
ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA TIUNICIPAL DE SAÚDE'FUI{DO MUilICIPAL- SESAU

GERÊNcÁ oE LtcrrAçÕEs E coiliúiós - -- *

PÍezado Licitante,

Este protocolo tem por objetivo, Íutura comunicação entre a Secretariâ Municipal de Saúde/Fundo Munici-
pal de Saúde de Marituba e as empresas licitantes, e deverá ser devidamente preenchido e encaminhado através
do e-mail cplsesau@yahoo.com aos cuidados da GeÉncia de Licitaçõês e Contratos, até 02 (dois) dias úteis antes
da abertura do certame. Ressaltamos que o enüo do me$no, possibilita que os licitantes seiam inÍormados sobre
quaisquer alteraçôes e/ou mmunicados de evenlos que ocasionalmênte possam oconer duÍante as fasês do pro-

cêsso, a parth da publicação do edital. O não encaminhamento ou a incorreção das inÍormações exime a Gerôn-
cia de Licitaçoes e ContÍatos, b€m como o Pregoeim de quaisquer responsabilidadês acima mencionâdas.

Av. Joáo Pauto ll s/n, - Dom Arisüdes - Naríhrba - Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58
Fone: (91 ) 3256-N7 ê-mait: çp!SÊ§39!@!3b99É9!4

'&

Razão Social:

CNPJ: lnsc. Estadual:

Endereço:

Complemento:

Cidade: Estado: CEP:

Pêssoa para conhto:

Pe$oa para contato:

Pêssoa para contato:

E-mail:

A empresa acima identiÍicada declara que retirou cópia do instrumento convocátório, reÍerente à licitaçáo, atra-

vés de acesso ao site: que têm como objeto o
(Sibr'PoÍbt do TCM ou SitÊ,Porhl da Tran§paÍêflcia do À4unhípio de MaÍituba)

Registro de preços para aquisição de Material de Consumo Farmacológico (Medicamêntos), pâra atender es

demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba' PA.

de de 2018.

Assinatura do responsável legal da empresa

üq

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECOS NO 016/2018 PP-SRP.SESAU/PMM

PROTOCOLO DE RETIRÂDA DO EDITAL PEIA INTERI{ET

Telefone para Contato: (

Têlefone para Contato: (



ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDAFUNDO MUNICIPAL- SESAU

GERÊNCrA DE LTCTTAçÔES E COT,ITRATOS

EDITAL

Pregão Presencial para Registro de Preços n0 016/2018 PP.SRP.SESAU/PMM

Av. João Pauto lt s/n, - Dom Àristides - Maríarba - Pará, CNPJ: 10.N,37 Un1-58

qeFone: (91) 3256-m07 e-mail:

Objeto: Registro dê preços para aquisição de Material de Consumo Farmacológico (Medica-

mentos), para atender as demandâs da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba - PA.

Processo Àdministrativo no 03512018

Pregão Presencial SRP no 016/20'18 - PP.SRP.SESAU/PMM
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EDITAL

SECRETARIA MU}IICIPAL DE SAÚDE/FUIDO IJIUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 10.299,375/000í-58, SEdiAdO NA

Rua João Paulo ll, s/n, Baino Dom Adstides, CEP 67.200{00 - Maritub+PaÉ, doravantê denominado CONTRA-

TANTE, neste ato reprcsentada por sua Secretáda Municipal de Saúde, SÉ CRISTIANA SAMPAIO BRAGA, brasi-

lêira, RG 1925810 SSP/PA4 ê CPF 425.990.082-04, domiciliada e rcsidente no Coniunto Ville Borghuese no 502,

Apto 502, Bloco F, BaiÍo Coqueiro, Ananindeua/PA, CEP: 67.015430 e por intermâlio da Pregoêira Simone Vieira

de Souza, designda a pelo DECRETO No í37.420í8, de í3 de maço de 2018, toma público, para conhecimento

dos interêssados, quê as 09h00min do dia 0'l de outubro de 2018, ÍaÉ realizar licitaçâo na modalidade PREGÃO

PRESENCIAL N0 0|ô120í8.PP-SRP-SESAU,PM!í, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREçO POR ITEM,

destinado ao RegistÍo de preços para aquisição de latêÍial de Consumo Farmacológico (Medicamentos), para

atender as demandas da SecíêtaÍia Municipal de Saúde de Marituba - PA, nas condi@s estabelecidas neste Edital

e seus Anexos, O prccedimento licitatóÍio obedeceÉ aos seguintes diplomas legais:

Local: Gerência de Licita@ e Contratos, sediada na Av. João Paulo ll s/n, Baino Dom Aristides - Marituba - Pará,

CEP: ô7,200-000, neste ato representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBAPA.
Dia: 01 de outubro de 2018.

Horário: 09h00min.

Obs-: Se no dia supracitâdo não houver expediente, o inicio da sessão e o recebimento e abeÍtura dos envelopes
referentes a esle Pregão serão realizados no primeiro dia util que se seguir ao funcionamento desb Secretaria

LEGISLACÃo: Lei n0 '10.520/2002, Lei Complementar n0 123/2006 alteradâ pela LC 14712014 e LC 155/2016, De-

creto n0 7.892 de 2310112013 altêrado pelo Decreto no 8.250 de 2310512014, Decreto 8.538/20'15, Lei n0 8.078/90 -

Código de Defesa do Consumidor e aplicação subsidiária da Lei n" 8.666/93 ê suas alteraçôes.

PROCEDIMENTOS

No local indicado, seráo realizados os procedimentos pertinentes a este Pregâ0, com respeito ao (à):

a) Credenciamento dos reprêsêntantes legais das licitantes interessadas em participar deste Pregão;

b) Recebimento da Declaração de Habilitação ê dos Envelopes Proposta e Documenta@;
c) AbeÍtura dos envelopes Proposta e exame da conformidade das propostas;

d) Divulgação das licitantes classificadas e desclassificadas;

e) Condução dos trabalhos rêlativos aos lances verbais;

Í) Abertura do envelope Documentação da licitante detentora do menor preço e exame da habilitaçâo;

g) Devoluçâo dos envelopes Documentação fechados às demais licitantes, após o recebimento do contrato
pêla licitânte vencedora; e.

h) Oúros que se fzerem necessáÍios à ÍealizaÉo deste Pregão.

As decisôes da PREGOEIM serão comunicadas diretamente aos interessados, dumnte a sessâo, lavradas

em ata, ou, ainda, a critêrio da PREGoEIRA, por inteÍmédio de correspondência eletrônica ou outro meio documen-

Av. João Paulo ll s/n, - Dom Adslides - ,teíitu ba - Paá, CNPJ: 1o.2!N.37gwn1-58
Fone: (91 ) 3256-2007 *mail: cplsesau(õ.vahoo-com
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PREGÃO PRESENCIAL . SRP NO 016/20í8.PP.SRP.SESAU/PMM
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tável aos autos. O resultdo final do certame seÉ tamtÉm divulgado mediante publicaçâo nos veículos de comuni-
cação competentes.

DEFIilICÔE§:

Para efeito deste Edital dêvem ser consideradas algumas defnlles imporiantes, tais quais:

a) Prêgâo - Modalidade de licitação em que a disputa pelo fomecimento de bens ou sêrviços comuns é feita
em sessão públlca, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais;

b) Bêns ê Seryiços Comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objeüvamen-
te dêÍinidos pelo editaJ, For meio de especificaÉes praticadas no mercado;

c) SESAU - Orgão Licitador/Gerênciador;
d) Licitantes - Pessoas Jurídicas que adquidram o presente Edital e que participam deste Pregâo;
ê) LiciEnte vencedora - Pessoa juridica habilitada neste procedimento licihtóÍio e detentora da proposta

mais vantajosa;
f) Sistema de RegistÍo de PrEos - Coniunto dê procedimentos para registro furmal de pÍeços relativos à

prestação de seÍviços e aquisição/locação de bens, para contrataçÕes futuras;
g) Ata de Registro de Preços - Documento vinculativo, obrigacional, mm característica de mmpromisso pa-

ra futura contrataçáo, em que se registram os preços, fomecedores, órgãffi participantes e condiçôes a sêrem praü-

cadas, conforme as disposi@s conÍdas no ínstÍumento convocatóÍio e propostâs apresentadas;
h) Órgâo Gerenciador - Órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do coniun-

to de proced,mêntos para registro de preços e gêrênciamento da Ata de Registro de Preços delê decoflente, neste
CASO A SESAU;

i) Orgão Não Participante - Orgão ou entidade da administração pública quê, não tendo participado dos
procedimentos iniciais da licihção, atendidos os requisitos desta norma, íaz adêsão à Ata de Regisho de Preços;

l) BeneÍciáda da Ata - A licitante r/êncedora que assinou a Ata de Registrc de Preços;
k) Conlratada - A Beneficiária da Ata que assinou o conhato rcferente ao objeto destê certamê licitatório;

l) Contratante - SESAU.

í. DO OBJETO

'1-1 . Registo de preços para aquisição de Material de Consumo Farmacológico (Mêdicamentos), paÍa atender as

demandas da Secretaria Municipal de Saúde de MaÍituba - PA;

1.2. Por sê tratar de uma Íicitação no Sistema de Registro de Preços, esta Secretaria não têm a obrigaçáo de con-

tratar a totalidade do quantitâtivo indicado no Termo de ReÍerência deste Edital.

2. DA RETIRADA DO EDITAL

2.1. O edital poderá ser retirado na Geéncia de Licitação e Contratos da Secretaria Municipal de Saúde de
Marituba/PA, situadâ à Rua João Paulo ll, s/n, Baino Dom Aíistides - Centro - Marituba/PA - CEP: 67200-000 no

horário das 08:00 ás 14:00hs, em dias de efetivo expediente;
2.2. Será cobrada uma taxa de R$ 100,00 (cem reais) conforme dispõe o art. 32, § 5o, da Lei 8666/93, caso seja

retirado na Secretaria Municipal de Saúde de Maritubâ. O mesmo encontra-se disponível no Portal dos Jurisdiciona-
dos do Tribunal de Contas do Municipio.

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇAO DO ATO COWOCA

3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recêbimento das propostas, qualquer pessoa, podêrá solicitaÍ

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, devendo fazêlos por escÍito, por meio de

carta, protocolando o pedido no prctocolo geral da Secretaria Municipal de Marituba, no horário de 08h00minh as
'14h00minh, de acordo com o art. 12, do Decreto 3555/2000;

Àv. João Pauto ll s/n, - Dom Aristides - Merttuba - Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58
Fone: (91) 3256-2007 *mail: gElsg§Egl@y3b@ED q*
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3.1.1. CabeÉ ao Ptegoeim decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vintê ê qudÍo horas), conformê o art. 12,

§10 do Decreto 3555i2000;
3.1.2. Aolhida a petição contra o ato convocáório, seÉ designada nova data pana a realização do certame,
conÍorme o art. 12, §20 do Deoeto 3555/2000;
3.í.3. Decaira do direito de impugnar, perante a administraçáo, os termos deste Pregão Presêncial aquele que o
tendo aceitado sem objeçã0, venha apontar apos o julgamento, Íalhas ou inegularidades, que o viciaram, hipotese
em que tal comunicação não terá eÍeito de rêcuBo.

4. DAS DEP

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à do-

cumentação, constantes deste Edital.
4.2. Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nesta licitação, nos teÍmos do

art. 30, incisos I e ll e a(. 68, da Lei Complementar n0 12312006, alterada pela lÇ n" 14712014 ê LC n" 155/2016,

são considerados:

4.2.1. MicroêmpÍesa - o êmprêsário, â pessoâ jurídica, ou a êla equiparada, que âuíira, em cada ano calendário,

Receita bruta igual ou inferior a R§ 360.000.00 (hezentos sessenta mil reais). conforme art.3o, inciso l, da Lei Com-
plementar no 123/2006;

4.2.2. Empresa de Pequeno Porte - o empresário, a pessoa juridica, ou a ela equiparada, que auÍira, em cada
ano-calendário, recêita bruta suoerior a R$ 360.000.00 (kezentos sessentâ mil reais) e igual ou inferior a R$

4.800.000.00 (quako milhões e oitocentos mil reais), conforme art. 30, inciso ll, da Lei Complementar no 123/2006,

conforme redação dada pela Lei Complementar n0 155/2016;

4.2.3. Pequeno empresário, para eíeito de aplicação do disposto nos arts. 970 e 1.179 da Lei n0 10.406/2002, o
empresário individual caracterizado como microempresa na íorma da Lei que auÍira receita bruta anual de até R$

81.000,00 (oitenta e um mil reais), (LC n0 í23, art.68 e aú. 18-4, § 1" alt. LC n" 155/2016).

4.3. As Empresas que estejam com processo administrativo em andamento neste município, nâo ficarão impossibili-

tadas de participar do reÍerido procêsso licitatório, mas se for dêclarada sua penalização em decorência do proces-

so administrativo antes da homologação e adjudicação na Secretaria Municipal de Saúde/PA, a mesma ÍicaÉ im-
possibilitada de Íirmar contrato com esta Administração.

4.4. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividâde pertinentê ao objeto da contratação
que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital, em conformidade com o item 4.1 do
êdital.

5, NÃo SEú ADMITIDO NESTA LICITAçÃO A PARTICIPAÇÂO DE:

5.1. Consórclo de emprcsas, sob nenhuma Íorma;

5"2. Empresa deôlarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública diÍeta ou indirch, federal,

estadual, municipal ou do Distrito Federal;

5.3. Emprêsa em processo de Íalência ou em recuperação judicial ou extrajudicial;

5.4. Emprêsa que se encontre em prccesso de dissolução, fusão, cisão ou incomoração;

5.5. Empresa que entre os diíigentes, gêrentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital

com direito de vob ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados, haja alguém quê seia seruidor

público, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação desta licitação;

5.ô. PaÍêntes da autoridade responsável pêla homologação do pmcedimento;

5.7. Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso l, alínea "a' e inciso ll, alínea "a"

da Constituição FedeEl;
5.8. Empresas Estrangeiras quê não funcionem no País; e,

5.9. Empresas cuja atividadê empresaÍial não corêsponda ao objeb desta licitação.

Av.JoâoPaulo s/n, - Dom Aristidês - MariÍuba - Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58
Fone: (91) 3256-2007 ê4nail: çp!§4_!l@y4h9g@g
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6. D0 TRATAMENTo DIFERENCIADO PARA ME, EPP e MEtAPLtcAçÃo DA LEt GoMPLEMENTAR No 123/2006,
Dêc. no 8.538 de 061'1012015.

6.í. Fica assegurado tÍâtamento difeÍenciado e simpliÍicado para as microempêsas e empresas de pêqueno portê,
nos termos do Decreto 8.538 de 02 de outubro de 2015.
6.1.í. Para os quântitativos de cada item cuio valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), se restringe a
participação exclusiva à microempresas e empresas de pequeno porte.
6.'1.2. A comprovação de regularidade Íiscal das micÍoempresas e empresas de pequeno porte somente será
exigida para êfeito de contratação, e nâo mmo condição pâra participação na licitação.
6. 1.3. Na hipotese de haver alguma restÍição relativa à regularidade fiscal quando da comprovaçâo de que trata o
subibm anterior, seÉ assegurdo prazo de 05 (cinco) dias úteis, pronogável por igual período, paÍa a reguhrizaÉo
da documentação, a realização do pagamento ou paÍcelamento do dêbito e a emissão de eventuais ceÍtidões
negativas ou positivas com efeito de certldão negativa.
6.1.4. O prazo para regularizaçáo fiscal seÉ conhdo a partir da dívulgação do resuftado da fase de habilihção,
deste prcgâ0.
6.1.5. A pronogação do prazo poderá ser concedida, a critéÍio da adminisfaqáo pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresenhção de justificativa.

ô.1.ô. A abedura da fase recursal em relação ao Íesultado do cerhme oconeÉ apos os pfttzos de regularização
fiscal.
6.1.6. A não regularização da documênhçâo no prazo prêvisto nos itens 6"1.3 e 6.1.5 implicará decadência do
direito à contratação, sem prêjuízo das san@s previstas no aú. 87, da Lei n0 8.666, de í993, sendo facultado à
administração públíca convocar os licihntes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitaçã0.
6.2. Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preÍerência de contrataÉo para as
microemprcsas e empresas de pequeno poÍte.
ô.3. Entende-se haver empate quando as oÍeÍtas âpresentadas pelas micrcempresas e empresas de pequeno poÍte
sejam iguais ou até cinm por cenb superiores ao menor preço.

ô-4. 0 disposto no subitem anterior somente se aplicaÉ quando a melhor oferta válida nâo houver sido aprcsêntada
por mícroempresa ou empresa de pequeno porte.

6.5. oconendo o empate a que se refere o subitem anterior, seÉ procedido de acordo com o aúfuo 50 do Decreto
8.538/15, conforme a seguir:
a) A microempresa ou a emprêsa de pequeno porte melhor classiíicada poderà aprêsentff proposia de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu Íavor;
b) Não ocorendo à contrataçáo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na Íorma da alínea 'a", serão
convocadas as remanescentes que porventura sê enquadrem na situação de empate, na ordem classiÍicáória, para

o exercício do mesmo direito; e
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pel6 microempresas e empresas de pequeno porte quê se
encontem em sifuação de empate, será realizado sorteio entrê elas para que se identiÍque aquela que prÍmeirc
poderá apresentar melhor oferta.
6.6. Apos o encêffamento dos lances, a micÍoempresa ou a emprêsa de pequeno porte melhor classificada será
convocada para aprqsentar nova proposta no prazo máÍmo de cinco minutos poÍ item em situação de empate, sob
pena de preclusão.

6.7. A prioridade de aquisição dos produtos, serâo das cotas rêservdas, ressalvados os casos em que a cota
reservada for inadêquada pan atender as quantidades ou as condiçôes do pedido, desde que justificadas pelo setor
responsável.

