mg/ml, Solução oral 30 ml Frasco 2.500 R$ 14,29 35.725,00 

70 Divalproato de sódio 500 mg  ER 

Comprimido 
revestido de 

liberação 
prolongada 

12.000 R$ 3,99 R$ 47.880,00 

71 Divalproato de sódio 250 mg  ER 

Comprimido 
revestido de 

liberação 
prolongada 

12.000 R$ 1,98 R$ 23.760,00 

72 Nitrazepan 5 mg Comprimido 12.000 R$ 0,22 R$ 2.640,00 

73 
Periciazina, 10 mg/ml, (1%) Solução oral – gotas 
20ML 

Frasco 500 R$ 13,33 R$ 6.665,00 

74 
Periciazina, 40 mg/ml, (4%) Solução oral – gotas 
20 ml 

Frasco 500 R$ 23,00 R$ 11.500,00 

75 Levomepromazina 25 mg Comprimido 5.000 R$ 0,59 R$ 2.950,00 

76 Levomepromazina 100 mg Comprimido 5.000 R$ 1,05 R$ 5.250,00 

77 Propofol Sol. Inj. 10mg/ml ampola 10 ml Ampola 500 R$ 21,06 R$ 10.530,00 

78 Vigabatrina 500 mg comprimido 1.000 R$ 5,83 R$ 5.830,00 

79 Levetiracetam 500mg comprimido 1.000 R$ 2,49 R$ 2.490,00 

80 Trazodona 50 mg Comprimido 1.000 R$ 1,06 R$ 1.060,00 

81 Zolpidem 10 mg Comprimido 12.000 R$ 2,27 R$ 27.240,00 
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82 
PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADO 
COM CODEÍNA, DOSAGEM:500MG + 30MG 

Comprimido 12.000 R$ 0,52 R$ 6.240,00 

83 Aciclovir 200 mg Comprimido 3.000 R$ 0,25 R$ 750,00 

84 Ácido Acetilsalicílico 100 mg Comprimido 100.000 R$ 0,17 R$ 17.000,00 

85 Ácido acetilsalicílico 500 mg Comprimido 3.000 R$ 0,10 R$ 300,00 

86 Ácido Fólico 5 mg Comprimido 72.000 R$ 0,17 R$ 12.240,00 

87 Ácido Fólico solução oral 0,2 mg/mL 30ML Frasco 500 R$ 7,01 R$ 3.505,00 

88 Albendazol 400 mg 
Comprimido 
Mastigável 

9.000 R$ 0,42 R$ 3.780,00 

89 Albendazol suspensão oral 40 mg/mL - 10 mL Frasco 4.000 R$ 1,07 R$ 4.280,00 

90 Alendronato Sódico 70 mg Comprimido 300 R$ 2,07 R$ 621,00 

91 Alopurinol 300 mg Comprimido 1.000 R$ 0,54 R$ 540,00 

92 Amiodarona, cloridrato 200 mg Comprimido 10.000 R$ 0,71 R$ 7.100,00 

93 
AMIODARONA, DOSAGEM:50MG/ML, 
INDICAÇÃO:INJETÁVEL 

Ampola 1.200 R$ 2,25 R$ 2.700,00 

94 Amoxicilina 500 mg Cápsula 70.000 R$ 0,25 R$ 17.500,00 

95 
Amoxicilina pó para suspensão oral 50 mg/mL - 
60 mL 

Frasco 10.000 R$ 4,70 R$ 47.000,00 

96 Anlodipino, besilato 10 mg Comprimido 50.000 R$ 0,30 R$ 15.000,00 

97 Anlodipino, besilato 5 mg Comprimido 65.000 R$ 0,14 R$ 9.100,00 

98 Atenolol 100 mg Comprimido 35.000 R$ 0,35 R$ 12.250,00 

99 Atenolol 50 mg Comprimido 60.000 R$ 0,31 R$ 18.600,00 

100 
ATROPINA SULFATO, DOSAGEM:0,25 MG/ML, 
USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL 

Ampola 1.000 R$ 0,99 R$ 990,00 

101 Azitromicina 500 mg Comprimido 12.000 R$ 1,30 R$ 15.600,00 

102 
Azitromicina pó para suspensão oral 40mg/mL 
15ml 

Frasco 2.000 R$ 6,11 R$ 12.220,00 

103 
Beclometasona, dipropionato, aerossol 200 
μg/dose 

Aerosol, 
Spray, pó ou 

cápsula 
inalante COM 
ESPASSADOR. 

120 R$ 85,67 R$ 10.280,40 

104 benzilpenicilina benzatina 600.000 UI Frasco 5.000 R$ 9,62 R$ 48.100,00 

105 benzilpenicilina benzatina 1.200.00 UI Frasco 5.000 R$ 10,61 R$ 53.050,00 

106 bicarbonato de sódio 8,4% 10 ML Ampola 100 R$ 1,28 R$ 128,00 

107 Budesonida 50 mcg Aerossol Nasal C/ 100 doses Frasco 50 R$ 34,49 R$ 1.724,50 

108 Captopril 25 mg Comprimido 100.000 R$ 0,18 R$ 18.000,00 

109 Carbonato de Cálcio 500mg Comprimido 5.000 R$ 0,27 R$ 1.350,00 

110 
Carbonato de Cálcio + Colecalciferol  500 mg + 
400 UI 

Comprimido 1.000 R$ 1,23 R$ 1.230,00 

111 Carvedilol 3,125 mg Comprimido 1.000 R$ 0,40 R$ 400,00 

112 Carvedilol 25 mg Comprimido 1.000 R$ 0,24 R$ 240,00 

113 Carvão Ativado pó para uso Oral 500MG Pote 12 R$ 66,46 R$ 797,52 
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114 Cefalexina 500 mg Cápsula 76.000 R$ 0,52 R$ 39.520,00 