7. DO CREDENCIAMEI.ITO E DA REPRESENT

7.1 . O crêdenciamento se dará com a entrega:
a) No caso de Representante: Além da cópia do Contrato Social, deverá apresêntar lnstrumento Público de PÍocu-
racão ou lnstrumento Particular com írma rêconhecida, indicando um único representante legal a manifestar-se em

'60
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qualquer fase desta licitaçá:, em nome da empresa, onde comprove que o interessado ou o seu representante legal
possui poderes para fonnulação de ofertas e lances verbais, bem como praticar todos os demais atos inerentês ao
certame, devendo para tanto. iuntar íotocóoia do documento oÍicial de identiÍicacão com Íoto e CPF dos sôcios e
fotocópia do documento oficial com foto e CPF de identidade do representante, Íicando a licitante obrigada a acatar
as declarações de seu preposto.

b) Em sendo socio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigaçoes em
deconência de tal investidura, juntamente com fotocópia da cédula de idenüÍicação com Íoto e CPF do mesmo e de
todos os socios.
c) Declaração de apresentação de documentâção, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitaçã0, conforme dispõem o art. 40, inciso Vll, da Lei no 10.5201 2002.
d) Declaração de Enquadramento em Microempresa (ME) ou Empresa dê Pêqueno Porte (EPP) e Microempreen-
dedor lndividual MEI conÍorme anexo V.

e) Declaraçâo do Simples Nacional, emitido pelo site, quando esta Íor optante.
7.2. A nãn apresentaçâo ou inconeção sanável de quaisquer documentos de credenciamento NÃO IMPEDIRA a
participaçáo da licitante na fase de lances veúais, desde que seja suprida a apresentação e a coneção no momento
do credenciamento.
7.3. AS COPIAS SIMPLES dos documentos devem ser aoresenkdas iunto com os oriqinais oara serem autenticada
por membro da equipe de apoio do Prêqão no momento da sessão e EM TODAS AS FASES DO CERTAME. ou por

oualquer processo de óDia autenticada por tabelião dê notas.
7.4. Cada licitante apresentar-se-á com um representante leqal que, devidamente munido de credencial, será o
único admitido a intervir em todas as fases do procêdimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, responden-
do.
7.4.1 - Se poÍ motivo de força maior, o represenÍante legal credenciado pela empresa ausentar-se do cêrtamê e
necessitar ser substituido, deverá ser observado o seguinte:
7.4.1.1 - Será admitida a substituição do cndenciado apenas pelo sócio, proprietário ou dirigente da empresa pro-
ponente, nas condi@es do subitem 7-1. b);

7 .4.1.2 - O motivo da substituição deverá ser devidamente justiÍicado, através de documento assinado por proprie-

tário ou dirigente da empresa proponente e entregue na sessão à Pregoeira e Equipe de Apoio;
7.4.1.3 - Caso a substituição ocona durante a sessão, os motivos dêverão ser relatados na Ata de sessão e assina-
da por todos os presentes à sessão.
7.4.1.4. - Será admitida apenas uma única substituição por licitante.
7.5. Nenhuma pessoa Íísica, ainda que credenciada por procuração legal, podeÉ representar mais de um Licilante.
7.6. Não serão aceilos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeri-
dos no pÍesente edital e anexos.

8.1. A Proposta de PrEos e a Documen@ão de Habilihção deveÉo ser apresentadas no local, día e hora determi-
nados no edital, em envelopes separados, devidamente fechados e rubricados no fucho, assim denominados:

a) Envelope no 1: Pioposta de Prcços;
b) Envelope n0 2: Documêntos de Habilitação.

8.2. 0s enuelopes deverão conter, em suas partes extemas, os seguintes dlzeres:

EIVELOPE I'tô 0í (PROPOSTÂ DE PREÇOS]:
SECRÊTARIA IIUI.IICTPAL DE SAÚDE DE ÍúARIÍUBAFUI{OO ]íUiIICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESEI{CIAL ilO XXX/2()I 8 PP.SRP.SESAU'PIITI
RÁZÂO S@IÁt DO PROPONEITE
C PJ:
DATA: )000U2018

Av. Joáo Paulo ll s/n, - Dom Artsiides - Marituba - Perá, CNPJ], 1O.299.375/ON1-58
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EI{VELOPE No m pOCUTiENTAçÂO):
SECREfAR T'UMCIPAL DÊ SAÚDE DE MARMJBA FUIDO I|iUITIICIPAL DE §AÚDE
PRÊGÃO PRESENCIAL ÀP XNO2(}iS PP.SRP§E§AU'PÍÚÍII
RAZÃO SOCIAI DO PROPOIIENTE
GT{PJ:

DATA: )0íXXI20í8

9. DA PROPOSTA DE No 01):

9.1, A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, redigida com clareza, sem eÍnendas, rasuras
ou entrêlinhas, devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo representante legal da licitante pro-
ponente.

9.2. Contendo na planilha: preço unitário do item (s), total e valor global da proposta, expressos em real, em alga-
rismo até duas casas decimais de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitaçã0, sem alter-
nativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
9.3. Nos prEos contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser oÍertados por meio de lances
verbais devem êstar incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materi-
ais, produtos, encargos sociais, trabalhistas, seguros lucro e outros nêcessários ao cumprimento integral do objeto
deste Edital.

9.4. Quaisquer tÍibutos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da propostâ ou inconetamente cotados,
serão mnsiderados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquertitulo.
9.5. O prazo de validade: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar dâ dâta de sua apresentaçâo.
9.6. A Pregoeira poderá, caso iulgue necessáÍio, solicitaÍ mais esclarecimentos sobre a composição dos prêços
pÍopostos.

9.7. A apresentação da proposta implicará plena acêitaçáo, por parte da proponente, das condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

9.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo deconente de Íato superveni-
ente e aceito pela Pregoeira.
9.9. Não sêÉo admitidas retificaçôes ou alteraÉes nas propostas apresentadas, uma vez aceito o lance vencedor
ou negociado e Íinalizada a Sessão deste Pregão.

9.10. Na aDresêntaÇão das prooostas náo seÉ aceito especificacão em discordância com as caracteristicas deÍini-
das no Termo de Reíerêncía deste edital.

9.11. Serão desclassiÍicadas as propostas aprêsêntadas por licitantes que se declaErem microempresa ou empresa
de pequeno porte cuja Receita Bruta registrada no Balanço Patrimonial e Dêmonstralivo do Resultado do Exercício,

ou obtida através outras fontes que permitam auferir a refedda rccêita, se encontrem acima dos limites lega{mente

estabelecidos.
9.12. Quando solicitado pêla Pregoeira, a licitânte venoedora deverá demonstrar viabilidadê dê êxêcução das pro-

postas de preço ofeÍtadas na íasê de lancês verbais, comprovando a exequibilidade do Íomecimento do objeto.

9.13. Aoresentar declaÍacáo de elaboracão de indêoendente dê oropostas dê orecos, assinada pelo represêntante
leqal da emoresa.

í0. DOS DOCUMENTOS DE HABILIT. No

'10.1. Apresentar, preferencialmente, a documenhçâo de habilÍtação de forma encademada/gÍampos de tdlho e
numeradas ou de qualquer Íorma que não haja desprendimento das folhas no momento do ceÍtame, resoêitando a
suâ odêm esoecmcada no edital.

I 0.2. HAB|LÍTAçÂO JURíDICA:

Av. João Paulo ll s/n, - Dom Aristides - Marituba - Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58
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10.2,1, Documentação de identiÍicaçâo com foto e CPF dos Sócios ou diretores;
10.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
10.2.3. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, as altêra@es contratuais poderá ser
substituída pela consolidada em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no
caso de sociedades por açÕes, acompanhadas de documento de eleiçâo dê sêus administradores;
10.2.4. lnscrição do ato mnstitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de provas da diÍetoria em exêrcicio;
10.2.5. DêcÍeto de autorizaçá0, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
Íuncionamento no País e ato de regisÍo ou âutorizâção para funcionamento, expedido pelo Orgão competente,
quando a atiúdade assim o exigir.
10.2.6. Tratando-se de microempresas e empresas de pequêno porte, deverá ser apresentada declaração de que

cumpre os requisitos esiabelecidos no art. 30, da Lei Complementar n0 12312006, que esta apta a usufruir do trata-
mento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da refeÍida Lêi, nos ternos do modelo constante do anexo lV
deste Edital, assinada por Socio, Diígentê, Proprietário ou Procurador da licitante, com o número da idenüdade do
declarante.
10.2.7. As Empresas Micro e Pequenas Empresas que fizerem uso da Lei no 123/2006 deverão apresentar toda a
documentaçáo Íiscal e trâbalhista exigida no Edital de Licitaçá0, ainda que com ressalva.
10.2.8. Os documentos dos subitens 10.2.1 e 10.2.3 aDresentado no credenciamento Íica facultado no envelooe de
documentacão.

10.3. QUALTFTCAçÃO rÉCurca:
10.3.1. Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel

quê identiÍique o (s) mesmo (s), assinados, datados e os signatários devidamente identiÍicados com o nome comple-
to e cargo, que comprovê quê â empresa licitante forneceu/prestou ou fornece/presta os matêriais/sêrviços em
quantidades e características similares ao objeto desta licitação;

10.3,2. 0 (s) Atestado (s) de Capacidade Técníca expedido por pessoa jurídica de direito privado deverá constar
Íirma reconhecida em cartório;
'10.3.3. Licença da Vigilância Sanitária Municipal (Licença de Funcionamento) atualizada, ou cadastramento deÍniti-
vo emitido por órgão da Vigilância Sanitária.

10.3.4. Autorização de Funcionamento da empresa participante da licitâçâo, concedida pelo Ministério da Saú-

de/ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido pela Lei Federal n0. 6-360, de 23 de se-
tembro de 1976; Decreto Federal no. 8.077, de 14 de agosto de 2013; Lei Federal no. 9.782 de 26 de janeiro de
1999; Lei n0 13.043, de 13 de novembro de 2014 e Portaria Federal no 2.814 de 29 de maio de í998, em ópia r+
prográÍica da publicação no Diário Oícial da União - D.O.U;
10.3.5. Quando se tratar de medicamento constantê na relação do Regulamento Técnico sobre substâncias e medi-

câmêntos sujêitos a Conkole Especial aprovadas pela Portaria no, 344/98 de 12105/98 da Vigilância SanitáÍía do

Ministério da Saúde deve ser apresentada a Autorização Especial de Funcionamento da êmpresa licitante, em subs-
tituição ao item;

10,3.ô. Alvará Sanitário (ou Licença Sanihria/Licença de Funcionamênto) da empresa participante da licitação,

expedido peh Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal no. 6.360/7ô, Decreto

Federâl no. 8.07712013 e PorÍaria Federal n0. 2.814 de 29/05/98;

10.3.7. O (a) Prêqoeiro (a) podeÉ solicitar a oualouer momento documentos oue comDrovem o atestado de capaci-

'10.4. FINANCEIRA:
10.4.1. Balango patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentado na Íorma da Lêi,

assinado, carimbado pelo contador registrado pela iunta comercial. O balanço deveÉ ser registrado na Junta Co-

mercial e vir acompanhado da Certidão de Regularidade do contador - CRC emitido pela intemet. (wwwcrcoa.orq.br
- para profissionais do Estado do PaÉ).
10.4.2. Dêmonstração de índice de liquidez que deveÉ ser igual ou superior a 1 (um), calculado e demonstrado pela

íórmula: ILC=AC/PC, onde: ILC: indice de Liquidez Conêntê; AC: Ativo Circulante; PC: Passivo Circulante"
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'10.4.2.1 A partir dos dados de balanço, deverão ser calculados os seguintes índices como condiçao para a habilita-

ção:
ILC = indice dê liquidez conente, com valor igual ou superior a '1,00;

ILG = lndice de liquidez geÍal, clm valor igual ou superior a 1,00;
IGE = lndice Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00;

ONDE:
ILG = > 1,00

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO CIRCULANTE
lLC. ATIVO CIRCULANTE > í,00

PASSIVO CIRCULANTE
IGE = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÂO CIRCULANTE < 1,(}O

ATIVO TOTAL
10.4.3. SeÉo considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstra@es mntábeis assim
apresentados:
10.4.3.í. Sociedades regidas pelâ Lei n0 6.404t76 (sociedade anônima - S/A): Balanços publicados em Diário OÍicial
ou publicados em jomal de grande circulação ou por fotoópia registrada ou autenÍhada na Junta ComeÍcial da
sedê ou domicílio da licitante.

10.4.3.2. Sociedade criada no exercício em cuíso: fotocopia do Balanço de Abertura, dêvidamente Íegistrado ou
autenticado na Junta Comercialda sede ou domicílio da licitante.
'í0.4.3.3. Sociedades por coh de responsabilidade limitada (LTDA): por fotoópla do livro Diário, inclusive com os
Termos de Aberfuxa e de EncenEmento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da lici-
tante ou em ouho óryão equivalente ou por íotocópia do Balanço e das DemonstraÉes Contábeis deüdamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licihnte.
10.4.3.4- As empÍesas obrigdas a utilizar a ECD (Escrituração Contabil Digital) a partir de 10 de janeiro de 2008
teÉo a obÍigatoÍiedade de aprêsêntar seu balanço contábil até o último dia do mês de .iunho do ano seguinte do
anGcalendário a que se reÍra à escríturação (lnstrução Normativa n0 787, de 19 de outubrc de 2007), apresentando
documentação que compÍove tal situação (documento contábil de enquadramentQ.
'10.4.3.5. De acordo com os aris. 970 e 1.Í79, § 20, do Codigo Civil (Lei n0 10.406/2002) o pequeno empÍesáÍio não

é obrigado à manutenção do livro diário e nem a elaboração do Balanço Patrimonial.
í0.4.3.5.Í Considera -se pequeno empresário, para efeito de aplicação do disposto nos arb. 970 e 1.'179,

da Lei no 10.406/2002, o empresário individual caracteÍizado como microempresa na Íorma da Lêi que aufi-
râ receita bruta anual de aé R$ 81.C100,00 (oitenta e um mil reais). (LC 123, afi. 68 alt. LC 155/2016).

10.4.3.6. CeÍtidão negativa de falência e concordata, expedida pelo Distribuidor Judicial da sedê da empresa, até no

máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitaçã0.

10.5. REGULÂRIDADE FISCAL E TMBALHISTA:
10.5.1. lnscdção no Cadastro Nacionalde Pessoas Jurídicas (CNPJ);

10.5.2. lnscÍição Estadual (FlC);

í0.5.3. Alvará de funcionamento do domicílio ou sêde do licitante e pertinente ao seu ramo de aüvidade e compatÊ

vel com o objeh contmtual:
í0.5.4. Certidão negativa de débitos Estaduais (Tributária e náo Tributada);

10.5.5. CeÍtidáo de Débitos Negalivos Municipais, do domicilio ou sede do licihnte;
10.5.6. Certidão de regularidade para com a fazenda Federal e União (certidão dê tÍibutos federais e divida ativa da
uniâo) com abrangência de todos os cÉditos tributários Íederais administrados pêla RFB E PGFN;

10.5.7. Prova de EgulaÍidade relativa ao FGTS, demonstrando situaçâo regular no cumprimento dos encargos soci-
ais instituídos por Lei;

10.5.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

í0.6. OUTROS DOCUME}ITOS A SÊREM APRESENTADOS:
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'10.6.1. Declaraçâo de que contratada assume inteka rêsponsabilidade por danos ou preiuízos pessoais ou materíais
que causar a SESAU, a tercehos, por si, rcpresentantes ou sucessores.
10.6.2. Declamção de que NÃ0 possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos
em úabalho notumo, perigoso ou insalubre, e mênores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso )Oc(lll do art. 70, da Constituição Federal
e inciso V, aÍt. 27, da Lei 8666/1993, com redação deteÍminada pela Lei no 9.854/!999"
í0.6.3. Declaração de que NÃO possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou
Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisã0,
(inciso lll, do art 90 da Lei 8ô66/93).
10.6.4. Declaração de lnexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2, aÍt. 32, da Lei
no 8.ô66/93.
í0.6.5. Declamção de empregabilidade de pessoas com necêssidades especiais:

10.6.5.1. ( ) possui em seu quadro de emprcgados um peÍcenfual mínimo de 5olo de pessoas poÍtadoras de
necessidades especiais, de acordo com o disposto no art. 28, § 60, da Constituição do Estado do Para (EC
n0 0M212008, publicada em í1106/2008).
í 0.6.5.2. ( ) não possui em seu quadro de empregados um percentual minimo de 5% de pessoas portado-
ras de necessidades especiais, pois a empresa possui mênos de 20 empregados, de acordo com o dispos-
to no aÉ. 28, § 60, da Constituição do Estado do PaÉ (EC no 0M?2008, publicada em í í/0612008).

10.6.6. Declaração de que não se en@ntra declarada inidônêa para licihr ou mntratar com órgãos da Administra-

ção Pública Federal, Estadual, Municipal e do Disüito Federal, tendo assim condições paía participâção no presente
cêrhme.
10.7. Os modelos das declaracões acima estiio anexados neste edital, que deverão fazer oarte do envelooe de
habilitacão.

11.1. Os documentos referentes à Habilitação deverão ser apresentados em cópias autenticadas pelo servidor, ou
cópias simples, mas desde que apresefltadas junto com os originais para serem autenticada por membro da equipe
de apoio do Pregão, ou por qualquer processo de copia âutenticâda por tabelião de notas. Excêto as certidões emr-

tidas via intemet deverão ser originais, ou quando estes forem publicados êm diário oÍicial. Cópias autenticadas por
tabeliâo de notas não serão válidas como originais para serem autenticadas na hora do ceúame, ou antes, por qual-
quer servidor, obedecendo ao art. 32, da Lei 8.666/'1993.
11.2. Os documentos apresentados com a validade êxpirada acanetaÉo a inabilitação do proponente. Os documen-
tos oue não possuírem orazo dê validadê. somente serão aceitos com data não excedente a 90 {novênta) dias dê
antecedência da data prevista paÍa apresentacão das orooostâs. Exceto os atestados de capacidade técnica que
não tem validade.

1 1.3. Os envelooes com documentos relativos à habilitacão das licitantes não declaradas vencedoras. será devolvi-
do no Drazo de 10 (dez) dias úteis. a oartir do encenamento da sessão de licitacão ou do resultado da interDosicão

de recurso quando houver.
'í1.4. Todos os documentos apresentados para habilitação deveráo estar êm nome da licitante, com o número do
CNPJ, dêvendo ser observado o seguintê:
'1í.4.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos dêverão estar em sêu nome, com o respectivo número do
CNPJ;
11.4.2. Se a licitante Íor a Íilial, todos os documentos deverão estar em sêu nome, com o respectivo número do
CNPJ, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nomê da matriz;

11.4.3. Se a licitante for a matriz e o Íomecedor do bêm ou prestadora dos serviços for a ílial, os documentos deve-
ráo ser apresentados com o número de CNPJ da matriz ê da Íilial, simultaneamente.
11.5. NÃO SERAO ACEITOS PROTOCOLOS DE ENTREGA OU SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTO EM SUBSTI-

TUrçÃ0 Aos DocuMENTos REQUERTDoS N0 PRESENTE EDTTAL E SEUS ANEXoS.
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12.OA DO

'12.1. A reuniáo para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas dê Preços, Documentos de
Habilitação, será pública e diÍígida pelo (a) Pregoeiro (a), na data, horário e local e nos termos determinados neste
Edital.

12.2. 0s envelopes deverâo ser entregues, com o documento de credenciamento (conforme ltem 07 do Edital).
12.3. Declarada a abertura da sessão pelo (a) Pregoeiro (a), nâo mais seÉo admitidos novos propoflentês, dando-
se inicio ao recebimento dos envelopes, iuntamente com declaração dos interessados ou de seus represêntantes,
dando ciência de que cump.em plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o art. 4', inciso Vll,
da Lei n0 10.520, devendo os envelopes ser enlregues lacrados à Pregoeira e sua equipe de apoio:
12.4. Serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, cujos preços serão lidos, conferidos e
rubricados pelo (a) Prêgoeiro (a) e pelos participantes que o desejarem.
12.5. 0 (a) Pregoeiro (a) veriÍicará as propostas de preços recebidas, antes da abeÍtura da fase de lances,
desclassiÍicando, motivadamente, aquelas que não estejam em conÍormidade com os requisitos estabelecidos no
Edital, que forem omissas ou apresêntarem inegularidades insanáveis, capazes de dificultar seu julgamento, e,
ainda, proposta que aprêsente valores unitários simbólicos, ou inisórios, de valor zero, excessivos ou
manifestamente inexequíveis.
12.6. Pelo § 3o, do art. 43, da Lei 8666/93, é facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitaçã0, a promoçâo de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão postenor de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
12.7. Quando o licitante se ausentar antes do término da ata e da sessão, entregará à Pregoeira uma declaração de
desistência, infoÍmando estar ciente de qualquer fato superveniente.
12.8. Caso o envelope de documentaçâo da segunda colocada não tenha sido aberto na sessão, será convocada a
(s) licitantes (s) para analisar a documentação.

í3. DO DE JULGAMENTO

13.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PRECO POR ITEM.
13.2. Após a abedura dos envelopes contêndo as propostas de preços:

13.2.1. A Pregoeha e sua equip€ de apoio classilicarão para a fase de lances verbais o licitante autor da proposta

de menor preço do item em questão, e aqueles que tênham apresentado propostas em valorês sucessivos ê superi-
ores em até 'l0o/o (dez por cento), relativamente à de menor podêrão fazer novos lances veóais e sucessivos, até a
proclamação do vencedor, conforme disposto no inciso Vlll, do artigo 40, da Lei n" 10.520/2002.
13.3. Não havendo pelo menos 03 (tres) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, podeÉo os autores
das melhores propostas até o máximo de 03 (três), oÍerecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que s+
jam os preços oferecidos nas suas propostâs escntas, conforme disposto no inciso lX, do art.40, da Lei no

10.520t2002.
13.4. O empate entre dois ou mais licitante somêntê oconerá quando houver igualdade dê preços êntrê as propos-

tas escritas e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de

sorteio a ser realizado durante a sessão do presente Pregã0.
13-5. Declarada encenada a etapa competitiva e ordenadas àls propostas, exclusivamente pelo tipo de licitaçã0, o
(a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilídade da pÍimeira clâssificada, dêcidindo motivadâmente a respeito.
13.6. Constatado o atendimento das exigêncías Íxadas no Edital e seus Anêxos, será declarado pelo (a) PREGO-

EIRO (a) o licitante vencedor.
13,7. Sendo aceitável a proposta de menor prcço por item seÍá aberto o envelope contendo a documentação de
hâbilitação do licitante.

13.8. Se a proposta classificada em primeiÍo lugar não for aceitável ou o seu autor não atender aos requisitos de
habilitação:

Av. João Paulo s/n, - Dom Aristides - Marituba - Pará, CNPJ: 10.299.37&0AU-58
Fone: (91) 3256-2007 e-mail; 9p!s9_!:@yebgÊ98
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13.8.1, O (a) Pregoeirc (a) examinaÉ a ofeúa subsequente, na ordem de classificrlc:p, dé a agração do licitante
quê atenda a todas as exigências do Edital, inclusive quanb à documentaÉo de habilitação, o qual será declarado
vencêdor, sendo-lhe adjudicado o objeto.
13.9. Não podeÉ haver desistência dos lances ofertados, sujeibndGse o proponente desistente às penalidades
estabelecidas neste Edital.
13.í0- Da reunião, lavrar-seá ala circunstancida, na qual seÉo registmdas as oconências relevantes e que, o
final, deverá ser assinado pela Pregoeira, ê licihntes presenbs.
13.11. Não seÉ motivo de desclassificação, simples omissôes que sejam inelevantes para o entendimento da pro-
posta, que náo venham causar prejuízo para a Administração e nem aquelas que possam lesar os direitos dos de-
mais licitantes.

,I4. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. A abertuna da fase recursal em relaçáo ao resultado do certame oconerá apos os prazos de Íegularização
Íiscal.
14.2. No Ínal da sessã0, depois de declarado o venc€dor do PREGÃO, qualquer licitante credênciado poderá mani-
festar imediata e motivadamente a intenção de reconer, devendo desde logo expor suas razõês em ata; quândo lhe
será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para juntar memorial e razôes do recurso por escrito, Ílcando os de-
mais licitantes, desde logo, intimados para âpresentar as contra razões, em igual número dê dias, que mmeçarão a
coner no término do prazo do reconente, sendo lhes asseguradas vista imediata dos autos.
14.3. O acolhimento do recurso impodará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
14.4. A peüção poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será Íeduzida a termo em ata.
'14.5. O recurso deverá ser dirigido à autoridade que proferiu a decisã0, no prazo de 03 dias úteis a contar da inti-
mação do ato ou da lavratura da ata, devendo ser protocolado nos dias de eíetivo expediente na Secretaria Munici-
pal de Saúde de MaritubaiPA na Gerência de Licitaçóes e Contratos, no horáno das th ás 14h de segunda a sexta-
feira, concedido o mesmo prazo para aos demais licitantes que poderão impugnálo;
'14.5.1. Devêrá juntamênte com o Íecumo, entregar em mídia assinado digitalmente no CD.
14.6. Após decididos os recurcos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
adjudicará o ob.,eto ao (s) licitante (s) vencedor (es).

.I5, DOS RECURSOS E FINANCEIROS

'Í5.1. A despesa com a aquisição dos itens de quê trata o obieto, mediante a emissâo de notâ de empenho, coneÉ
a conta do elemênto oÍçamentário a ser indicado no momento da contratação.
í5.2. Por se tratar de uma licitação para Registro de Preços só há necessidade de indicaçâo da dotação oçamentâ
ria quando da contrataçã0.

16. DA EOA

16.í. A adjudicação do objeto do presente ceÍame será viabilizada pela Pregoeira sempre que náo houver recurso.

16.2. A homologaçâo da licitação é de rêsponsabilidade da autoridade competente do OÍdenador de Despesas da
Secretaria Municipal de Saúde e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à proponênte vencedora
pela Prcgoeira.
16.3. Quando houver recurso e a Pregoeira manüver sua decisã0, deverá ser submetido à autoridade competen-
te/Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde, para decidir acerca dos atos da Pregoeira, opinando
pela adjudicação e homologação, ou acolhimento do recurso.

17. DA PROPOSTA CONSOLIDADA

Av. Joáo Pauto ll s/n,- Dom Aristides - frlaútuba - PaÍá, CNPJ: 10.299.375/0001-58
Fonê: (91 ) 3256-2007 amail: 9p!S@!l@Ebg9É99
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A proposta vencedora só será adjudicada/homologada, quando a (s) licitante (s) vencedora apresentar à Pregoeira a
proposta consolidada, no prazo de 02 (dois) dias úteis, devendo ser orotocolado na Secretaria Municioal de Saú-
de/PA no horário das 08hs ás 14hs de sequnda a sextajeira, bem como deverá enviar oara o +mail; col-
sesau(Ôvahoo.com (assinada manual ou diqitalmente). Caso não cumpra esse período estará automatlcamênte
desclassiÍicada, sendo convocada a empresa com oferta subsequenle.

18. DA DAATA DE REGISTRO DE

18.1. Homologada o resultado da licitaçã0, será formalizada Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obri-
gacional, com o fomecedor primeiro classiÍicado para o item, se Íor o caso, com os demais classiÍicados que âceita-
rêm exêcutar os serviços pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.
18.2. A Gerência de Licitaçóes e Contratos convocará a (s) empresa (s) vencedor (as) do certame para a celebração
da Ata de Rêgistro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data do recebimento da convocaçã0, inÍor-
mando o local, data e hora.
18.3. O licitante vencedor deverá comparecer para assinar a ata de registro de preços, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data da convocaçâo.
18.3.1. A emoresa (s) vencedora (s) deverá também assinar a ata de reoistro dê precos de forma diqital. sendo
obriqatóÍio de acordo com a Resolucão n0 'Í1.535/TCM-PA de 01/07/2014. náo sêndo isento da assinatura íisica.
18.4. Como condiçâo para assinar a Ata dê Rêgistro de Preços, o licitante vencedor deverá apresentar a
documentação de habilitação Íscal e trabalhista regular.
18.5. O prazo previsto no item 18.2 poderá ser pronogado uma vez, por igual periodo, quando, durante o seu trans-
curso, for solicitado pela licitante convocada, dede que ocona motivo.lustiicado e aceito pela adminístraçã0.
18.6. A recusa injustiÍicada de Íomecêdor classiÍcado em assinar a ata, dentro do pÍazo estabelecido no item 18.2 e
18.5, ensejaÉ a aplicação das penalidades legalmente estabeleci.das.
18.7. Sê a (s) licitânte (s) vencedora (s) recusar (em) - se a assinar a Atâ de Registro de Preços, a administraçâo ou
órgão gerenciador convocará os licitantês remanescentes, na ordem de classiÍicaçã0, para fazê-lo em igual prazo e
nas mêsmas condiçÕes propostas pelo primeiro classiícado. Caso êste Íecumar-se, não caberá às sanções admi-
nistrativas previstas neste Edital e no art. 81, da Lei Federal n0 8.666/93.
18.8. Será incluído, na respeciiva ata na forma de anexo, o rêgistro dos licitantes quê aceitârem mtar o objeto dêsta
licitação com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificaçâo do certame, êxcluÍdo o percen-

tual reÍerente à margem de preferência, quando o obieto não atender aos requisitos prêvistos no aÍt. 30 da Lei no

8.666193, conforme o art. 11, caput do Decreto n0 7,89212013.
'18.9. Serâo registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:

l- Os preços e quantitativos do licitante mais bem classiÍicado durante a etapa competitiva; e
ll - Os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado colar o objeto dêsta licitação em valor igual ao do
licitânte mâis bem classificâdo.

18.10, Se houver mais de um licitante que aceite cotar o objeto desta licitação por preço igual ao do licitante mais

bem colocado, sêrão classiícados segundo a ordem da última píoposta apresêntada durante a íase compêtitiva.
18.1í. A Atâ de Rêgistro de Preços será válida pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data dê sua publicação

nos órgãos oÍiciais art. 14, Decreto n" 7 .892 de 2310112013, incluídas as eventuais prorrogaÉes. (Art. 12 do Decreto

n" 7 .89212013\, não superior a 12 (doze) meses.

18.12. A existência de preços registrados não obriga a (s) instituição (ões) a Íirmar contratações nas quantidades

estimadas, podendo oconer licita@s específicas para contratação do item, sendo assegurada, ao beneÍiciário do
registro, a preferência do objeto de contratação em igualdade de condiçóes. (Art. 16 do Decrelo n' 7.89212013).

18.13. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposiÉes contidas na alinea "d' do
aÍt. 65, ll da Lei n. 0 8.666/93 e no aú. 17, do Decreto n' 7.89212013.

,9, DO GERENCIAMENTO DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Av. João Paulo ll s/n, - Dom Artstidês - frafituba - Paíá, CNPJ: 1o.29 .375/0@1-fi
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CabeÉ a Secretaria Municipal de Saúde de MaritubaiPA, óÍgão gerenciador, a consolidação de dados para a reali-
zação do ptocedirento licitatório e a pÉlica de todos os atos de controle e adminishação do Sistema de Registro de
Preços, respeitando, ainda, as condiçôes êstabelecidas na Ata dê Regisiro de Preços, anexo deste Edital.

0 quantitativo deconente das adesôes à Ata de Registro de P,eços náo poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo

do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registm de Preços para o 0rgão Gerenciador e órgãos participan-

tes.

221. A Ala de Registro de Preços decoÍrentê deste procedimento licitatório poderá seÍ utilizada por qualquer órgão

ou entidade da Administraçár Pública Municipal que nâo tenha participado do certame licitatório, &sde que deú-
damentejustificada a vantagem, e mediante anuência do órgão gerencidor.
22.2. O Orgêrc Não Participante, a que sê refere o Decreto no 7.892/2013 (art. 20, V), somente poderá Íazer uso da

Ata de Registro de Preços, apos anuência do Orgão Gerenciador da Ata. Os órgâos ê entidades que não particip+

ram do Registro de Preços, quando desejarcm fazer uso da Ata de RegistÍo de Preços, deveÉo manifestar seu

interesse junto a Secretaria Municipal de Saúde de Marituba, por oficio, para que indiquem os possíveis fomecedo-

res e respectivos preços registrados.

22.3. Caberá ao (s) licitante (s) vencedor do certame, bene{iciário da ata de rêgistro de preços, observadas as con-

diçõês nela estabelecidas, optar pêla aceitação ou não do objeto deconente de adesão, desde que não prejudique

as obriga@s presentes e futuras decoÍrentes da ata, assumidas com o Orgão Gerenciador e Orgão (s) pafticipante

(s). (§ 20 do art. 22 do Decreto no 7.892/2013).

22,4. As contrataçoes por cada Orgáo Náo Participante não podêíâo excedeÍ a 100o/o (cem por.cento) dos quantita-

tivos dos itens do instÍumento convocatório e regiskados na Ata de Registro de preços para o Orgão Gerenciador e

OÍgão (s) PaÍticipanb (s). (§ 3" do aí 22 do Decreto n" 7.8922013).

22.5. O quantitativo decoÍrente de todas as adêsôes a esla Ata de Registro de Preços. não excederá, na totalidade,

ao quíntuplo do quantitativo total, para o itêm registrado, independente do número de Orgâos Náo Participantês que

aderirem, (§ 4o do art, 22 do Decreto no 7.892120131. 
,

22.6. Apos a autorizaçâo do Orgão Gerenciador, o Órgâo Não Participante deverá eÍetivar a contratação solicitada

em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de ügência da Ata. (§ 60 do aÍt, 22 do Decreto n0 7.892120131.

20.'1. Quando o preço registrado tomar-se supeÍior ao preço praticado no mercado por motivo supeÍvenienle, o
Orgáo gerenciador mnvocaÉ os Íomecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado;

20.2. 0s fomecedoíes que não aceitaÍem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados
do compromisso assumido, sêm aplicação de penalidade;

20.3. A ordem de classificação dos fomecedores que aceitarem reduzir sêus preços âos valores de mercado obser-
vaÉ a classiÍicação original;
20.4. Quando o preço de mercado se tornar supeÍior âos preços registrados e o fomecedor não pudeÍ cumprir o
compromisso, o Orgâo gerenciador podeÉ:
20.4.1. Liberar o fomecedor do compÍomisso assumido, caso a comunicação ocona antes do pedido de fomecimen-
to, e sem aplicação da penalidade se confrmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

20.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociaçã0.
20.5. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão Íixos e ineajustáveis, exceto nas hipóteses decorÍente
e devidamente comprcvadas das situaçóes previstas na alínea "d" do inciso ll do art. 65, da Lei no 8.666/í993 ou de
redução dos p.eços praticados no mercado.