115 Cefalexina suspensão oral 50 mg/mL c/ 60 ml Frasco 4.000 R$ 8,07 R$ 32.280,00 

116 Ceftriaxona 1g Ampola 2.400 R$ 8,58 R$ 20.592,00 

117 Cetoconazol 2% Xampu Frasco 120 R$ 6,61 R$ 793,20 

118 Ciprofloxacino 500 mg Comprimido 30.000 R$ 0,30 R$ 9.000,00 

119 Claritromicina 500 mg 
Cápsula/com

primido 
500 R$ 2,16 R$ 1.080,00 

120 
CLORETO DE SÓDIO, DOSAGEM:20%, 
USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL 

Ampola 1.200 R$ 0,56 R$ 672,00 

121 Cloreto de sódio 0,9% Nasal C/ 10 ML Frasco 2.000 R$ 1,07 R$ 2.140,00 

122 
CLORETO DE POTÁSSIO, DOSAGEM:19,1%, 
APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL 

Frasco 1.200 R$ 0,52 R$ 624,00 

123 Dexametasona 0,1 mg/mL Elixir 100 ml Frasco 2.000 R$ 2,09 R$ 4.180,00 

124 Dexametasona creme 0,1% - 10 g Bisnaga 2.000 R$ 1,28 R$ 2.560,00 

125 Dexametasona 4mg/ml 2,5ml Ampola 12.000 R$ 4,14 R$ 49.680,00 

126 Dexclorfeniramina 0,4 mg/mL c/100ml Frasco 2.000 R$ 1,85 R$ 3.700,00 

127 Digoxina 0,25 mg Comprimido 10.000 R$ 0,18 R$ 1.800,00 

128 Dipirona 500 mg Comprimido 90.000 R$ 0,15 R$ 13.500,00 

129 Dipirona 500mg/ml Ampola 24.000 R$ 0,91 R$ 21.840,00 

130 Dipirona 500 mg/ml Sol. Oral Frasco 6.000 R$ 1,36 R$ 8.160,00 

131 Dobutamina 12,5mg/ml Ampola 1.000 R$ 8,48 R$ 8.480,00 

132 Dopamina 5mg/ml Ampola 1.000 R$ 3,04 R$ 3.040,00 

133 Enalapril, maleato 20 mg Comprimido 50.000 R$ 0,24 R$ 12.000,00 

134 Enalapril, maleato 10 mg Comprimido 50.000 R$ 0,14 R$ 7.000,00 

135 Enalapril, maleato 5 mg Comprimido 50.000 R$ 0,25 R$ 12.500,00 

136 
Eritromicina, estearato de suspensão oral 50 
mg/mL - 60 Ml 

Frasco 1.200 R$ 6,50 R$ 7.800,00 

137 Eritromicina, estearato 500 mg 
Cápsula/com

primido 
12.000 R$ 0,50 R$ 6.000,00 

138 Espironolactona 25 mg Comprimido 5.000 R$ 0,22 R$ 1.100,00 

139 Espironolactona 100 mg Comprimido 10.000 R$ 0,55 R$ 5.500,00 

140 Estriol 1mg/g creme vaginal 15G Bisnaga 1.000 R$ 37,56 R$ 37.560,00 

141 Epinefrina 1mg/ml Ampola 1.000 R$ 2,46 R$ 2.460,00 

142 Fluconazol 150 mg Cápsula 9.000 R$ 0,52 R$ 4.680,00 

143 Furosemida 40 mg Comprimido 100.000 R$ 0,23 R$ 23.000,00 

144 Furosemida 10mg/ml 2,00 ML Ampola 6.000 R$ 1,28 R$ 7.680,00 

145 Glibenclamida 5 mg Comprimido 100.000 R$ 0,14 R$ 14.000,00 

146 Glicerol enema 120mg/ml 500ML Frasco 288 R$ 7,74 R$ 2.229,12 

147 Glicerol Supositório ADULTO Unidades 120 R$ 1,60 R$ 192,00 

148 Hidralazina 25 mg Comprimido 10.000 R$ 0,41 R$ 4.100,00 

149 Hidroclorotiazida 25 mg Comprimido 320.000 R$ 0,03 R$ 9.600,00 

150 Hidróxido de Alumínio 61,5 mg Susp. Oral 100 ml Frasco 2.500 R$ 3,00 R$ 7.500,00 
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151 
HEPARINA SÓDICA, DOSAGEM:5.000UI/ML, 
INDICAÇÃO:INJETÁVEL 0,25 ml 