2í. DOS QUANTITATIVOS E LIiIITES DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS

22. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ORGÃO NÃO PARTICIPANTES

Av. João Paulo ll s/n, - Dom Aúsüdes - Marituba - Pará, CNPJ: 10.299.375/00O1-58
Fone: (91 ) 325&2007 e-mait: cplsesau@vahoo.com üt
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22.7. Compete ao Orgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fomecedor das obriga-

ções contráualmente assumidas e a aplicâção, observada a ampla defêsa e o contraditôrio, de eventuais penalida-
des decoríêntes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, inÍorman-
do as ocolrências ao órgáo gerenciador, (§ 70 do art. 22, do Decreto no 7.8922013),

23. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS DO FORNECEDOR:

23.1. O Órgáo Gerenciador promoverá o cancelamento do rêgistro do licitante vencedor quando couber o disposto
no art. 20, do Decreto n" 7.892/2013, tendo a seguinte regra:
I - Descumprir as condições da ata de registro de preços, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
ll - Não retiraí a nota de empenho ou inskumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem iustifi-
caliva aceitável, asseguÍado o contraditório e a ampla defesa;
lll - Não aceitar reduzir o seu prEo registrado, na hipotese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
0u
lV - Sofrer sanção previstâ nos incisos lll ou lV do caput do aú. 87, da Lei no 8.666, de 1993, ou no art. 7o da Lei no

10,520, de 2002, assegurado o contraditório e a ampla deÍesa.
23.2. O Orgão Gercnciador poderá cancelar o registro do preço por Íato superveniente ou por motivo de foça maior,
que comprovada e lustificadamente píeiudique o cumpÍimento da ata, por razão de interesse público ou a pedido do
licitante.

23.3. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serào

formalizados por despacho da autoridade competente da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba/PA.

23.4. O cancelamento será a pedido, quando â êmpresa vencêdora do ceÍtame comprcvar:
a) A impossibilidade de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por oconência de casos fortuitos ou de
foça maior.

b) Que o seu preço registrado se lomaÍ, comprovadamente, inexequivel em Íunção da elevação dos preços de mer-

cado e/ou dos insumos quê compõem o custo do produto.

c) A oconência de qualquêr das hipóteses contidas no aÍt. 78, incisos XlV, Xú e XVl, da Lei Federal 8.666/93.

23.5. Por iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba, quando:

a) O (s) fomecedor (es) do certame perder quâlquer condiçâo de habilitação ou qualilicaçáo técnica êxigida no pro-

cesso lícitatório.

b) 0 (s) fomecedor (es) do certame não mmparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de-

conentes da Ata de Registro de Preços.

c) Caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no Ata de Registro

de Preço ou nos pedidos dela decorrêntes.
d) Não for assinada, pela empresa destinatária, a Autorização para execução dos seruiços no prazo estabelecido;

e) O (s) fomecedor (es) inconer (em) nas mnduta que ensejem rescisão administraüva, confoÍme preüsáo dos

incisos de I a Xll e XVll do art. 78, da Lêi n" 8.666/93.

f) Os preços registrados se apresentarêm superiores aos praticados no mercado, e o fomecedor se recusar a redu-

zi-lo;

23.6. Em qualquer das hipóteses acima, concluido o procêsso, a Secretaria Municipal de Saúde faÉ o devido apos-

tilamento na Ata de Registro de Preços e inÍormará aos Pmponentes a nova ordem de registto, caso não opte pelo

cancelamento total da Ata quando frustradas as negociações com os licitantes rcgishados remanescentes.

24 DO CANCELAMENTO DAATA DE REGISTRO DE

24.'1. Do cancelamento da ata de registro de preços a ata de registro de preços poderá ser cancelada pela Adminis-

tração nas hipóteses êstabelecidas na Ata de Registro de Presos - ANEXO Vll, parte integrante deste Edital.

25 DA E DO CONTRATO
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25.1. Pata a contratação em tela seÉ formalizada em Contrato Administnativo, esbbelecendo em suas cláusulas
todas as ôondi@s, obrigaçoes e responsabilidades entre as partes, em conÍormidade mm o Edital de licitaçã0, do
Termo de Refenância e da Proposta de Preços da empresa mnsÍderada vencedora.
25.2. Por se batar de SisEma de Registro de Preços o prazo de vigência do contrato seÉ estabelecido no momento
de solicitação de contratação da Empresa vencedora do certâme.
25.3. 0 momento de contrataçáo será um ato unilateral do ólgão gerenciador da ata, e seÉ deÍnido conÍorme cítê
rios e disponibilidade orçamêntaria do mesmo, não cabendo a beneficiaria da ata exigir imediata contra@ão dos
itens licihdos, assim como a quantidade a ser contratada.
25.4. A vigência do contrato será definida em cada celebração de contrato oriundo da Ata de Íegistro de Preços.

26. DA ASSII,IATURA DO CONTRATO

26.1. Homologada a licitação, serão formalizados quantos contratos íorem necessários deniro do quantitativo
registrado na ata, de acordo com a necessidade dêsta Sêcretaria Municipal de Saúde de Marituba, com o licitante
primeiro classiÍicado para o item.

26.2, A Secretaria Municipal de Saúde convocará formalmente o (os) fomecedor (es), no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, paÍâ assinatura do contrato, informando local e hora.
26.3. O prazo previsto no item 26.2 poderá seÍ pronogâdo uma vez, por igual pêríodo, quando, durante o seu trans-
curso, for solicitado pelo licitante convocado, desde quê ocona motivo justiÍicado e aceito pelo ordenador de despe-
sas.

26.4. O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital - Anexo Vlll terá a ügência conÍorme
determinado em cada solicitação emitida pela secretaria rêquêrente.
26.4.1. A êmpresa (s) vencedora (s) deveÉ também assinar o contíato dê forma diqital. sendo obriqatóÍio de acordo
com a Resolucão no 11.535/TCM-PA de 01/07/20í4. não sendo isento da assinatura física.
26.3. Como condição para celebraçâo do Contrato, o licitantê vencedor (ME ou EPP) deverá apresentaÍ a
comprovaçâo de regularizâçâo referente documentação de regularidade Íiscal e trabalhista, na forma do art. 40, do
DêcÍeto Fêderal no 8.53812015.

26.4. Na hípotese de a adjudicatária não atênder a condiçfu acima ou recusar a assinar o Contrato e não apresentar
justiÍicativa a Administração implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sançõês prêvistas no
art. 87, da Lei ns 8.ô66/ '1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classifcaçáo, ou revogar a licitaçâo.
26.5. O presente Edital e seus Anexos, bem como a propostâ do licitante vencedor, Íaráo paúe integrante do
Contrato a ser firmado, independentemente dê tÍanscriçâo.

27.D4 EACOMPANHAMENTO

A Íiscalização e acompanhamento da execução do contrato serão exercidos pela Secretaria Municipal Saúde atra-
vés de servidor previamente designado, cujas atríbuiçÕes êstão estabêlecidas na Minuta de Contrato - ANEXO VUl,
parte integrante deste Editâ|.

28. DAS DACONTRATADA:

Sem prguizo do respeito aos dispositivos legais que Íundamentam os certames licitatórios, as obrigaçôes inerentes

à Contratada encontram-se previstas na Minuta de Contrato - Anexo Vlll, paÍte integrante deste Edital.

29, DAS DA CONTRATANTE:

Além das normas presentes no diploma legal referente à matéria de licitaçôes e contratos, as demais obrigaçôes da
contratante encontram-se previstas na Minuta de Contrato - Anexo Vlll, parte integrante dêste Edital.
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30.04S DE PAGATIIENTO:

30,1. Anota iscal/fatura deverá ser emiüda pela pÍopria CONTRATADA, obrigatoÍiamente com o número de inscri-

çáo no CNPJ apresentado nos documêntos de habilitação ê das propostas, não se admitindo notas fiscaislfaturas
com oúros CNPJ, mesmo aqueles de Íiliais ou da matriz;
30.2. O pagamento será eíetuado em um pÍazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da entrega do pre
duto mediante a apresentaçáo da nota Íiscal devidamente certificada pelo servidor competêntê;
30.3. O pagamento será creditado em conta conente da CONTMTADA, atrâvés de ordem na proposta, devêndo,
para isto explicitado o nome do banco, agência, localidade e número dâ conta conente em que deveÉ ser efetuado
o crédito.

30-4. Havendo eno na apresentação da nota fiscalou dos documentos pertinentes a contratação, ou âinda, circuns-
tância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrendo de pena-

lidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado ató que a Contratada píovidencie as medidas sa-
neadoras;

30.5. A empresa contratada deveÉ apresentar.iuntamente com a nota Íiscal/Íatura, o CertiÍicado de Regularidade do
FGTS, a certidâo especifica quanto a inexistência de débíto de contrÍbui@s junto ao INSS, a Certidão Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida da Uniáo e a certidão negativa de debitos trabalhistas;
30.6. A reguladdade Íiscal da empresa contratada será conÍirmada, mediante a consulta efetuada por meio elehôni-
co;

30.7. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais dêspêsas quê porventura oconem serâo de
responsabilidade da empresa contratada;

31. DAS ADMINISTRATIVAS:

3í.'1, O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará o Licítante às seguintes sanÉes,
quando for o caso:
a) Advertência;
b) Suspensáo tempoÉria de participação em licitaçôes e impêdimênto de contmtar com a Secretaria Municipal de
Madfuba/Pa por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Adminisfaçâo enquanto peduÍarem os motivos de
puniçâo ou até que seja promovida a reabilitaçâo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que seÉ
concedida sempre que a contratada ressarciÍ a administração por prejuízos resultantes e após decoÍido o prazo da
sanção aplicada com base no subitern anterior;
31.2. Fica faculkda a deÍesa pÍévia da licitante, em qualquer caso de aplicqão de penalidade, no prazo de 05 (cin-

co) dias úteis, conhdos da intimação do ato;

31.3. As sanções poderão sêr relevadâs na hlpótesê dê caso foÍuito e foça maior, ou a ausência de culpa da Lici-
tante, dêvidamente comprovadas perante a Administração Municipal de MaritubalPa.

32. DAS PENALIDADES

Pelo descumprimento total ou parcial das condi@es previstas na proposta ou no contato, a Secretada Municipal de
Saúde de Marituba poderá:

32.í. Aplicar à adjudicatária ou contrabda as sanções prcvistas no art. 87, da Lei no 8.ôô6/93, sem pÍeiuízo da

responsabilidade civil e penal cabiveis;
32.2. Fica êstabelecido o percentual de multa de10% (dez por cento) sob,e o valoÍ total do contftúo, para 0s casos

de atraso, sem a devida justifrcativa e apos aceitação pela Secretária Municipal de Saúde, inexecuçáo ou
desistência da contrata;
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32.3. 0 recolhimento desta multa seÉ feito díretamênte em conta a ser disponibilizada pêlo Município de Marituba,
garantido o direito ao conlraditório, em ate 5 (cinm) dias úteis de sêu recebimento protocolado, sem preluizo das

demais sanções legais a sêrem estabelecidas no Edital-

33. DA ANULACÂO E

33.1. A âutoridade competênte para homologar este ceÍtame poderá revogar a licitação em face de razóes de
lnteresse Público, dedvado de fato superveniente devidamente comprovado, peúinente e suficiente para justiricar tal

conduta, deveÍdo anulála por ilegalidade, de oíício ou por provocação de qualquer pessoa, mêdiânte ato escrito e
fundâmêntado.
33.2. A anulação do procedimento licitatório induz ao da Ata de registro de preços e contratos oriundo deste Pregã0.

33.3. Os licitantes não terão direito a índenização em deconência da anulação do procedimênto licitatório,

ressalvado o direito do fomecedor de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento
do Contrato e das condiçóes deste Edital.

33.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

34, DAS FINAIS

34.1. Os licitantes são rcsponsáveis pela fidelidade e legitimidadê das infoÍma@s e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitqâo.
34.2. Das reuniôes de abertuÍa ê julgamento da Habititação e Propostas, lavrar-se as atas circunsianciadas, assi-

nada pela Pregoeira e sua equipe de apoio e licihntes presentes.

34.3. No interesse da administração, sem que caiba aos participantes qualquer Íeclamação ou indenizaçã0, poderá

ser
a) Adiada a data da abertura desta licihção;
b) Alteradas as condiçôes do edital, com Íxação do novo prazo para sua realizaçã0.

34.4. A participação neste PEgão implicaÉ aceitação integra, e inetÍatável das nomas do edital, bem como na

observância dos preceitos legais e regulamentaÍes, ressalvados o dircto de impugnação e recurso.

34.5. É facultada à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada

a esclarecer ou complementar instrução do processo, vedada a incluúo posterior de documento ou informação que

deveriam constar no ato da sessão pública.

34.6. A Contratada ficaÉ responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceios ou ao Patrimônio da

Secretaria Municipal de Saúde de MarüubaiPa, reparando às suas custas os mesmos, durante a êxêcução do con-

trato, sem que lhe caiba nenhuma indenizaçáo por paÍte desta.

34.7. Caso a dah prevista paria realização deste certame seja declarada briado ou ponto íaculhtivo, e não havendo

rêtificação de convocação, será realizada, AUTOI/ATICAMENTE, no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local

e hora previstos.

34.8. Fica elêito o Foro da Comarca do Municipio de Marituba/PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por

mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas relativas a este Edital, ou questões judiciais do Íuturo con-

trato.

35. PRESERVAÇÃO DA ÉTICA DURANTE O PROCESSO LICITATÓRIO E DOS CASOS OIüISSOS

35.1. 0 Licitante deveÉ observar o mais alto padrão de conduta ética duÍante o processo de Licitação e na execu-

ção do Contrato, estando sujeito às sanÉes previstas na legislaçâo brasileira.

35.2. - O pregoêiÍo ou aúoridade superior poderão subsidiar-se em paÍecercs emitidos por técnicos ou especialistas

no assunto obieto desh licitaçáo.

35.3. - DeÍiniçóes de prátacas mrruptivas compÍeendem os seguintes áos:
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a) subomo: do de oÍerecer, dar, receber ou solicitar indevidamente qualquer coisa de valor capaz de influênci-
ar o processo de aquisiçâo de bens ou serviços, seleção e contratação de onsultores, ou a execuçâo dos contratos
conespondentes;

b) extorsâo ou coação: tentaüva de influenciar, por meio de ameaças de dano à pessoa, à reputaçáo ou à pre
pÍiedade, o pÍocesso dê aquisição de bens ou serviços, seleçáo e contratação de consultores, ou a êxêcuçáo do§
contratos corcspondenlês;

c) fraude: falsiftcação de infornação ou ocultação de fatos com o proposito de influenciar o processo de aquisi-
çâo de bens ou serviços, seleção e contatação de consulbres, ou a execução dos contatos corespondentes em
detrimento do Mufuário ou dos outros participantes do referido processo;

d) onluio: acordo entre os licitantes destinado a genar obrtas com preços artificiais, nâo competitivos.

3.4 Os casos omissos seÉo solucionados direhÍnente pêlo (a) PÍegoeirc (a), observados os pleceítos de dircito
público e as disposiçõês das lêis que regem a matéria.

Sáo partes inlegrantes deste Edital independente da transcrição os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCN
ANEXo lr- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇoS
ANEXO ilr - DECLAMÇÃo DE ELABOMçÃO TNDEPENDENTE DE PROPOSTA
ANEXO IV - DECLAMÇÃO OUE CUMPRE OS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME, EPP E MEI;
ANEXo Vr - MODELO DAS DEMATS DECLARAÇÔES

ANEXO Vil - MTNUTA DAATA DE REGTSTRO DE PREÇOS
ANEXO VIII- MINUTA DO CONTRATO

Marituba/PA, 18 de setembro de 2018.

.,..s'.t-1,-( ,-. {,.r.- ..1'r\''^,*f;s
crLtiana SamparolBraga. , *1'-ttl",: ,:l' l^-

Secretária Municipal de Saúde de Marituba/PA' :0"'".)i^0"'p,1ls"'
Fundo Municipalde Saúde de Marituba. §e - Nv'
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AND(O I - TERMO DE REFERÊNCN

Av. João Paulo ll s/n, - Dom Aristides - Marituba - Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58
Fone: (91 ) 3256-2007 e-mail: 9pEgs3!!@t3bggÉ99

PREFEIÍURA MUNICIPAT OE MARITUBA
SECRETARIÂ MUNICIPAL DE SAÚDE

TER IO DÊ REFERÊNCIA

í - DO OBJETO:

O presentê Termo de Referência tem por obieto Rêgistro de pÍeço pá.t Aquisiçáo de túaterlal dê
Consumo Farmaçológico (iredicamentos) pára atêndêr as dêmandas da Secretâria Municipâl de
Saúde.dê Marituba - PA.

2 - DA JUSTIFICATIVA:
A presente soliciteÉo §e faz em virtude da necessidade dê medicamentos básicos para alender a
Secrela.ia Municipãl de Saúde e demais setores a ela subordinados, com a finalidade de contribuir
com a mêlhoria da Assisiência Fârmacéuti6á na têdê públicâ dê saúde e atênder e dêmanda do
Sistema Único de Saúde, pos§ibilitando aos usuários uma melhoria @ntinua e qualiÍicada do
processo de âquisição de mêdicamêntoa.

considerando as demandas da Assistência Farmacêutica ne§te muniôipio para atendêr o consumo
de medicamentos na Diretoria de Âssi8tência à Sâúdê através da Atenção Bá3ica om saúde
Atenção E3pecíatizada êm saúde e Prográma dê Saúds Írental; CAPS- Vi§andg a adesãc ao
tratamento dàs doênças diagnosticadas na rede municipal de saúde, tal aquisiçáo se faz necêssária
parEr suprir a demanda no Município de Marituba.

3 - DA FUNDA ENTAÇÃO LEGAL

O fornecimento de medicamentos aos usuáÍios do SUS está previ§to no art. 60 da Lei n" 8.o80/9O A
integralidade da assistênciâ é um dos princípios basilares do sus. o medicamento não dêve ser

"onábido 
isoladamente, mas como um doa componentes dô trâlameota. É, conludo, um

componente essencial e cuja disponibilidade neces§ita ser garantidâ, nos ternos da Rê§olução n"
338, de 06 de maio de 2OO4 que aprova a Política Nacional de Assistência Fârmacêuticâ e da PoÍtaria
n" 3.916. de 30 de outubro de 1998, que Aprova â Política Nacional de Medicamentos,

o direito à §aúde, como direito social, pÍeústo no art. 6o da coôstituiçáo da República de 1gEE, êíigido
como direito fundamental, requêr a intervenÉo direta e positiva do Estado, mediante políticas
públicas que assegurem o acêaso da população aos §erviços de saúde, Çomo forma de promoçáo,

irroteçao, iecuperação e dignidade da pessoa humana- Somado a i§so, os arts. 196e197domesmo
diploáa legal dispõ€m quê: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado' garantido
mediante pôlíticas sociais e econômicas que visem à reduÇáo do risco de doençá e de outros agravos
e ao acesio unive.sel e ígualitário às âç,óês e seÍviços para sua promoÇáo, proteçáo e recuperação.
Art. 197_ Sáo de Íelevánciâ pública a§ açóes e serviços dê saúde, cabendo ao Poder Público di§por.
no§ termos da lei, sobre §ua regulamentaçáo, Íiscalização e controle, devendo §ua execuçáo serfeiia
diÍetamente ou através de torcêiros ê, também, por pessoa física ou iurídica de direito privado'

Medicamenlos sáo um dos principais insumos da saúde e garantir o acôsso aos medicamentos
representa um grande desafio. Para tanto. á necessário desenvolveÍ uma série de açóes articuladâs,
cujo coniunto, ãtualmente, é denôminado de assistência Íaímacêutiça, sendo ê§tá dirêÇionada para
oiusuááos do SUS. Taas açóês vão da pesquisa e dêsenvolvimento de fármacos ê medicamenlos à
seleçáo ê à programação dáqueles indispensáveis às necessidades de uma comunidade especíÍica,
incluindo-seaaquisiçãb,ôermazenamento,edistribuição,adi§pensaçáoeoacompanhamênto'tem
como a avaliaçáo do uso dos medicamêntos. Fato é que a saúde é um direito conslituôional bá§ico
ê, portanto, cláusula FÉtrea, que está atrelada à qualidade dê vida da pês§oa, vlsto ser uma premissa
básica no exercicio da cidadania, bem Çomo afeta à dignidade da pessoa humana.

Âv Joãô Paulo It.s/n -Dom Aristides Maritubâ Pará. CNPJ: 10 299-175/(Xnt_58
Fone: (91) i256-2007 E-mail: sÍn§mârituba@gmail.conr
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o direito à assistência farmacêutiÇa está expllcito na Lei Orgânicâ da Saúde Lei no 8.080/1990, na
Portaria n- 3-916/GM/MS d€ 30 de outubro de 'Í998, o fármaco, é a subEtância química que é o
princípio atiyo do medicamento. Segundo a Lêi n. 5-991, de 17 de dezembro de í973, medicamento
é produto Íarmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com Íinalidade profilática, curativa,
paliâtiva ou para fins de diagnóstico, ambas editadas pêlo Ministério da Saúde. Tem-se, ainda, a Lei
Federal n- 10.742, de 06 de outubro de 2003, que, além de criâr e Càmara de Regulaçào do MeÍcado
de Medicamentos (CMED), esiabelece normas de regulaçáo do setor ÍarmacêutiÇo, com a finalidade
de promover a assistênciâ farmacêufica à populaçáo, por meio de mecanismos que estimulêm a
oferte de medicamentos e a competitividade do setor.

A AdministÍação Pública tem que ter os olhos voltados parâ o interessê público. Em razáo disso,
precisa valer-se do processo licitatórig para contratar com terceiros. A licitaçáo permite que vária§
pessoas ofereçam suas propostas, prestigiando a competitividade e, em consequência, permitindo
que seia escolhida a proposta mais vãntajosa pâra a administração púbtica, pre§tagiando tamtÉm a
economicídede.

Fundâmentâ-sê esta aquisiçáo pela Lei n'8.6S/93, conhêcidã como Lei Geral da§ Licitaçôes (LGL).
Bêm cômo, a Lei no í0.520/2002, conhecida como Lei do Pregão, que regulamenta a modalidade
pregáo, instrumento também adequâdo para a compra de medicâmêntos-

4 - DAS ESPECIFICAçÕES TÉCNICAS E QUÁNTIDADÊS

As ÊspeciÍicâções Técnicas e os quantitativos são àqueles contidos no Anexo I deste Termo dê
Refêrência-

5 - DA PROPOSTA DE PREçOS

A descriçáo do Íármaco deverá ser feita obrigatoriamente pela Dênominação Comum Brasilêira
(DCB), ou, na suá fâltâ, pela Denominaçào Comum lnternacional (DCl), conformê Lei no 9.787, art
3ô.

6. QUALIFICAçÃO TÉCNICA:

As empresas participantes deverão aprêsentar os seguintês documentos:

ô.'í - Autorização de Funcionamento da empÍesa participante da licitaÉo, concedida pelo
Ministério da Saúde/ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme eigido pela Lei
Federâl no. 6.360, de 23 de sêtembro de 1976; Decreto Federal no. La77, de 14 de agosto de 2013;
Lea Federal nô.9.78,2de26de janeiro de Í999; Lei n" 13.043, de 13 de novembÍo de 2014 e Portaria
Federal no 2.A'14 de 29 de maio de 1998, êm côpiâ rêprográfica da publicação no DiáÍío Oficial da
Uniáo - D.O.U;

ô-'t. í - Ouando se tratar de mêdicamento con§tante na relação do Rêgulamento Téônico sobre
substáncias e medicamêntos sujeitoa a Controle Especial aprovadas pela Portaria no- 344/98 de
12105/98 da Vigilância Sanitária do Ministêrio da Saúde deve sêr apÍesentada a Autorização Espeeial
de Funcionamênto da empresa licitante, em sub§tituição ao item.

6.2 - Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária/Licença de Funcionamento) da êmpresa
participante da licitaçãô, expêdido pela vigilância Sanitáriã Estadual ou Municipal, tal como exigido
pela Lei Federal no. 6.360r/6, Decreto Federal nõ. A.O7712O13 e Portâria Federal no. 2.814 de
29/05/98;

7. DA SOLTC|TAçÃO DE ÂMOSTRÂ:

7.1 Quando a comprovaÉo das caÍâeterísticas do objeto da licitação por manuais, catálogos,
folhetos, impressos ou publicaçôês originai§ do laboratóÍio produtor náo for possivel, sob solicitação,

Av. João Paülo ll. s/n -- Dom Aristides Marituba Pâé CNPJ: 10.299.375io00i-58 =->-
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as empresas licitantes deveráo apresentar amgstras dos produtos por elas cotados, sob pena de
desclassiÍceção-

7.2 As amostras deveráo ser entregues na coordenação de Assistência Farmacêulica
loc.alizada na secÍelaria, no pr.Eo máximo de 48 horas a contar da solicitação, em embalagens
originais ê lacradas-

7.4 Quando Íor nêcêssária â entrega da amostrâ, ó fomecedor poderá solicitaÍ inÍoímaÇóes
sobre a avaliaçáo desta, gendo facultado a ele a participaÉo na avaliaçáo. Será elaborado um Laudo
Técnico de Avaliaçáo da Amostra que deverá ser assinado por todos os presentes.

7.5 Nâ ausência da solicitaçáo de amostÍa, será considerado que o produto ofertado
corresponde fielmente à descriçáo apregentada na proposta comercial da empresa licitante.

8 - DO PRAZO, LOCAL E CONDTçÕES PARA O FORNECTMENTO

8.1. 06 produlos deverãô ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias âpós a
ÇompÍovaçáo do recebimênto da Nota de Empenho e Autorização parâ fornecimento emitido pela
Secretariâ Municipal de Saúde; O local de entrega será no prálio sede da Secretaria Muniqipal de
Saúde, Almoxaífado Central e Patrimônio. anexo ao Centro de Diagnóatico, s,to à Rua Joâo Paulo
ll, Bairro Dom Aristides, pró)dmo à Càmara Municipal dê VerêadoÍês dê Marituba. O Horário de
recêbimento dog itens solicitados será de th às 14h, sendo de responsabilidede exclusive dâ
Contratada lodas as despesas referente ao fÍetê, carga de descaÍga até o local de arnazênâmento-

8.2. Os medicamentos dévem se[ entregues no Almoxârifâdo da Secretaria Municipal de
Sâúde na embalagem original, em perÍêito êstado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto,
umidade, sem inadeguaÉo de conleúdo, identificado, nas condiçóes de temperatura exigida em
rótulo e com o número do registro emitido pela ANVISA, acompanhados da documentação Íiscal, em
duas vias, com especificação dos quantitativos discriminados na nota fiscal apresentados em
unidades individualizadas. O número do lote do medicamento recebido deve constar na rotulagem, e
na nota Íiscal, especificados o número de loles por quantdade de medicamento ênlregue.

8.3. O transporte dos medicamentos deverá ser Íeito dentro do exigido para os produios, ê
devidamente protegidos quanio a pó e variações de temperatuía. No caso de produtos termolábeis,
a embalagem e os controles de tempêratura dêvêm sêr apropriâdos para garantir a integídade do
produto.

8.4. As embalagens devem apresentar o nome do tarnacêutico responsável pela fabr,cação
do proddo, com o respectivo número do Conselho Regional de Fa.máçia (CRF). O registro do
profissional deve ser, obrigatoriamente, da unidade federada onde a fábrica está instalada. O texlo e
demãis exigênciag legais previstas para cartucho, rotulagem, bula e embalagem devem êstar êm
conformidâde com a legislação vigente do Ministério da Saúde e Código de Dêfesa do consumidor;

8.5. Os dados constentês ne idêntilicâÉo dâ êmbâlâgêm dê trânsportê no que se ref€re â
lote, data de vâlidade e fabricaÉo, nome do produto, quantitâlivo, etc., deverá corresponder âo
conleúdo interno da mesma, ou seia, às embalagens primárias e de consumo;

8-6. As embalagêns primárias individuais dos mediÇamêntos (ampolas, envelopes, blísteres,
bisnegãs, ships ê frascos) devêm âprêsêntãr o númêÍo do lote, data de febricaçãô ê prâzo de
validade, denominaçáo genéÍica do produlo e concentração;

8.7. As embalagêns múltiplas (êmbalagem hospitalaÍ) devem ser acompanhadas de tantas
bulas quantas íorem as embalagens primáÍias conslantes das mesmas;

8.8- As embâlagens de transpone devem apresentar as condições corr€tas de
armazenamento do produto (têmperatura, umidâde, empilhamento máximo, entre outras);
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8.9. No caso de pÍodutos acondicionados em bisnagas, as mesmas deverâo âpresentar lacre
no bico de dispensaÉo e lampa com dispositivo para s€u Íompimento;

8.1O. Os aplicadoÍes que acompanham gremes, pomadas ou geléias ginecológicas dêvem
estar prolegidos por material adequado e convenienlementê lacrado;

8.11. Todo prodLÍto injetável cuja apresêntâção for pó ou lioÍilizado, o diluente deverá
ecompanhar o produto, o quâl deverá conslar lote e validade;

8.12. Âceitar-seá ap€nas 2lotes por produto;

8.í3. Nos carsos em que as quarúidades requisitadas êxcederem ao número de unidedes
fabricadas por lote, aoeitar-ss.á o número de lotes stÍicierúes paía atêndimento; Em caso de liquidos,
o volume dêver ser especificado na embalagem, e vir acompanhado de copo medida; Os rótulos
devem ester edêridos corrêiamente nas embalagens, lomando possivel respeilãÍ o volumê de
ressuspen§âo do medicamento;

8.14. Os medic€mentos deverão ter prazo de validade no mínimo de Oí (um) ano.

8.15. É assegurado eo Almoxariíado da SE§AU, recuaar o recêbimento de produtos
farmacêuticos, com prazo de validade infeÍior ao acima especiÍcado;

8.í6. Frâscos de solução de grande volume devem conter espaço que possibilitê adicionar
medicamentos;

8.17. Caso o lâboratôrio fabricante ou medicamentô venha a ser interditedo, a emprêsa
vencedora deverá substituir o medicamento por outro cgm a mesma composição ê concentraçãô.

8.'l 8. No caso do produlo epresentar alteraçÕes em sua composição, aspes{o, elc. , ou mesmo
havendo denúncias proveniente de usuários, a empre8a seÉ contatâda e deverá providencjar análise
do prod(ío cm Laboratório. No caso de discordância, a SESÂU, se reserva o direito de íealizer a
análisê sendo que o ônus da mesma será de inleiía Íesponsebilidade do Íomecedor,

8-19. Em caso de devoluçáo do mêdicamento por estar em dêsacordo com sues
especificaçôes, todas as dêspesas serãg alribuÍdas à empresa vencedoía-

8.20. A substituiÉo do medicamento devolvido deverá ser eÍetuade lmdlatamêntc ou de
acordo cofir o prazo êstâbsl€cido rêÍer€nte a cada caso, aÉs receumenlo de nolificaÉo
assinada pelâ administração;

9 . DAS OBRIGAçÕES OA CONTRAT,AOA
9.1. Efetuar entrêgâ dos medicamentos em perfeitas condiçôes, no prazo e local

preteritamenlê indicados, em estrita observância das BspecificaÇóes deste Termo de ReÍeréncia e da
proposta, acompanhado da respecliva Nota Fiscal, constando detalhâdamer ê as especificações
contidas no ltem 6.21 deste Termo de ReÍerência:

9.2. Execúaí diretamentê o Íornecimento, sem transíerência de responsâbilidadê ou
subconlrateção;

9.3. Cumprir o prazo dê entrêga e vigência da validade dos medicamento6 prevista;
9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrent€s dê produtoa êm desâcordo com o

estabelecido nêste TeÍmo, em consonància ainda com os Arts. '12, 13, 17 e 27 do código de Defese
do Consumidor, Lei no 8.O78l'1990;

9.5. Se após recebimênto deÍinitivo do produto for identiticado elgum desacordo com o
especiícado no Anexo I deste Íermo, o prazo pa.a substituição do refeÍido item será de acordo com
o estabelecido no lteÍn 6.20 deste Termo:

9.6. lnformar nome, número de telefone e e-mail do responsável pelo atendimento das
solicitaçõês desta SecretaÍia, bem como pâÍe qualquêr evantualidade que sê Íizer necessária na
vigência do fomecimento;
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9.7. AJcáÍ com todos os encargos decorÍenles da presente aquisiçáo, especialmerÍe os
referentes a, pê§8oâ1, íretes, taxas, seguros, encargos Sociais e Trabalhistes e demâis despesas que
se fizerem nêcêsaárias à efetiva entrega dos ilens solicitados;

9.8. Dispor dos meios de transportês nec8ssários pera â devida entrega dos medicâmentos
nos prezos, locais ê horário estabelecidos neste instrumento;

9.9. Responsabil,zar-se poÍ danos pêssoâis e mâteriais, decorrentês de dolo ou cutpa por
parte de seus êmprêgados e/ou prepostôs;

9-10. Rsssarcir os eventuais prejuízos causados à Conlratante e/ou a terceiros, provoGtdos
por ineficiência ou iÍrêgularidades cometidas nâ execuÉo das obrigações asaumidas:

9.í 1. Comunicar à Administrâção, no prazo máximo de 24 (vinle e quetro) hoÍas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com â deüda
compÍovaçáo:

9.12. Responsabilizar-se pela idoneidade e pêlo comportamênlo de seus êmpÍegados,
preposlos ou subordinados, e, ainda, por queisguer preiuizos que sêjam ceusedos à ContÍatantê ou
a terceiros;

9.13. Nào permitir trabalho notumo, perigoso ou insalubre â menores de dezoito anos e
qualquer trabelho a menôres de dezesseis anos, salvo na condiçáo de aprêndiz, a partir dê quatoÍze
anos;

10. DAS OBRIGAçÕES DÂ CONTRATANTE

10. í - Permitir a Contratada o ecesso ao local de entregâ dôs produtos, oolaborando para as
operações de entrega e retirada dos produtoe solicitados observadas as noímas de segurançâ;

1O.2. V€riÍicar minuciosamente, a conformidade dos bens recêbidog com es êspecúcaçôes
constantês do Edilal e da proposta, pâra tins dê acêitaÉo e recebimento dêfinitivos;

1O.3. Rêceber provisoriamenle os medicamentos mediarúe regular afeÍição de
disponibilÊando local, data e horário;

íO.4. Acompanhar e Íiscalizar o cumprimênto das obrigaçóes da Contratada, através de
servidor especialmente designedo, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a eíetiva entrega do
objêto contratado e seu aceite:

'1O.5. lnformar a Contratada sobre qualquer iÍregularidadê âpresentâdâ no íomecimento dos
materiais solicitados;

10.6. Efetuar o devido empenho de dgspesa, garantindo o Pagâmênto das obrigaçôes
assumidag:

10.7. Efêtuar o pagamento das Aquisiçôes após Termo de Acêite D6Ínitivo e de âcordo com
as condiçóes acoÍdadas entre es partes, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de áesto do
rêcêbimento deÍinitivo;

1O.8. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeita.. no todo ou êm paÍte, o lote de
prodrÍos entregues cujos medicamento venham a apresentaÍ percentual de vícios supeÍior a 596
(cinco) por cênto, ou ainda. que não elendam as especiÍicações, cabendo à CONTFIATADA sue
substituiÉo, sob pena dê multa por atraso e/ou suspensáo do contrato, sem prejuízo a outras
penalidades aplicáveis.