ampola 1.000 R$ 7,48 R$ 7.480,00 

152 Ibuprofeno 600 mg Comprimido 55.000 R$ 0,22 R$ 12.100,00 

153 Ibuprofeno solução oral 50 mg/mL 20,00ML Frasco 2.500 R$ 1,77 R$ 4.425,00 

154 
Ipratrópio, brometo de solução inalante 0,25 
mg/Ml 20,00ML 

Frasco 1.000 R$ 1,10 R$ 1.100,00 

155 Isossorbida, mononitrato 20 mg Comprimido 500 R$ 0,17 R$ 85,00 

156 Isossorbida, dinitrato sublingual 5 mg Comprimido 3.000 R$ 0,47 R$ 1.410,00 

157 Ivermectina 6 mg Comprimido 10.000 R$ 0,80 R$ 8.000,00 

158 Levodopa + Carbidopa 250 mg + 25 mg Comprimido 500 R$ 1,11 R$ 555,00 

159 Levodopa + Benserazida 200 mg + 50 mg Comprimido 500 R$ 2,98 R$ 1.490,00 

160 Levodopa + Benserazida 100 mg + 25 mg 
Cápsula ou 

Comprimido 
500 R$ 1,84 R$ 920,00 

161 Levotiroxina 25 micrograma Comprimido 500 R$ 0,49 R$ 245,00 

162 Levotiroxina 50 micrograma Comprimido 500 R$ 0,51 R$ 255,00 

163 Lidocaína 2% gel 30G Bisnaga 200 R$ 2,85 R$ 570,00 

164 Lidocaína 100 mg/ml aerosol 20 ML Frasco 12 R$ 83,59 R$ 1.003,08 

165 Lidocaina 2% Sol. Inj. S/V 20ML Ampola 500 R$ 3,71 R$ 1.855,00 

166 Losartana potássica 50 mg Comprimido 225.000 R$ 0,30 R$ 67.500,00 

167 Losartana potássica 50 mg Comprimido 75.000 R$ 0,30 R$ 22.500,00 

168 Metformina, cloridrato 500 mg Comprimido 60.000 R$ 0,36 R$ 21.600,00 

169 Metformina, cloridrato 850 mg Comprimido 100.000 R$ 0,12 R$ 12.000,00 

170 Metildopa 250 mg Comprimido 35.000 R$ 0,45 R$ 15.750,00 

171 Metoclopramida 5mg/ml Ampola 6.000 R$ 0,71 R$ 4.260,00 

172 Metoclopramida, cloridrato solução oral 4 mg/Ml Frasco 3.000 R$ 1,26 R$ 3.780,00 

173 Metoclopramida, cloridrato 10 mg Comprimido 8.000 R$ 0,36 R$ 2.880,00 

174 Metronidazol 250 mg Comprimido 30.000 R$ 0,16 R$ 4.800,00 

175 Metronidazol gel vaginal 10%  40G Bisnaga 4.000 R$ 7,00 R$ 28.000,00 

176 Benzoilmetronidazol susp. 40 mg/Ml 100 ml Frasco 1.000 R$ 9,01 R$ 9.010,00 

177 Nistatina suspensão oral 100.000 UI/mL  50 ml Frasco 1.000 R$ 4,32 R$ 4.320,00 

178 
NOREPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO:2 MG/ML, 
FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 
ML 

Ampola 1.000 R$ 10,21 R$ 10.210,00 

179 Nifedipina 10mg 
Cápsula/Com

primido 
5.000 R$ 0,15 R$ 750,00 

180 Óleo mineral 100 Ml Frasco 500 R$ 3,47 R$ 1.735,00 

181 Omeprazol 20 mg Cápsula 100.000 R$ 0,15 R$ 15.000,00 

182 Paracetamol 500 mg Comprimido 62.000 R$ 0,41 R$ 25.420,00 

183 Paracetamol solução oral 200 mg/mL 10 ml Frasco 2.000 R$ 1,01 R$ 2.020,00 

184 Permetrina creme 5% 60 ML Frasco 600 R$ 3,64 R$ 2.184,00 

185 Permetrina loção 1% 60 ML Frasco 600 R$ 2,00 R$ 1.200,00 

186 Permanganato de potássio 100 mg Comprimido 1.000 R$ 0,12 R$ 120,00 
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187 
Prednisolona, fostato sódico de solução oral 3 
mg/mL (equivalente a 3 mg de prednisolona 
base) 60ML 