íí. DAS §ANçÔES

Pelo descumprimento total ou parciâl des condiçõês previstas na proposta ou no contrâto, a
Secretaria Municipal de Saúde de Marituba podêrá:

1 I.'l. Aplicâr à adjudicatáÍia ou contratada as sançôes pÍevistas no art. 87, da Lêi no 8,666/93,
sem prejuÍzo da responsabalidade civil B penel cabíveis:
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'11.2. Fice €stabêlecido o pêrcentual de multa de10% (dez por cento) sobre o valor total do
cootrato, para os casos de âtraso, sem a devida justilicativa e epós aceitaÉo p€la Secretáía
Municipal d€ Saúde, inexecuÉo ou desistência de c-ntÍatai

í 1-3. O recolhimênto desta multâ será feito dirêtâmenle em contâ a seÍ disponibilizada pê,o
Municipio dê Mârituba, gerantido o direito ao contraditóÍio, êm até S (cinco) dias úteis dê seu
.ecebimento protocolado, sem prêiuizo das demais sanções tegais â serem estabelecides no Editat

í2. DO CRITÉR|O DE AVALTÂçÀO DAS PROPOSTAS
O Critério de avaliação da6 propostas será dado peto tipo TENOR PREçO pOR ITEM.

,3, DA V|GÊNCTA DO CONTRATO
O Prazo de vigência do contreto será de 12 <doze) meaes conlado6 a partir da data de sua

assinatura e poderá ser prorrogada nos termos do Art. 57 da Lei no 8.666/93 e atteraçóes postêriores_
Contudo, a publicaÉo do referido eÍrato nâ lmprensa Oficial nos termos do Art_ 6'1, perágrafo único,
da Lei no 8.6ffi/93, será condaçáo indispensável para sua eficácia.

í4. OO PAGAMENTO

14.1. Anota fiscal,/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRÂTADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPI apresentado nos documentos de
habilitação e das propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ,
mesmo aqueles de filiais ou da matriz;

14.2. O pagamento será efetuado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias,
contados da data da €ntrega do produto mediante a apresentação da nota fiscal
devidamente certificada pelo servidor competente;

14.3. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de
ordem na proposta, devendo, para isto explicitado o nome do banco, agência, localidade
e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.

14.4. l'lavendo êrro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes
a contratação. ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrendo de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Côntratada providencie as
medidas saneadoras;

14.5. A empresa contratada deverá apresentar juntamente com a nota
fiscal,/fatura, o Certificado de Regularidade do FGTS, a certidão específica quanto a
inexistência de débito de contribuições Junto ao INSS, a Certidão Conjunta de Débitos
Relâtivos a Tributos Federais e da Dívida da União e a certidão negativa de débitos
trabalhistas;

14-6. A regularidade fiscal da empresa contratada será confirmada, mediante a
consulta efetuada por meio eletrônico;

14.7. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas
que porventura ocorrem serão de responsabilidade da empresa contratada;
,t5. DtsPostçÔEs GERA'S

15-1. Poderâo participar do Procedimênto Licitatório:
a) Empresas do ramo p6rtinente ao seu objeto, legalmente conÊtituidas e que satisfaçam
as demaig condiçôes a seÍem estabêlecidas no EdÍtal.
b) Participarão da Sessáo Oficial os representantês efetivamente credenciâdos.
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15.2. É vedada a paÍicipação de empresa:
15.2.1- Concordâtáíia ou em prooesso de falência, sob concuÍao de credores, em
dissoluçáo ou êm liquidaÉo:
15.2.2. Que tenha sido declarada inidônea pela AdministrâÉo Pública e, catso paÍticipê
do píocesso licitatório, estará suieita às pênelidades preüstas no ârt. 97, parágrafo único,
de Lei no 8.666r'93:
'15-2.3. Empresa suspensa ou impedida de transâcionar corn a Administração Pública ou
quâlquer dos sêus órgãos descentrâlizados;
'15.2.4. Empresa estrangeira que não estiveÍ estabelecida em tenitório nacionalt
15.2.5. Que esteja reunida êm consórcio ou coligaÉo;
15.2-6. Empresa cujo dirigente, gêrêntê, sócio ou responsável técnico s€ia servidor da
PrefeituÍa Municipal de Marituba;
15.2.7- Empreaas que incidam nae situeções dispostâs no art. 9o, da Lei no 8.666/93.
'15.2.8. A observància dãs vedaçôes deste item é de inteira responsabilidadê de licitantê,
quê pelo dêscumprimento, se sujeita às penalidâdes câbíveis.
15.2.9. Alegaçóes posteriorês rêlacionadas com o desconhecimento do objeto licitado e
des condições não serão congideradâs para rêclameções futuras, ou dê toÍma a
desobriger a sua execuÇão.

15.3. A Ssc.etaria Municipal de Saúdê dê Mãrituba reseÍva-se o direito dê liberar e Nota Fiscal
para pagemento, somente aÉs o responsávêl pela Secrelaria, eferir â quentidade, especiricaÉes,
qualidade e edêqueções dos Materiâis entregues com as do Termo de Rêferência.

Marituba, 01 de ago6io de 2O18.

jCRIATIANA BNAGÀ
Diretóra Administrativâ / SESAU
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ANEXO _ I

RELAçÃO DE âIEDICAMENTOS

ITEM PRODUÍOS (ESPECIFTCAçÔES) UNIDADE ANUAL COMPONENTE

1 Aciclôvir 200 mg Compímido 15.O00 FB/PAB

2 Ácido ascórbico í00 mg/ml Ampola 20.000 UPA/MAC/UR

Ácido ascorbico 200 mglml 20 ml Fíasco 30.o00 MG/PAB

4 Ácido âscorbic.o 50o mg Comprimido 150.000 MG/PAB

5 Ácido fôlico 5 mg Comprimido 200.000 FB'PAB

6 Ácido tra.exâmico 50 mg/ml Ampolê 10 000 UPÂ./MAC/UR

7 Ácido valproÍco 250 mg Comprimido ',60.000 FB/PAB

8 Ácido valpÍoico 250 mg/ml frasco 20 ôoo FB/PAE

Ácído valproíco 500 mg Comprimido 50.000 FB,,PAB

10 Ácidoacetilsalicilico 1 00 mg Comprimido '150 000 FB'PAB

11 Acidos qraxos essenciais A-G.E 200 ml Frasco 1.500 MG/MP

Água p/injeção Ampola 80.000 FB/PAB

13 Âlbendazol40 mg/ml susp 10 mt Frasco 30.000 FB'PAB

14 Albendazol 400 mg mastigávêl Comprimido 80.000 FB/PAB

15 Amândatinâ 100 ma comprimido 1.000 MG/MP

16 Ambroxolxaíope 15 mg/ 5 ml 100 ml FÍasco 30.000 MG/PAB

17 AmbÍoxôl xerope 30 mg/ 5 ml 100 ml Frãsco 30.000 MG/PAB

18 AminoÍilinâ 249 Ampola 10.000 UPA,/MACIUR

19 ArnitÍiptilina 25 mg Comprimido 250.000 FB'PAB

Amoxicilinâ 500 mg Capsula 400.000 FE,'PAB

21 Amoxicilina Susp 250m9/5 ml 60 ml Frasco 70.000 FB'PAB

Ampicilinâ 1 g sovinj Ampola 10.000 UPAJMAC

23 Atênolol 25 mg Comprimido 6.000 FB/PAB

24 Atenolol 50 mg CompÍimido 3.000 FB'PAB

Atorvastêtina 10 mg Comprimido 'l.ooo MG/PAB

26 Atorvastatinâ 20 mg Compíimido 1.000 MGlPAB

27 Atropinâ 0,25 Ampola 50.ôo0 FB'PAB

Azitromicina 200 mg l Sml 15 Ínl Frasco 40.000 FB'PAB

Azitromicihâ 50O mg CompÍimido 150.000 FB/PÂB

30 tsenzilpenicilina 1.200.000 Ampola 10.000 FB'PAB

3í Benzoimêtronidazol Su§p 200mgl 5 ml 80 ml Frasog 20.000 FB/PAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
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Besilato de Anlodipino 1omg Comprimido 15.000 FB'PAB
33 Betaistina 16 ms comprimido 2.000 MG/MP
34 Betaistina 24 rno comPrimido 2.OOO MG/MP
35 Bipgrideno 2 mg Comprimído 250.000 FB'PAB
36 BisoDrolol 2,5mq comprimido 1.000 MG/MP
37 Brom.de butilescopoloamina Ampola 50 000 UPA/MAC/UR
38 Brom.dê buülescopoloamina+dipirona AmpolE 80.000 UPA,/MAC/UR
39 gromêto de uotrooio 2.5 mco/dose Fresco 500 MG/MP
40 Brometo escopolamiÍta 1 0 mg+Dipirona Comprimido 80.o00 MG/PAB
41 Erometro de ipatropilc O ,25o/o 20 rnl Frasco í.500 FB/PAB
42 Bromidrato de fênoterol 5 mg/ ml 20 ml Frasco 800 FB/PÀB
43 Budesonida 5omcg Frasco 60 MG/MP

44 But escopolamana 33,4 mg/ml + dipirona sodica ô.7
mg/ml20 ml Frasco 7.000

MG/PAB
45 Captopril 25 mg Cômprimido 100.000 FB/PAB
46 Caôamâzepina 20 mg/ml Írasco 15.OO0 FB'PAB
47 CaÍbamazêpina 20O mg CompÍtmido 400.000 FB'PÂB
48 Carbamazepina 400 Íng Compímido 60.000 FB/PAB
49 CarbidoDa 25 mq + Levodooa 250 mo comprimido 20.000 FB'PAB
s0 Carbonato de Lítio 300 Mg Comprimido 40.000 FB/PAB
51 Carvedilol '12,5 mg CompÍimido .1.500

FB'PAB
52 Carvedilol 25 mg Compímido 1.500 FB'PAB

Carvedilol 3, 125 mg CompÍjmido 1 .500 FB'PAB
54 Cefalexinã 5OO mg Capsula 400.o00 FB/PAB

Ceàlexina susp 25Ol5 ml 100 ml FÉsco 70.000 FB/PAB
56 Cefalotina 1 g sol Ampola 15.O00 UPAiI'AC
57 CeftÍiaxona I g souini Ampolâ 15.000 FB/PAB/UPÂ
58 Celecoxib€ 200 mg Comprirnido 1.000 MG/MP
59 Cetamina lnj - fc ampola de ío ml Ampola 150 UPA/MAC/UR
60 Cetoconazol 200 mg Comprtmido 30.oo0 MG/PAB
6'1 Cilostazol 50 mg comprimido 1.O00 MG/IVIP

Cimeüdina 'í 50 mg/ml Ampola 70.000 UPÁ/MAC/UR
ô3 CiproÍloxâclno + dexametasona colirio Frasco 12 MG/MP

64 CipÍofloxacioo 500 mg Comprimido 90.000 FB'PAB
65 CitalopÍam 20 mg Comprimido 1.000 MG/PAB

66 Citidinã 2,5m9 + Uridina 1,5m9 + Hidroxocobãlamina
ímo Cápsula 3.000 MG/MP
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67 Clonazepâô 2.5 mg/ml 10.000 FB/PÂB
68 Clonazepan2 mg Compriínido 25.000 MG/PAB
6S Clopidogrel 75 mg Ampola '150 MG/PAB
70 Cloreto de sódio 1 Oolo 1 0 ml Ampolâ 15.000 FB/PÂB
71 CloÍidrato de etiletrina 10 mg Ampole 300 UPÁ,/MAC/UR
72 Cloridrato de Lidocâlna anêstésico emp/2omg Ampola 15.OO0 F6'PAB

Clorpromazinâ 10O mg Comprimidô 30.oo0 FB/PAB
74 Cloapromazinâ 40 mg/ml ílasco 15.000 FB'PAB
75 CôdêÍnâ 30 mg Compíimido 500 MGIPAB
76 Colagenase + clorafenicol pomada 30 g Bisnagá 7.000 MG/PAB
77 Colegênase sem clorafenicol Bisnâga 1.500 MG/PAB
7A Colecãlôiterol 2OOUI gotas Ftâsco 10 MG/MP

Comp,exo B Comprimido 120 000 MG/PAB
ao CompÍêxo B 2 ml Ampola 25.000 L'PA,/MAC/UR
81 Complexo B gotas 30 ml Fresco 30.000 MG/MP
82 Dabigatrana í'10 mg Cápsula

.1.500
MG/lIP

B3 Deslanosidêo 2o0mg/ 2 ml Ampola 90 UPA,/MACIUR
a4 Dêsmopressina 0,'1 mg/ml Frasco 100 MG/MP
85 Dexametasona 0.1 o/o Bisnaga 20.000 FB/PAB
a6 Dexêmêtâsona 4mq/ml ámOolâ Ampola 80.ooo FB/PAB
g7 DexcloÍeniramina 2 mg/s ml 100 ml Frasco 30.000 FB'PAB
88 Diâzepam 5 mg/ml Ampola 15 000 FB/PAB'CAPS
a9 Diâzêpan 1O mg Compr,miclo 250 000 FB'PAB
90 Diazepan 5 mg Comprimido 400.000 FB'PAB

Diclofênaco sódicô 50 mg Comprimido í5.000 MG/PAB
Diclofênaco sódico 75mg/3ml Ampola 80.000 UPAMAC/UR
Dimêticona 40 mg Comprimido â0 000 MGiPAB

94 Dimeticona 75 mg/ml 10ml Frâscô 30.000 MG/PAB
Dinitrato dê asossorbida 5 mg Cômpnmido 7.000 FB'PAB

96 Oipirona sodica 50O mg Comprimido 200.ooo FB/PAB
97 Dipiíona sódica 500 mg/ 5 ml íOml FÍasco 30.ooo FB'PAB
9a DipiÍona sódiôa de 500mg Ampola 100.000 FB'PÂB

Dipropiooato de betametasona + fosfâto dissodiêo de
betametasona inietável ampola

100
MG/MP

í00 Davalproeto dê sôdio 125 rng Comprimido 1.000 MG
101 DomoêÍidonâ '10 mo comprim,clo 2.O00 MG/MP
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102 Do.zolamada colirio Frasco 40 MG/MP

103 Duloxetina 30 mg Compnmido 600 MG/MP

104 Duloxêtina 60 mg Comprimido 600 MGrlvlP

105 Enalâpril 10 mg Compdmido 2.OOO FB'PAB
106 Enalapril 5 mg Compnmido 2.000 FB'PAB
107 EnoxapaÍina sódica 20 Mg Ampola '100 MGi MP
108 Enoxaparina s&ica 40 Mg Ampola 100 MG/MP
109 Enoxaparina sódica 60 Mg Ampola '100 MG/MP
íí0 Entecavir O,5 mg compíimido 2.000 MG/MP
1í1 Escitalopram 20 mg Comprimido 1 500 MG/PAA
112 Êspironolactonã 25 mg comprimido 5.000 FB/PAB
113 Fenitoina íO0 m9 Comprimido 1s ôôô FB/PAB
114 Fênobarbital 100 mg Comprimido 400 000 FB.'PAB
115 Fenobarbital 40 mg/ml frasco 8.000 FBlPAB
11ô Fênôfibrâtô 2ÔÔ mo Cápsula 2.000 MG/MP
117 Fentânila 50 mcg/ml 10ml Ampola 7.000 UPA/MAC/t]R

114 Fitomenadiona (vitamina k) Ampola 10.000 UPÁIMACIUR
1't9 Fluconazol 150 mg Cêpsula 60.000 FB'PAB
120 Fludrocortisona 0-1 mo compaimido 500 MG,/MP

121 FluÍnazenil 0,5 mg/s mL Ampdlâ 3.000 UPA/MAC/UR
Fluoxetina 20 mg Câpsulâ 150.000 FB'PAB

Formoterol+ Budesonida 12+400 + inâlãdor Cápsula í.000 MG/MP

124 FosÍato de sódio dibásico + FosÍatô de sódio
monobásico

Ampola 10.000 MG/MP

fúmarato de formoterôl di-hidratâdo + propionâto de
fluticason 12 mco+2so mo Cápsula

1.200
MGi MP

Furosemida 10 mg/ml Ampola í5.O00 FB'PÂB

127 GabaDentina 400 mq comprimido 2.000 MG/MP

124 Gel hidíatante com alginâto de calcio e sodio Easnaqa 600 MG/MP

Gentamicina 40 mg Ampola 15.OOO MG/PAB

130 Gêntâmicinâ 80 mg Ampolã 20.000 MG/PAB

131 Glibênclamidâ 5 mg CompÍimido 100. oo0 FB/PAB

132 Glicosãmina 1.5 q sachê 600 MG/MP

133 Glacose 25olo Ampolâ 50.000 FBIPAB

134 Gljmepirida 2 mq comprimido 2.OOO MG/MP

135 Guâco (Mikania glomerata Spreôg.) Frasco 30.000 FE/PAB

136 Haloperidol (decânoato) 50 mg/ml Ampola 7.000 FBIPAB/CAPS
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137 Haloperidol 1 mg CompÍimido 80.ooo FB'PAB
í38 Haloperidol 2 mg/ml 4 ',6 frasco 7.000 FB'PAB

Haloperidol 5 mg Comprimido 200.000 FB/PAB

140 Hidralazifia 20 mglÍnl Ampola 120 FA'PAB
'141 Hidralazina 25 mg CompÍimido 2.000 FB/PAB
142 Hidroclorotiâzida 25 mg Comprimido 100.000 FBIPAB
143 HidÍoxicloroquina 400 rDq comprimido 2.000 MG/MP

144 Hidíoxido de alumlnio 6"/o 100 ml Frasco 30 000 FB'PÁB
Í45 lbupíofeno 600 mg Comprimido 200.000 FB/PAB
'14ô lmiprâmina 25 mg Comprimido 150.000 MG/PAB