Frasco 2.200 R$ 4,92 R$ 10.824,00 

188 Prednisona 20 mg Comprimido 30.000 R$ 0,27 R$ 8.100,00 

189 Prednisona 5 mg Comprimido 20.000 R$ 0,32 R$ 6.400,00 

190 Prometazina 25 mg Comprimido 15.000 R$ 0,21 R$ 3.150,00 

191 Prometazina 25mg/ml Ampola 6.000 R$ 5,79 R$ 34.740,00 

192 Propranolol 40 mg Comprimido 60.000 R$ 0,06 R$ 3.600,00 

193 Ranitidina 25mg/ml Ampola 6.000 R$ 1,04 R$ 6.240,00 

194 Ranitidina 150 mg Comprimido 20.000 R$ 0,14 R$ 2.800,00 

195 Sais para Reidratação Oral pó para solução oral Envelope 10.000 R$ 0,93 R$ 9.300,00 

196 
Salbutamol Aerossol Oral 100 mcg/dose 200 
DOSES 

Frasco 100 R$ 12,94 R$ 1.294,00 

197 Sinvastatina 20 mg Comprimido 60.000 R$ 0,35 R$ 21.000,00 

198 Sinvastatina 40 mg Comprimido 60.000 R$ 0,17 R$ 10.200,00 

199 Sulfadiazina de Prata pasta 1% - bisnaga 30 g Bisnaga 1.500 R$ 5,92 R$ 8.880,00 

200 Sulfametoxazol + Trimetoprima 400 mg + 80 mg Comprimido 25.000 R$ 0,15 R$ 3.750,00 

201 
Sulfametoxazol + trimetoprima susp. oral 40 mg 
+ 8 mg/Ml 60 ml 

Frasco 2.000 R$ 2,27 R$ 4.540,00 

202 Sulfato ferroso 40 mg Comprimido 94.000 R$ 0,16 R$ 15.040,00 

203 Sulfato ferroso solução oral 25 mg/mL Frasco 5.000 R$ 1,03 R$ 5.150,00 

204 Sulfato ferroso Xarope 5mg/mL 60 ml Frasco 5.000 R$ 1,84 R$ 9.200,00 

205 
SULFATO DE MAGNÉSIO, CONCENTRAÇÃO:10%, 
USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL 

Ampola 1.000 R$ 1,55 R$ 1.550,00 

206 Verapamil 80 mg Comprimido 1.000 R$ 0,15 R$ 150,00 

207 Verapamil 120 mg Comprimido 1.000 R$ 1,63 R$ 1.630,00 

208 
Ácido Ascórbico solução injetável 500mg/mL - 5 
mL 

Ampola 5.000 R$ 1,31 R$ 6.550,00 

209 Ácido Ascórbico 500 mg Comprimido 12.000 R$ 0,28 R$ 3.360,00 

210 Ácido Ascórbico solução Oral 200mg/mL - 30 mL Frasco 2.000 R$ 1,51 R$ 3.020,00 

211 Ácido Tranexâmico 50mg/mL -  5 ml Ampola 500 R$ 7,86 R$ 3.930,00 

212 Aminofilina sol. inj. 24 mg/mL - 10 mL Ampola 1.200 R$ 1,39 R$ 1.668,00 

213 Ambroxol Adulto 100 ml Frasco 2.000 R$ 2,53 R$ 5.060,00 

214 Ambroxol Ped.100 ml Frasco 2.000 R$ 2,11 R$ 4.220,00 

215 Bisacodil 5mg Comprimido 200 R$ 0,21 R$ 42,00 

216 Bromoprida 5 mg/ml, injetável Ampola 5.000 R$ 2,89 R$ 14.450,00 

217 Cloreto de Sódio solução injetável 0,9% - 100 mL 
Frasco ou 

Bolsa 
10.000 R$ 2,45 R$ 24.500,00 

218 Cloreto de Sódio solução injetável 0,9% - 250 mL 
Frasco ou 

Bolsa 
10.000 R$ 3,27 R$ 32.700,00 

219 Cloreto de Sódio solução injetável 0,9% - 500 mL 
Frasco ou 

Bolsa 
20.000 R$ 3,11 R$ 62.200,00 

220 Complexo B Sol. Inj. 2 ml Ampola 4.000 R$ 1,14 R$ 4.560,00 
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221 
Cloreto de Sódio 0,9% - 500 mL p/ 
procedimentos 

Frasco 5.000 R$ 4,84 R$ 24.200,00 

222 CLOPIDOGREL, DOSAGEM:75 MG Comprimido 1.000 R$ 2,95 R$ 2.950,00 

223 Colagenase  0,6 UI - 50 g Bisnaga 2.000 R$ 30,89 R$ 61.780,00 

224 CIPROFIBRATO, DOSAGEM:100 MG Comprimido 1.000 R$ 1,13 R$ 1.130,00 

225 Deslanosídeo solução injetável 0,2 mg/ml - 2 mL Ampola 100 R$ 3,02 R$ 302,00 

226 Diclofenaco sódico sol. injetável 25mg/mL - 3 mL Ampola 5.000 R$ 0,85 R$ 4.250,00 

227 Diclofenaco 50 mg Comprimido 5.000 R$ 0,29 R$ 1.450,00 

228 Glicose solução injetável 5% - 500 mL 
Frasco ou 

Bolsa 
8.000 R$ 3,75 R$ 30.000,00 

229 Glicose solução injetável 50% - 10 mL Ampola 3.000 R$ 0,49 R$ 1.470,00 

230 Isossorbida, dinitrato sublingual 5 mg Comprimido 3.000 R$ 0,47 R$ 1.410,00 

231 Ringer Lactato (500mL) - Solução Parenteral 
Bolsa ou 
Frasco 

5.000 R$ 4,72 R$ 23.600,00 

232 Simeticona  75mg/ml 10 ml Frasco 2.000 R$ 1,82 R$ 3.640,00 

233 Simeticona 40 mg Comprimido 5.000 R$ 0,40 R$ 2.000,00 

234 
Escopolamina 4mg/mL + Dipirona 500mg/mL - 
solução injetável - 5 mL 

Ampola 5.000 R$ 2,75 R$ 13.750,00 

235 
Butilbrometo de escopolamina + dipirona 
Solução oral (gotas) de 6,67 mg/ml + 333,4 
mg/ml 10 ML 

Frasco 300 R$ 9,57 R$ 2.871,00 

236 
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 
APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM DIPIRONA 
SÓDICA, DOSAGEM:10MG + 250MG 

Comprimido 12.000 R$ 0,49 R$ 5.880,00 

237 Escopolamina solução injetável 20mg/mL - 1 mL Ampola 2.000 R$ 1,57 R$ 3.140,00 

238 Etilefrina solução injetável 10mg/mL - 1 Ml Ampola 300 R$ 1,77 R$ 531,00 

239 
Fitomenadiona 10mg/mL - Solução injetável - 1 
mL 

Ampola 1.000 R$ 3,04 R$ 3.040,00 

240 Fenoterol Sol. Oral P/ inalação 0,25mg/Ml Frasco 1.000 R$ 5,56 R$ 5.560,00 

241 FENOFIBRATO, DOSAGEM:200 MG Capsula 1.000 R$ 2,54 R$ 2.540,00 

242 Gentamicina solução injetável 40 mg/mL - 1mL Ampola 600 R$ 1,23 R$ 738,00 

243 Gentamicina solução injetável 80 mg/mL - 2mL Ampola 1.000 R$ 1,58 R$ 1.580,00 

244 GlIconato de cálcio solução injetável 10% - 10 mL Ampola 300 R$ 2,24 R$ 672,00 

245 Hidralazina solução injetável 20 mg/mL - 1 mL Ampola 200 R$ 6,86 R$ 1.372,00 

246 Hidrocortizana 100 mg 
Frasco/ampol

a 
1.000 R$ 3,41 R$ 3.410,00 

247 Hidrocortizana 500 mg 
Frasco/ampol

a 
1.000 R$ 6,90 R$ 6.900,00 

248 
Imunoglobulina Anti-Rh0 (D) 250mcg - Solução 
injetável 

Ampola/ 
Seringa 

100 R$ 297,65 R$ 29.765,00 

249 
Metilergometrina, Maleato sol. Inj. 0,2 mg/mL - 1 
mL 

Ampola 200 R$ 1,98 R$ 396,00 
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250 
Neostigmina solução injetável 0,5 mg - ampola 
1mL 

Ampola 100 R$ 1,06 R$ 106,00 

251 Neomicina + Bacitracina 10 G Bisnaga 5.000 R$ 2,32 R$ 11.600,00 

252 Nimesulida 100 mg Comprimido 20.000 R$ 0,34 R$ 6.800,00 

253 Norfloxacino 400MG Comprimido 1.000 R$ 1,31 R$ 1.310,00 

254 Levofloxacino 500 MG Comprimido 1.000 R$ 9,54 R$ 9.540,00 

255 Ocitocina solução Injetável 5 UI - 1 mL Ampola 1.000 R$ 1,74 R$ 1.740,00 

256 Omeprazol sol. Inj 40 mg 
Frasco-
ampola 

2.000 R$ 32,66 R$ 65.320,00 

257 Ondasetrona 4mg/ml sol. Inj. 2 ml Ampola 2.000 R$ 8,60 R$ 17.200,00 

258 Polivitamínico Sol. Oral 100 ml Frasco 3.000 R$ 3,94 R$ 11.820,00 

259 
VERAPAMIL CLORIDRATO, DOSAGEM:2,5 
MG/ML, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ml 

Ampola 1.200 R$ 6,92 R$ 8.304,00 

260 Vitelinato de Prata 10% colírio - 5 mL Frasco 20 R$ 12,85 R$ 257,00 

261 Manitol Sol. 20% 250 ml Frasco 300 R$ 7,12 R$ 2.136,00 

262 

Ciprofloxacino - concentracao/dosagem 2 
mg/ml,forma farmaceutica solucao 
injetavel,forma de apresentacao bolsa ou frasco 
200 ML ,via de administracao parenteral 

Bolsa 1.500 R$ 55,43 R$ 83.145,00 

263 

Ciprofloxacino - concentracao/dosagem 2 
mg/ml,forma farmaceutica solucao 
injetavel,forma de apresentacao bolsa ou frasco 
200 ML ,via de administracao parenteral 

Bolsa 500 R$ 55,43 R$ 27.715,00  

264 

Metronidazol - concentracao/dosagem 5 
mg/ml,forma farmaceutica solucao 
injetavel,forma de apresentacao bolsa ou frasco 
com 100 ml ,via de administracao intravenosa 

Frasco 2.000 R$ 7,88 R$ 15.760,00 

265 Propatilnitrato 10 mg Comprimido 2.000 R$ 0,62 R$ 1.240,00 

266 Cefalotina 1g 
Frasco/ampol

a 
2.000 R$ 9,02 R$ 18.040,00 

267 Amicacina sulfato,250 mg/ml 2 ml Ampola 1.000 R$ 3,19 R$ 3.190,00 

268 Clindamicina,150 mg/ml, amp. 4ml Ampola 1.000 R$ 5,46 R$ 5.460,00 

269 Meropenem, 1g mg 
Frasco/Ampo

la 
1.000 R$ 24,52 R$ 24.520,00 

270 Insulina, Origem:Lispro, dosagem:100u/ml, 3ml Tubetes 100 R$ 74,63 R$ 7.463,00 

271 
Insulina, origem:glargina, dosagem:100ui/ml, 3 
ml 

Tubetes 100 R$ 73,84 R$ 7.384,00 

272 
Enoxaparina Sódica 40mg (Indicação para 
Trombose Venosa Profunda) 

Seringa 
Preenchida 

1.000 R$ 39,92 R$ 39.920,00 

273 
Enoxaparina Sódica 20mg (Indicação para 
Trombose Venosa Profunda) 

Seringa 
Preenchida 

1.000 R$ 29,29 R$ 29.290,00 

274 Azatioprina 50 ng comprimido 2.000 R$ 2,32 R$ 4.640,00 

275 Dabigatrana 150 mg comprimido 720 R$ 5,66 R$ 4.075,20 
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276 
Insulina glargina Refil  (100UI/ML, TUBETE 
3,00ML) 