't47 lndacaterol 110 mg + glicôpiÍrônio 50 mg com
inaladot Cápsula 720 MG/MP

148 lsossoóida 10 mg/ml Ampola 150 UPA/MAC/UR

149 lsotretinoina 20 mq compdmido 2.000 MG/MP

í50 Lactulosê 667 mg Frasco 100 FB/PAB/MP

151 Lamotrigina 100 mg comprimido 2.000 MGiMP

152 LamotÍiqina 50 mq compaimkio 3.000 MG/MP

153 Latanoprosta colirio Frasc! 24 MG/MP

1* Lêvetirâceiam 250 mq comprimido 1.000 MG/MP

155 Levomêpromâzina l00 mg Comprimido 150.000 MG/PAB
156 Levomepromazinâ 25 mg Comprimido 150 000 MG/PAB
157 Lêvotiroxina 125 mcq comDíimido 1.000 MG/MP

158 Lidocaina geléia 2 o/ó 30 g Bisnagâ 3.000 FB'PAB
159 LidoÇaina spÍay 1O% 50 ml Frasco 600 FB/PAB
160 LoÍatadina I mg/g 100 ml Frasco 15 000 FB'PAB
1ô1 Loratadina 10 mg Comprimido 80.000 FBIPAB

162 Losartana potassica 50 mg CompÍimido 200.000 FB'PAB
163 Mêloxicâm 'Í5 mo comD.imido 500 MG/MP

164 M€salazina 800 mq comprimido 2.000 MG/MP

165 Metformina 500 mg Comprimido 200.000 FB'PAB
166 Mêtformine 850 mg Comprimido 200.000 FB'PAB
167 Metildopá 250 mg CompÍimido 30.000 FB'PAB
168 Metilfenidato '10 mg comprimido 2.000 MG/MP

169 MetoclopÍamida 10 mg Comprimido '15.000 FB'PAB
170 Metoclopramida 4 mgl ml 10 ml Frâsco 15.000 FB'PAB

17',! Metoclôpremide 5 mg/ml Ampola 50.000 FB/PAB

q
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Metoprolol 25 mq compímido 2.OOO FB'PAB
173 Metronidazol 250 mg Comprimido 70.000 FB/PAB
'174 Metronidazol creme vag '10 aplicádores Bisnaga 20.000 FB/PÂB

175 Mêtronidazol intrav.'l00ml Ampola 10.o00 UPA./MAC/UR

176 Metronizad ol + nistatina claplicadores Bisnaga 15.000 MG/PAB

177 Micofiazol 2yô cÍefie dêrmatológico bisnaga 600 FBIPAB

174 Miconazol 27o creme vaginal Bisnãga 15.000 FB/PAB

179 Midazolam 5mg/ml Ampola 7.000 UPA/MAC/UR

180 MÍdazolan zm!y'ml com dosâdor 'lO ml Ampola 7.000 FB'PAB
'181 Naloxona lnjetável (soluÉo) 0,4 mg/1 mL Ampolâ 4.000 UPA,/MAC/UR

1a.2 Neomiciôa + bâcilracine crêmê 10 g Bisnega 150.O00 MG/PAB

NifêdiDino 10 mq comprimido 20.000 FB'PAB
't8/ Nifedipino 20 mq cômPrimido 4.000 MG/MP

185 Nimesulida 1o0 mg comprimido 300.000 MG./PAB

166 Nimêsulida gts 50 mE ml í5 ml Frasco 40.o00 MG/PAB

't87 NitroÍurazona Bisnaqa 100 MG/MP

188 Nitroprussiãto de sódio 25 mg/ml Ampola 200 UPÁ/MAC/UR

149 Noradíenalina amPolâ Ampola 200 UPA/MAC/UR

190 Nortriptilina 25 mg Capsula 3.000 FB'PAÊ

191 Oleo minêral Flasco 100 FB'PAB

Olodatêrol 2.5 mcq/dose caixa MG/MP
'193 Omep.azol 20 mg Comprimido 300.000 FB'PAB

194 Omeorazol 40 mq Cápsula 1.000 MG/MP

195 ômeprazo, 40 mg + diluente Ampo'a 200 UPÀÍ\,IAC/UR

196 Oxacilinã 500 mg Ampola 15.000 UPA,/MAC

Oxcarbazêpina 600 mg comprimido 3_000 MGIMP

198 Oxcarbazepina suspensáo Frasco 500 MG/MP

199 Oxibutihinâ 10 m0 comPrimido 4.000 MG/MP

200 PantoDrêzol 40 mq comprimido 2.000 MGIMP

201 Paracelâmol + tramadol c.omprimido 2.OOO MGIMP

242 Peracetamol 200 mg/ 5 ml '15 ml Faasco 40 000 FB/PAB

Parâc€tâmol 500 mg Comprimido 400.000 FB/PAB

204 Paracetámol 500 mq + Codeina 30 mg comPrimido 500 MG/MP

Paroxêtinâ 20 mq compíimido 2.OOO MG/MP

Periqiâzina 17. qotas Frasco 50 MG/MP

207 Pêrmetrina 1% 60 ml Frasco 30.ooô FB'PAB
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204 Piridostiomina 60 mq comDrimido 5,OO0 MG/MP
209 Polivitâminico A-Z compíimido 3.@0 MG/MP
210 Pramipêxol 0.25 mg camprimido 1.OO0 MG/MP
211 Prednisolona 3mg./ml Frasco 500 FB'PAB

PÍednisolona 40 mg comprimido 3.000 MG/MP
213 Prêdnisonâ 5 mg Comprimido 60.000 FB'PAB
214 Preoabalina 75 mo compimido 1.200 MG/MP
215 Prometazina 25 mg Compdmido 50.000 FB/PAB
216 Prometazina 25 mghl Ampolâ í5.O00 FB'PAB'CAPS
217 PÍopranolol 40 mg Comprimido 30.o00 FB'PAB

Rãnitidina cloÍidrato 150 mg Comprimido 70 000 FBÍPAA
219 Rispsridona í mg Comprimido 40.000 MG/PAB

Risoeridonâ I mo/ml Fra6co 500 MG/PAB
221 Risperidona 2 mg cqmprimido 150.000 MG/PAB
222 Risperidona 3 mg compÍimido 35.OOO MG/PAB
223 Rivaroxabsna 10 Ínq compÍimido 720 MG/MP

224 Rof,umilaste 50O mcq comprimido 350 MG/MP
225 Rosuvastalinâ 20 mo comprimidq 1.000 MG/MP
226 Sais para Rehidratação Oral Sachê 80.000 FA/PAB

Salbutámol 0,48 mg/ml 120 ml Frascg 30.000 FB/PAB
224 Salbutamol spray 1 oom6s Físsco 200 FS'PÀB

Secnidazol 1g Comprimido 30.000 MG/PAB

230 Sennã alexandÍina Mill., extrato ácido (sene) 28,9 mg
+ CâsÉiâ íistulâ L . êxiÍato sêco ícássiâl 19-5 mo Cápsula

384
MG/MP

231 Sildenafila 25 mq comprimido 600 MG/MP

232 Silvbum mâriânum 20omo Cáosula 2.O00 MG/MP

233 Sinvastalina lO mg Comprimido 1.000 FB'PAB

234 Sinvastatina 20 mg Comprimido 50.000 FB'PAB
Sinvastatine 40 mg CompÍimido 60 000 FB/PAB

Sôlifênâcirre 10 mo cqmDrimido 1.000 MG/MP

Soluçáo de manitol Frasco 20.000 UPA"/MAC/UR

238 SoluÉo de ringer lactato 5O0 ml Frasco 15.000 FB'PAB
Soluçâo de íinger simplês 50O ml Frâsco 15.O00 UPA/MAC/UR

240 SoÍo fisiolSgico de 0,9% 100 ml Frasco 50.000 FB/PAB

241 Soro fsiol,ógico de O,9% 25O rnl Frascg 30.000 Fg/PAB

242 SoÍo ftsiológico de 0,9% 500 ml Frasco 24.000 FB'PAB
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243 soro glicosado 5% 250 ml Frasco 25.00o FB'PÂB

244 Soro glicosâdo 5oÁ 500 ml Frasco 15.000 FB,PAB

245 Succinato de hidrocortizona 100 mg Ampola 'r0.000 FB'PAB

246 Succinato de hidrocortizoôa dê 5OO mg Ampola 30.000 FB'PÁg
247 Succinilcolina 50O mg Ampoía All) UPÁ/MAC/UR

244 Sulfadiazina de p.ata 10 mg/50 g gisnaga 3.000 FB'PAA
249 SulÍametaxazol + trimetíopina 4(D+E0 mg Comprimido 80.000 FB/PAB

Sufametoxazol + úimetropina 200 mg/5ml + 40 mg/
5 ml60 ml Fra6co 30.oo0 FB'PÁB

251 SulÍato fenoso 25mg/ml gts 30 ml Frasco 70.000 FB'PAB

252 Sulfaio íerroeo 40 rtlg Comprimido 80.000 FB'PÀB

253 Tibobna 2,5 ms comprimido 1.000 MG,/MP

2* Timolol 0,5oÁ Frasco 50 FAIPAB

255 Tioridazina 100 mq Draoea 1.000 MG/MP

Tizanidina 2 mo comprimido 1.000 MG/MP

257 ToDiramato 100 mq çomprimido 6-OOO MG/MP

258 ToDiramab 50 mq comP.imiro 2.0O0 MG/MP

259 T.emadol 100 mq comprÍmido 2.000 MG/MP

260 Tramadol 50 mo Cápsula 1.000 MG/MP

261 Trâmâdol 50 mg/ml Ampola 60.000 MG/MP

262 Trimetazidina 35 mg comprimido 1.500 MG/MP

TriotoÍrelinâ 3.75 mo ampola 600 MGIMP

264 Undecilato de tegtosteÍona 25O mq/ml Ampola 50 MGíMP

265 veloroalo de sódio + ácido valoroico 5O0 mq compramido í ooo MG,/MP

266 Vabartana í60 mg comp.imido 1.000 MG/MP

....i i i,fl
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FB: FARMÁCIA BÁSEA
MG: MÉDICAMENTO GERAL
MP: MINISTÊRIO PÚBLICO
UR: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
LlPA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MAcr MEDIA Ê ALTA COMPLEXIDADE
PAB: PISO, DA ATÉNêÃO BA§ICA
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ANEXO ll- PROPOSTA DE PREÇOS (paoel timbrado da emoresa)

PREGÃO PRESENCTAL PARA REGTSTRO DE PREçOS t{o»OU2()í8.pp. SESAU. pMM.pp.SRp

Tipo: MENOR PREçO POR ITEM

Consumidor: Secretaia Municipal de Saúde de Marituba.
Licltante:
CNPJ: INSC. Municipal: no

Tel Fax: (_)
E-mail:
Endereço:

Conta CoÍrente n0: _ Agência no: _ Banco n0:

|TENS EXCLUSTVOS Á PARTTCTPAçÂO DE ME 

' 
Epp

Celular: (_)

ITEM PRODUTOS (ESPECTFtCAçÔES) MARCA UND QUAl'IT,
V.

ur{lTÁRt0
V.TOTAL

1 Aciclovir 200 mo Comprimido 15000

I Acido ascórbico í00 mq/ml Ampola 20000
J Acido ascoôico 200 mo/ml 20 ml Frâscô 30000
5 Acido Íólico 5 mo Comprimido 200000
6 Ácido tranexâmico 50 mo/ml Ampola 10000

10 Acidoacetilsalicilico 100 mo Comprimido 150000
'11 Acidos oíaxos essênciais A.G.E 200 ml Frasco 1500

12 Âgua p/injeção Ampola 80000
13 Albendazol40 mo/ml suso '10 ml Frasco 30000
14 Albêndazol 400 mo mastioável Comprimido 80000
15 Amandatina 100 mq comprimido 1000

to Ambroxol xarope 15 mq/ 5 ml 100 ml Frasco 30000
'18 Aminofilina 24q Ampola 10000
,lo

Amitriotilina 25 mq Comprimido 250000
tt AmDicilina 1 q sol/ini Ampola 10000

23 Atenolol 25 mo Comprimido 6000
24 Atenolol 50 mq Comprimido 3000

25 Atorvastatina 10 mo Comprimido 1000

26 Atorvastalina 20 mq Comprimido 1000

27 Atropina 0,25 Ampola 50000

ót Besilato de Anlodioino 1Omo Comprimido 15000

óó Betaistinâ 16 mq Comprimido 2000

34 Betaistina 24 mo CompÍimido 2000

35 Biperideno 2 mg Comprimido 250000

36 Bisoprolol 2,5m9 Comprimido 1000

40 Brometo escooolamina l0 mq+Dipirona Comprimido 80000

41 Brometro de ioatropio 0,25% 20 ml Frasco 1500

42 Bromidrato de íenoterol 5 mq/ ml 20 ml Frasco 800

43 Budesonida 50mcq Frasco 60

44
But escopolamina 33,4 mg/ml + dipiona
sodica 6,7 mq/ml 20 ml

Frasco 7000

45 Caplopril 25 mg Comprimido 100000

47 Carbamazepina 200 mg Comprimido 400000

48 CarbâmâzeDina 400 mq Comprimido 60000

Àv. João Paulo tl s/n,- Dom Arisüdês - Madtuba - Paá, CNPJ: 10,299,375/0001-58
Fone: (91 ) 3256-2007 e-mail : cplsesau(õvahoo.com qq



49 Carbidopa 25mg+ levodopa 250 mo Comprimido 20000
50 Carbonato de Lítio 300 Mq Comprimido 40000
51 Carvedilol 12,5 mq Comprimido 1500
52 Carvêdilol 25 mq Comprimido 1500

Carvedilol 3,125 mo Comprimido 1500

56 Cefalotina 1 g sol Ampola 15000
57 Ceftriaxona 1 g sol/inj Ampola 15000

58 Celecoxibe 200 mo Comprimido 1000

59 Cetamina lni - fc ampola de 10 ml Ampola 150
60 Cetoconazol 200 mg Comprimido 30000
61 Cilostazol 50 mo comprimido 1000
bJ Ciprofioxacino + dexametasona colirio Frasco 12

64 Ciprofloxacino 500 mg Comprimido 90000
65 Citalopram 20 mg Comprimido 1000

bb
Citidina 2,5m9 + Uridina 1,5m9 + Hidro-
xocobalamina í mq

Cápsula 3000

67 Clonazepan 2,5 mg/ml frasco 10000

68 Clonazepan 2mq Comprimido 25000
69 Clopidoqrel 75 mq Ampola 150

70 Clorêto de sódio 10% 10 ml Ampolâ 15000

71 Cloridrato de etilefrina 10 mq Ampola 300

73 ClorDromazina 100 mo Comprimido 30000
Codeína 30 mg Comprimido 500

77 Colaqenase sem clorafenicol Bisnaqa 1500

78 Colecalciferol 200U1 ootas Frasco 10

Complexo B Comprimido 120000

80 Complexo B 2 ml Ampola 25000
82 Dabioatrana 110 mo Cápsula 1500

83 Deslanosideo 200m0/ 2 ml Ampola 90

84 Desmooressina 0,1 mo/ml Frasco 100

85 Dexametasona 0,1 % Bisnaqa 20000

86 Dexamêtasona 4mo/ml ampola Ampola 80000
88 Diazepam 5 mq/ml Ampola 15000

89 Diazeoan 10 mo Comprimido 250000

90 Diazeoan 5 mo Comprimido 400000
o1 Diclofenaco sódico 50 mg CompÍimido 15000
o1 Dimeticona 40 mg Comprimido 80000

94 Dimeticona 75 mq/ml 10ml Frasco 30000
95 Dinitrato de isossorbida 5 mq Comprimido 7000

96 Dipirona sodica 500 mq Comprimido 200000

97 Dioirona sódica 500 mq/ 5 ml 1oml Frasco 30000

oo Dipropionato de betametasona + fosÍato
dissodico de bêtamêtasona inietável

ampola 100

í00 Divaloroato de sodio 125 mq Comprimido 1000

101 Domoeridona 10 mo comprimido 2000

102 Dorzolamida colirio Frasco 40

103 Duloxetina 30 mg Comprimido 600

104 Duloxêtina 60 mo Comprimido 600

105 Enalapril 10 mq Comprimido 2000

106 Enalaoril 5 mq Comprimido 2000

107 Enoxaoarina sódica 20 l\40 Ampola 100

ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDSFUNDO MUNICIPAL - SESAU

GERÊNCA DE LICITAçÔES E CONTMTOS

Av. João Paula ll s/n, - Dom Arisüdes - lrarituba - Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58
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108 Enoxaparina sódicâ 40 Mq Ampola 100
109 Enoxaparina sódica 60 Mq Ampola 100
110 Entecavir 0,5 mg comprimido 2000
111 Escitalopram 20 mg CompÍimido 1500
112 Espironolactona 25 mg comprimido 5000
113 Fenitoina 100 mg Comprimido 15000
114 Fenobarbital 100 mg Comprimido 400000
115 Fenobarbital 40 mg/ml frasco 8000
11ô FenoÍibnto 200 mg Cápsula 2000
117 Fentanila 50 mcq/ml 10ml Ampola 7000
118 Fitomenadiona (vitamina k) Ampola 10000
120 Fludrocortisona 0,'1 mq comprimido 500
121 Flumâzenil 0,5 mo/s mL Ampola 3000
tlz Fluoxetina 20 mq Capsula 150000