vidro 24 R$ 76,62 R$ 1.838,88 

277 Insulina lispro 100/ml  (frasco 10mL) vidro 24 R$ 93,68 R$ 2.248,32 

278 insulina asparte, 100 U/mL. (frasco 10mL) 
sistema de 
aplicação 

preenchido 
24 R$ 108,84 R$ 2.612,16 

279 Sitagliptina + metformina 50 + 1.000 mg 
Comprimido 

revestido 
1.000 R$ 4,68 R$ 4.680,00 

280 Ezetimiba + Sinvastatina 10 + 20 mg Comprimido 360 R$ 2,52 R$ 907,20 

281 
DUTASTERIDA, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À 
TANSULOSINA, CONCENTRAÇÃO:0,5 MG + 0,4 
MG 

Comprimido 1.000 R$ 2,98 R$ 2.980,00 

Valor Total dos Itnes R$ R$ 3.239.851,28 

6.2 O valor máximo aceitável para os referidos itens da licitação é de R$ 3.239.851,28 (três milhões duzentos e 
trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), referente aos 432 (quatrocentos 
e trinta e dois) itens. 

7. DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA 

7. Prazo de entrega: Asempresas se responsabilizaram pelo fornecimento dos produtos no prazo de 05 
(cinco)dias, de acordo como segue. 

7.1.2 As entregas dos gêneros serão de forma parcelada, de acordo com a solicitação da Gestora do Fundo 
Municipal de Saúde ou funcionário designado pelo mesmo para este fim, por meio de Ordens de Fornecimento, os 
produtos deverão ser entregues no Centro de Abastecimento Farmacêutico – CAF, sito à Rua da Matriz, S/N Centro 
– Referencia Térreo da nova Igreja Matriz de Passira/PE no horário das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-
feira, correndo por conta da Contratada as despesas de instalação dos equipamentos, embalagem, seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 

7.2 A(s) Autorização(ões) de Fornecimento expedida(s) após a assinatura do Contrato indicará(ão): 

a) o nome, sobrenome e cargo do responsável pela Ordem; 

b) o e-mail e telefone (fax) do setor, para confirmação do recebimento da Ordem pela Contratada; 

c) o item e a quantidade solicitada; 
d) a data da expedição da Autorização de fornecimento; 
e) o prazo de entrega (data e horário); 
f) o endereço do local onde o objeto solicitado deverá ser entregue. 
8.3 Para subsidiar a emissão Nota Fiscal, segue abaixo os dados do Fundo Municipal de Saúde de Passira demais 
fundos solicitantes: 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA 
CNPJ nº 11.294.475/0001-54 
Rua Maria Pereira da Silva, 87 - Centro - CEP. 55.650-000 

7.4 A Contratante expedirá por meio de e-mail e/ou ofício à Contratada a Ordem de Fornecimento. A Contratada 
deverá confirmar, por escrito, enviando por e-mail, o recebimento da Ordem de Fornecimento no prazo 
de 01 dia útil, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital. 

7.5 A entrega será conforme necessidade, sempre obedecendo às solicitações do Setor de Compras e/ou da 
Secretaria Solicitante do Fundo Municipal de Saude do Município de Passira. 
 
7.6 Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Contratada, a Contratada 
deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, contados do prazo estabelecido 
inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período. Caso a Contratada não cumpra o prazo inicial e 
nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
ao dia, sobre o valor total do empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia. Após 
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esse período, a contratada ficará sujeita à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
 
7.7 Constatadas irregularidades no objeto, a Secretaria Competente, sem prejuízo das penalidades cabíveis, 
poderá: 
 
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo 
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, 
no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
 
b) Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
b.1) Na hipótese de complementação e/ou incorreções, a Contratada deverá complementar e/ou corrigir em 
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de (02 dois) dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
7.8 Caso o material apresente defeitos, não esteja de acordo com o especificado ou, apresente avarias, será 
devolvido com frete, seguro e todas as despesas por conta da licitante vencedora. 
 
7.8.1 No recebimento a aceitação dos produtos serão observadas as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da 
Lei 8.666/93 e contrato. 
 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, através de servidor designado para este fim. 

8.2 Facilitar o cumprimento das obrigações contratuais, informando à CONTRATADA as normas e procedimentos 
de acesso às suas instalações para entrega dos bens. 

8.3 Verificar a conformidade dos produtos entregues com as especificações e quantidades exigidas, inclusive 
quanto à marca indicada na proposta. 

8.4 Promover o recebimento provisório e definitivo do objeto, cumpridas as condições estabelecidas na Cláusula 
Quarta deste Contrato. 

8.5 Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade no fornecimento do material, solicitando, 
quando possível, a substituição, o reparo ou complementação do bem entregue, fixando prazo para o cumprimento 
da determinação. 

8.6 Recusar o recebimento do bem que não atenda aos requisitos elencados nas especificações indicadas se, após 
o prazo fixado para substituição, reparo ou complementação, não for sanada a irregularidade verificada, 
comunicando à CONTRATADA o fato por escrito. 

8.7 Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nos prazos 
estabelecidos. 

8.8 Comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas. 

8.9 Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA relacionados à 
execução contratual. 

8.10 Aplicar as penalidades previstas no Edital em caso de cometimento de infrações na execução do contrato. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes do Edital, de seus anexos e da proposta 
apresentada na licitação e, ainda: 

9.1 Fornecer o bem contratado, nas quantidades e especificações exigidas, acondicionado de forma adequada a 
garantir a sua integridade física. 
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9.2 Programar, com a necessária antecedência, data e hora para entrega do objeto contratado, inclusive quando 
esta ocorrer através de empresa transportadora. 

9.3 Entregar os produtos ofertados em perfeito estado de conservação. 

9.4 Substituir, reparar ou complementar, conforme o caso, no prazo de até 2 (dois) dias. 

9.5 Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao contratante ou a terceiros, decorrentes de ação ou 
omissão, culposa ou dolosa, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE. 

9.6 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato. 

9.7 Prestar os necessários esclarecimentos sobre a execução do objeto contratual solicitados pela 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o recebimento da solicitação. 

9.8 Designar preposto para representá-la perante a CONTRATANTE sempre que for necessário, indicando o 
respectivo telefone e e-mail para futuros contatos.   

9.9 Informar previamente à CONTRATANTE, solicitando-lhe anuência, toda e qualquer alteração nas condições 
de fornecimento.  

9.10 Comunicar à CONTRATANTE, em tempo hábil e por escrito, a superveniência de fatos que venham a 
prejudicar o adequado fornecimento dos bens, de modo a se viabilizar a correção da situação apresentada.  

9.11 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução 
do objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE.  

9.12 Emitir documento fiscal com a discriminação expressa do percentual de isenção do ICMS, quando se tratar 
de operação abrangida pelo art. 63 do Anexo 7 do Decreto Estadual nº 44.650/17 (Convênio ICMS 73/04).   

9.13 Manter, durante o prazo de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

9.14 O regime jurídico deste contrato confere ao CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no art. 58 da Lei 
nº 8.666/93. 

9.15 São conferidos à CONTRATADA os direitos relacionados nos art. 79 e 109 da Lei nº 8.666/93. 

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 

10.1. O pagamento será efetuado após o atendimento dos seguintes requisitos:  

10.1.1. Apresentação da Nota Fiscal com os produtos descriminados, após a solicitação de fornecimento para este 
Município.  

10.1.2. Apresentação do número da conta bancária em nome da empresa e agência para pagamento via 
transferência bancária. 

10.1.3. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade da empresa junto ao INSS e FGTS, 
através da emissão da Certidão Negativa de Débito e Certidão de Regularidade junto ao FGTS, ficando A 
FORNECEDORA ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de validade 
renovada a cada vencimento.  

 10.1.4. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega do material.  

11. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 

11.1. Durante a vigência do Contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e 
devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, ou de 
redução dos preços praticados no mercado.  

11.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 
8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar do Contrato e iniciar outro 
processo licitatório. 
 

12. DA VIGÊNCIA DOCONTRATO 
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12.1 O prazo do instrumento contratual para aquisição do objeto deste Edital será por 12 (doze) meses, contados 
a partir da assinatura do contrato. 

13. DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

13.1 A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

13.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

13.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do 
mesmo diploma legal, quando cabível. 
13.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

14. DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO: 

14.1 O pagamento será efetuado de forma parcelada conforme a entrega dos produtos, mediante a 
apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo Secretário Competente ou funcionário 
designado pela mesma para este fim e com recibo em anexo; 

14.1.1O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação da respectiva nota 
fiscal/fatura. 

14.2 A Nota Fiscal/Fatura da Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ dos documentos apresentados nos 
documentos de habilitação da licitação, sob pena de não ser processada e não paga. 

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o 
pagamento pendente, sem que isso gere o direito a acréscimos de qualquer natureza. 

14.4 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância que inviabilize 
seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização; 

15. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO. 

15.1 A Adjudicação do objeto do presente certame, será viabilizada pelo(a) pregoeiro(a) sempre que não houver recurso. 

15.2 A Homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada, após a 
adjudicação do objeto ao(s) licitante(es) vencedor(es) pelo(a) pregoeiro(a) ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 

15.3 Inexistindo manifestação recursal ou se a mesma for acatada pelo(a) pregoeiro(a), caberá ao mesmo à adjudicação 
do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente. 

15.4 Após a adjudicação do objeto da licitação, e a vista do relatório de julgamento, a autoridade competente 
efetivará juízo de conveniência acerca do procedimento licitatório, podendo homologar o certame, ou se for o caso, 
mediante decisão fundamentada poderá revogar a licitação. 

15.5 As obrigações contratuais decorrentes deste Edital, constarão na MINUTA DO CONTRATO  a ser firmado entre o 
Município e o(s) Licitante(s) vencedor(es) (Anexo II). 

15. 6 O prazo para assinatura do contrato, será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de publicação da 
homologação do processo. 

16 DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

16.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, a licitante ficará impedida de licitar e contratar com a 
Prefeitura Municipal de Passira, 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: 

 16.1.1. Apresentar documentação falsa; 

16.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
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16.1.3.Falhar na execução do contrato; 

16.1.4. Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido; 

162.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

16.1.6. Não mantiver a proposta; 

16.1.7. Deixar de entregar documentação exigida no certame; 

16.1.8. Cometer fraude fiscal; 

16.1.9. Fizer declaração falsa.  

16.2. Para condutas descritas nos subitens 16.1.1, 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7, 16.1.8 e 16.1.9, será aplicada multa 
de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 

16.3. O retardamento da execução previsto no subitem 16.1.2, estará configurado quando a CONTRATADA:  

16.3.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 7 (sete) dias, contados da data 
constante na ordem de fornecimento;  

16.3.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou 
por 10 (dez) dias intercalados.  

16.4. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que trata o subitem 
16.1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 16.7. 

 16.5. A falha na execução do contrato prevista no subitem 16.1.3 estará configurada quando a CONTRATADA se 
enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item 16.7 desta cláusula, respeitada a 
graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.  

 
Tabela 1 

 
GRAU DA 

INFRAÇÃO 
PONTOS DA 
INFRAÇÃO 

1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 8 
6 10 

  
16.6. O comportamento inidôneo previsto no subitem 16.1.5 estará configurado quando a CONTRATADA executar 
atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.  
 
16.7. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação 
estabelecida nas tabelas seguintes:  
 

Tabela 2 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 0,2% sobre o valor mensal do contrato 
2 0,4% sobre o valor mensal do contrato 
3 0,8% sobre o valor mensal do contrato 
4 1,6% sobre o valor mensal do contrato 
5 3,2% sobre o valor mensal do contrato 
6 4,0% sobre o valor mensal do contrato 

 
Tabela 3 

 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 
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1 
Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por caráter 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar. 

2 
Por 

ocorrência 

2 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material licitado por 
outro de qualidade inferior. 

2 
Por 

ocorrência 

3 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, 
os serviços contratados. 

6 
Por dia e por 

tarefa 
designada 

4 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto 
do contrato 

5 
Por 

ocorrência 

5 
Recusar a execução de serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem 
motivo justificado 

5 
Por 

ocorrência 

6 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano 
físico, lesão corporal ou consequências letais. 

6 
Por 

ocorrência 

7 
Retirar das dependências da Contratante quaisquer equipamentos ou 
materiais de consumo previstos em contrato, sem autorização prévia. 

1 
Por item e 

por 
ocorrência 

 
 
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 
 

8 Manter a documentação de habilitação atualizada 1 
Por item e 

por 
ocorrência 

9 
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO 

1 
Por 

ocorrência 

10 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de 
seus funcionários 

1 
Por 

ocorrência 

11 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO 

2 
Por 

ocorrência 

12 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela unidade 
fiscalizadora, 

3 
Por item e 

por 
ocorrência 

13 
Entregar a garantia contratual nos termos e prazos estipulados, quando 
exigido. 

1 Por dia 

16.8. A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a de impedimento de licitar e 
contratar estabelecida no item 16.1 desta cláusula. 

 16.9. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação 
da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 
correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;  

16.10. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - 
PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual nº 42.191/2015;  

16.11. A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado 
ao contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente exigida, quando esta não for 
prestada sob a forma de caução em dinheiro;  

16.12. Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença será descontada 
da garantia contratual eventualmente exigida;  

16.13. Caso a faculdade prevista no item 16.11 não tenha sido exercida e verificada a insuficiência da garantia 
eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo remanescente será descontado 

de pagamentos devidos ao contratado; 

16.14. Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens 16.12 e 16.13 acima, o 
contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento da comunicação oficial; 
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 16.15. Decorrido o prazo previsto no item 16.14, o contratante encaminhará a multa para cobrança judicial;  

16.16. Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da 
multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

a contar da solicitação da contratante; 

 16.17. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção cautelar 
do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo. 

16.18  Em caso de qualquer infração que implique na realização de novo certame, serão cobrados da 
proponente infratora os custos relativos à abertura e realização do novo processo, inclusive com 
publicação e demais despesas necessárias até sua conclusão, as quais serão devidamente comprovadas. 

16.19  Para todas as penalidades aqui relacionadas, será garantida a ampla defesa do interessado e recurso nos 
prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

16.20  O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista 
no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 autorizam, 
desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelação 
judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. 
E ainda será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 

16.21  Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Contratada, a 
Contratada deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, contados do prazo 
estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período, ou seja, por no máximo mais 5 
dias úteis. Caso a Contratada não cumpra o prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-
lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor do (s) item (ns) solicitado (s), 
por dia de atraso na entrega do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia útil, 

16.22  Quando será devida a multa pelos dias de atraso somada a sanção de rescisão unilateral e multa prevista 
no item 16.20 

18. DA VALIDADE DAS PROPOSTAS 

 
18.1. As propostas deverão ter validade de, no mínimo, 60 dias. 
  

PASSIRA, 17 de Março de 2022. 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Gestora do Fundo Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Para fins do disposto neste Edital, declaro, sob as penas da lei, que a licitante  _________________________, 
cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa, estabelecido pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 
3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. 

 
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais 
defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja 
declarada vencedora do certame. 
 

PASSIRA,  de  de 2022. 
 
 
 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA 

 
 
(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à 

autenticação) 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME, EPP OU MEI 
Licitação Exclusiva para ME ou EPP, Conforme Lei Complementar 123/2006 e 147/2014 

PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 002/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 002/2022 



 

 

 

 
 

 

A empresa  _______________________________________________________, através de seu 

representante legal, o/a Sr.(a)  , CPF ___  ,     (cargo     na     

empresa:     Diretor     ou     Sócio-Gerente),        DECLARA, para fins de direito, na 

qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo Fundo Municipal de Saúde de Passira, 

EDITAL N°002/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, que não possui em seus 

quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega 

pessoas menores de dezesseis anos. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

 

PASSIRA,  de  de 2022. 

 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA 

EMPRESA 

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à 

autenticação) 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 
Licitação Exclusiva para ME ou EPP, Conforme Lei Complementar 123/2006 e 147/2014 

PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 002/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 002/2022 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

          inscrito no CNPJ nº  , por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)    , portador(a) da Carteira 

de Identidade nº   e  do CPF nº      

DECLARA, para fins do disposto no § 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou 

contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta. Não se encontra, nos termos da legislação em 

vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular 

participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer. 

 

 

 

 

(data) 

 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 002/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 002/2022 