123
Formoterol + Budesonida 12+400 + ina-
lador Cápsula 1000

125
fumarato de formoterol di-hidratado +
propionalo de fluticason 12 mco+250 mo

Cápsula 1200

126 Furosemida 10 mg/ml Ampola 15000
ttt Gabâpqntina 400 mg comprimido 2000

128
Gel hidÍatanle com alginato de calcío e
sodio Bisnaga 600

129 Gentamicina 40 mg Ampola 15000
130 Gentamicina 80 mo Ampola 20000
131 Glibenclamida 5 mq Comprimido 100000
tJt Glicosamina 1,5 g sachê 600
IJJ Glicose 25% Ampola 50000
134 Glimepirida 2 mg comprimido 2000
137 Haloperidol 1 mg CompÍimido 80000
138 Haloperidol 2 mo/ml4 % frasco 7000
139 Haloperidol 5 mq Comprimidô 200000
140 Hidralazina 20 mq/ml Ampola 120
141 Hidralazina 25 mq Comprimido 2000
142 Hidroclorotiazida 25 mo Comprimido 100000
143 Hidroxicloroquina 400 mg comprimido 2000
145 lbuprofeno 600 mg Comprimido 200000

147
lndacaterol í10 mg + glicopinônio 50 mg
com inalador

Cápsula 720

148 lsossoÍbida 10 mg/ml Ampola 150
149 lsotretinoina 20 mg comprimido 2000
150 Lactulose 667 mg Fíasco '100

151 Lamotrigina 100 mg comprimido 2000
Lamotrigina 50 mg comprimido 3000

153 Latanoprosta colirio Frasco 24
154 Levetiracetam 250 mo comprjmido 1000
156 Levomepromazina 25 mg Comprimido 150000
157 Levotiroxina 125 mcg comprimido 1000
158 Lidocaina qeléia 2 % 30 q Bisnaga 3000
'159 Lidocaina spray 10% 50 ml Frasco 600
í60 Lo€tadina 1 mg/g 100 ml Frasco 15000
161 Loratadina 10 mq Comprimido 80000

ESTÂDO DO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO À4UNICIPAL- SESAU

GERÊNCA DE L|CTTAÇÔES E CONTRATOS
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ESTADO DO PARA
SECRETARIA MUI{ICIPAL DE SAÚDE/FU}IDO MUNICIPAL - SESAU

cERÊNCn DE L|C|TAçÔES E CONTRATOS

Àv. Joáo Paulo ll s/n, - Dom Adstides - lltarituba - Pará, CNPJ: 10.299.375/U)O1-58

lot Losartana potassica 50 mg Comprimido 200000
163 Meloxicam 15 mg comprimido 500
1U Mesalazina 800 mg comprimido 2000
'165 MetÍormina 500 mg Comprimido 200000
166 Metformina 850 mq Comprimido 200000
to/ Metildooa 250 mo Comprimido 30000
168 MetilÍenidato 10 mq comprimido 2000
169 Metoclopramida '10 mq Comprimido 15000

170 Metoclopramida 4 mo/ ml 10 ml Frasco 15000
171 Metoclooramida 5 mq/ml Ampola 50000
172 Metoprolol 25 mo comprimido 2000
l/J Metronidazol 250 mg Comprimido 70000
175 Metronidazol intrav. 100m1 Ampola 10000

177 Miconazol 20lo creme dêrmatoloqico bisnaga 600
178 Miconazol 2% creme vaoinal Bisnaqa 15000

179 Midazolam Smolml Ampola 7000
180 Midazolan 2mq/ml com dosadorlOml Ampola 7000
181 Naloxona lnietável (solucão) 0.4 mo/1 mL Ampola 4000
183 Nifedipino 10 mo comprimido 20000
184 Nifedioino 20 mo comprimido 4000
185 Nimesulida 100 mo Comprimido 300000
187 N itroÍurazona Bisnaqa 100

188 NitroDrussiato de sódio 25 mq/ml Ampola 200
189 Noradrenalina ampola Ampola 200
190 Nortriptilina 25 mq Capsula 3000
.10í

oleo minêral Frasco 100

192 Olodateíol 2,5 mco/dose carxa 24

193 Omeprazol 20 mq Comprimido 300000

194 Omeorazol 40 mq Cápsula 1000
íoÃ omeorazol 40 mo + diluente Ampola 200

197 Oxcarbazepina 600 mg comprimido 3000

198 Oxcarbazepinâ suspensão Frasco 500

199 Oxibutinina '10 mq comprimido 4000

200 Pantoprazol 40 mo comprimido 2000

201 Paracetamol + tramadol comprimido 2000

202 Paracetamol 200 mq/ 5 ml 15 ml Frasco 40000

203 Paracetamol 500 mq Comprimido 400000

204 Paracetamol 500 mq + Codeina 30 mq comprimido 500

205 Paroxetina 20 ma comprimido 2000

206 Periciazina 170 qotas Frâsco 50

208 Piridostiqmina 60 mg comprímido 5000

209 Polivitaminico A-Z comprimido 3000

210 Pramipexol 0,25 mg comprimido 1000

211 Prêdnisolona 3mq/ml Frasco 500

212 Prêdnisolona 40 mq comprimido 3000

213 Prednisona 5 mq Compíimido 60000

214 Preqabalina 75 mq comprimido 1200

215 Promêtâzina 25 mg Comprimido 50000

217 ProDanolol 40 mq Comprimido 30000

218 Ranitidinâ cloridrato 150 mq Comprimido 70000

219 RisDeridona 1 mo Comprimido 40000

Fone: (91) 3256-2007 e-mail: q'?



220 Risperidona 1 mg/ml Frasco 500
222 Risperidona 3 mq comprimido 35000

223 Rivaroxabana 10 mo comprimido 720
224 Roflumilaste 500 mcq comprimido 350

225 Rosuvastatina 20 mg comprimido 1000

228 Salbulamol sDrav 100mco Frasco 200
229 Secnidazol 1q CompÍimido 30000

230
Senna alêxandrina Mill., extrato ácido
(sene) 28,9 mg + Cassia íistula 1,, extrato
sêco (cássia) 19.5 mq

Cápsula 384

231 SíldenaÍila 25 mq comprimido 600

232 Silvbum marianum 200m0 Cápsula 2000
IJó Sinvastatinâ 10 mo Comprimido 1000

234 Sinvastatina 20 mo Comprimido s0000

235 Sinvastatina 40 mg CompÍimido 60000
236 Solifenacina 10 mg comprimido 1000

238 Solucão de Íinqer lactato 500 ml Frascô 15000

245 Succinato de hidrocortizona 100 mo Ampola í0000
Succinilcolina 500 mo Ampola 200

248 SulÍadiazina de prata 10 mg/50 g Bisnaqâ 3000

249 SulÍametaxazol + trimetropina 400+80 mq Comprimido 80000

252 Sulfato ferroso 40 mq Comprimido 80000

253 Tibolona 2,5 mo comprimido 1000

254 Timolol 0,50/o Frâsco 50

255 Tioridazina 100 mg Dragea 1000

2s6 Tizanidina 2 mg comprimido 1000

257 Tooiramato 100 mo comprimido 6000

258 Topiramato 50 mg comprimido 2000
,Âo TÍamadol 100 mq comprimido 2000

260 Tramadol 50 mg Cápsula 1000

262 Trimetaz idina 35 mo comprimido 1500

2M Undêcilato de testosterona 250 mq/ml Ampola 50

265
Valproato de sódio + ácido valproico 500
m0

comprimido 1000

lbb Valsartana 160 mq mmprimido 1000

ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA TIUI{ICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL. SESAU

GERÊilCr{ DE LICTTAÇÕES E CONTRATOS
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ITEM PRoDUTOS (ESPECTFTCAÇIES, MARCA UND QUANT.
4 Âcrdo ascorbico 500 mq Comprimido 37500
7 Ácido valproico 250 mg Comprimido 40000

I Acido valproico 250 ma/ml írasco 5000
o Âcido valproÍco 500 mg Comprimido 12500

17 Ambroxol xarope 30 mq/ 5 ml 100 ml Frasco 7500

20 Amoxicilina 500 mo Capsula 100000

zt Amoxicilina Susp 250mq/5 ml @ ml Frasco 17500

28 Azitromicina 200 mo / sml 15 ml Frasco 10000

29 Azilromicina 500 mq Comprimido 37500
30 Benzilpenicilina'1.200.000 Ampola 2500
31 Benzoimêlronidazol SusD 200m0/ 5 ml 80 ml Frasco 5000

37 BÍom.de bulilescopoloamim Ampola 12500

38 Brom.de butilescopoloamina+dipirona Ampola 20000
10 Brometo de tiotroDio 2.5 mco/dose Frasco ttc
46 Carbamazepina 20 mg/ml frasco 3750

54 Cefalexina 500 mg Capsúla 100000
ÃÂ Ceíalexina susp 250/5 ml 100 ml Frasco 17500

62 Cimêtidina 150 mq/ml Ampolâ í 7500

Cloridrato de Lidocaína anestésico amo/20m0 Ampola 3750

74 Clorpromazina 40 mg/ml frásco 3750

76 Colaqenase + clorafenicol pomada 30 q Bisnâqa 1750

81 Comolexo B qolas 30 ml Frasco 7500

87 Dexclofeniramina 2 mo/5 ml 100 ml Frasco 7500

92 Diclofênaco sodico 75mq/3ml Ampola 20000

98 Dioiona sodica de 500Íno Ampola 25000

119 Fluconazol 150 mq Capsula 15000

124 Fosíato de sodio dibásico + Fosfato de sódio monobásico Ampola 2500

135 Guaco (Mikania olomeÍata Sorêno.) Frasco 7500

í36 Haloperidol (decanoato) 50 mg/ml Ampola 1750

144 Hidroxido de aluminio 6% 100 ml Frasco 7500

146 lmiDramina 25 mo Comprimido 37500

Levomeoromazina 100 mq Comprimido 37500

174 Metronidazol creme vao '10 aDlicadores Bisnega 5000

176 Metronizadol + nistatina claplicadores Bisnaga 3750

182 Neomicina + bacitracina creme 10 q Bisnaqa 37500

186 Nimesulida sts 50 mq/ ml '15 ml Frasco 10000

196 Oxacilina 500 mq Ampola 3750

247 Permetrina 1% 60 ml Frasco 7500

tto Prometazina 25 mg/ml Ampola 3750

221 Risperidona 2 mg Comprimido 37500

226 Sais para Reh idrataÇâo Oral Sachê 20000

227 Salbutamol 0,48 mq/ml 120 ml Frasco 7500

237 SoluÇão de manitol Frasco 5000
,eo Solucão de rinoer simples 500 ml Frasco 3750

240 Soro íisiologico de 0,90/o 100 ml Frasco 12500

241 Soro fisiolóoico de 0,90/o 250 ml Frasco 7500

242 Soro lisiolooico de 0.90/o 500 ml Frasco 6000

ESTADO OO PARÁ
SECRETARIÂ MUilICIPAL DE SAÚDE'FUIIDO MUITICIPAL - SESAU

GERÊNC|A DE LICITAçÔES E COI{IRAToS

COTA RESERVA 25%
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243 Soro glicosado 5% 250 ml Frasco 6250
244 Soro glicosado 5olo 500 ml Frasm 3750
l+o Succin4q de hidrocortizona de 500 mg Ampola 7500
250 Sulfametoxazol + trimetropina 200 mg/Sml + 40 mo/ 5 ml 60ml Frasco 7500
251 Sulfato fenoso 2smg/ml gts 30 ml Frasco 17500
261 Tramadol 50 mg/ml Ampolâ 15000
toó Triptonelina 3,75 mg ampola 150

ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL - SESAU

GERÊNCn DE L|CTTAçôES Ê CONTRATOS

Ay. João Paulo ll dn, - Dom ArtsÍides - Merituba - Pará, CNPJ: 10-299-375/0001-58
Fone: (91) 325&2007 e-mail: çp!s9_-l@y4t@&99

COTA PRINCIPAL 75%
ITEM PRODUTOS {ESPECIFICAÇÕES) MARCA UNO QUANT.

4 Acido ascorbico 500 mg Comprimido 112500
7 Àcido valproíco 250 mg Comprimido 120000
I Acido valproim 250 mglml frasco 15000
o Âcido valprqlco 500 mg Comprimido 37500
17 Ambroxol xarope 30 mg/ 5 ml 100 ml Frasco 22500

Amoxicilina 500 mg Capsula 300000
21 Amoxicilina Susp 250m9/5 ml 60 ml Frasco 52500
28 Azitromicina 200 mq / 5ml '15 ml Frasco 30000
29 Azitromicina 500 mg Compímido 1í2500
30 Benzilpenicilina 1.200.000 Ampola 7500
31 Benzoimetronidazol Susp 200m9/ 5 ml 80 ml Frasco 15000
37 Brom-de butilescopoloamina Ampola 37500
38 Brom,de bulilescopoloamina+dipirona Ampola 60000
39 BÍometo de tiotropio 2,5 mcq/dose Frasco
4b Cârbamazepina 20 mg/ml fÍasco r25A
54 CeÍalexina 500 mq Capsula 300000
55 Ceíalexina susp 250/5 ml 100 ml Frasco 52500
bL Cimetidina 150 mg/ml Ampola 52500
72 Cloridrato de Lidocaína anestésico amp/2omq Ampola 11250
74 Clorpromazina 40 mq/ml frasco 11250
76 Colãgenase + clorafenicol pomada 30 o Bisnaga 5250
81 Complexo B qotas 30 ml Frasco 22fi0
87 Dexclofeniramina 2 mq/5 ml 100 ml Frâsco 22500
92 Diclofenaco sodim 75mg/3ml Ampola 60000
98 Dipirona sódica de 500mq Ampola 75000
1í9 Fluconazol 150 mq Capsula 45000
124 Fosfato de sôdio dibásico + Fosíato de sódio monobásico Ampola 7500
laE Guaco (Mikania qlomerata Sprenq.) Frasco 22540
136 HaloDeridol (decanoato) 50 mo/ml Ampola 5250
144 Hidroxido de alumínio 6% 100 ml Frasco 22500
146 lmipramina 25 mq Comprimido 112500

í55 Levomepromazina 100 mq Comprimido 112500
174 Metronidazol creme vao 10 aDlicadores Bisnaoa 15000

t/o Metronizadol + nistatina c/aplicadores Bisnaga 11250
182 Neomicina + bacltracina creme 10 q Bisnaga 112500
186 Nimesulida ots 50 mq/ ml 15 ml Frasco 30000
196 oxacilina 500 mo Ampola 11254
207 Permelrina 1% 60 ml Frasco 22500

qq



216 Prometezina 25 mq/ml Ampola í1250
221 Rispeddona 2 mg Comprimido 112500
226 Sais para Rehidratação Oral Sachê 60000
227 Salbutamol 0,48 mo/ml 120 ml Ffasco 22500
237 Solução de manitol Frasco 15000

Solução de ringer simplês 500 ml Frasco 11250
240 Soro fisiológico de 0,970 'Í00 ml Frasco 37500
241 SoÍo Íisiologico de 0,9olo 250 ml Frasco 22500
242 SoÍo fisk osim de 0,9% 500 ml Frasco 18000
243 Soro glicosado 5olo 250 ml Frasco 18750
244 Soro glicosado 5olo 500 ml Frasm 11250
246 Succinato de hidromrtizona dê 500 mq Ampola 22500
250 Sulfametoxazol + trimetÍopina 200 ms/sml + 40 mo/ 5 ml 60 ml Frasco 22500
251 Sulfato ferroso 2smg/ml gts 30 ml Frasco 52500
zot Tramadol 50 mg/ml Ampola 45000
ZOJ Triptonelina 3,75 mg ampola 450

ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDSFUNDO MUNICIPAL- SÊSAU

GERÊNC|/q DE LTCTTAçOES E CONTRATOS

Valor total por extenso da proposta R$: XX)()o(x (XXXXXXXXXXXXXX).

a) Por êsta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei

10,52012002, da Lei n0 8.666/93, e às cláusulas do edital do Pregâo Prêsencial para Registro de Preços No

OOO/20'I8-PP- SESAU- PMM-PP-SRP

b) Propomos o Íomecimento dos materiais, obieto desta licit4ã0, obedecendo às estipulações do cofiespon-
dente edital e às suas espêcifica@s, e asseverando que

c) O prazo de validade desta proposta: não inferior a 60 (sessentâ) dias;
d) Todos os componêntês de despesa de qualquer natureza, custos dirêtos e indiretos relacionados

salários, encargos trabalhistas, previdenciáías e sociais, e todos os demais impostos, taxas e ou-

tras despesas deconêntes de exigência legal ou das condiçôes de gestÍio do contrato a ser assina-

do, enmntram - se inclusos nos preços ofertados,

lúome do repÍesêntante legal:

RG eCPF:
Carimbo do CNPJ.

Local, _ de de 2018.

Av. João Paulo ll s/n, - Dom Artsfides - Marituba - Pará, CNPJ: 1O.29!r.375/OOO1-58
Fone: (91 ) 325ü2007 *mail: cplsesau@vahoo.com q+



ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUi,IDO MUNICIPAL - SESAU

GERÊi{CIA DE LICITAçÔES E CONTRATOS

AltExo H
(papel timbrado da empresa)

DECLARAçÃO DE ELABORAçÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Edital do Pregão Presencial para Registrc de Preços N0 X)C02018-PP- SESAU- pMM-pp-SRp

À _Éntnade de Liciteçtu)_

Prezados Senhores,

(Empresa), por intermédio de seu Íepresentante legal o (a) sr. (a) XIXXXXX»C{»C{ portadora da carteira
de identidade n0 )frX)«»«)OO«)CO( e do CPF no XX)C«.»C(-)C( para Íns do Edital do Pregão Presencial
para Registro de Prcços N0 002/2018-PP- SESAU- PM[í,PP-SRP, DECLARA, sob as penas da lei, em especiat ao
art. 299 do Codigo Penal Bnasileiro que:

a) a prcposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa _(nome da empresa /
CNPJ)-, e que o conbúdo da reÍeridâ proposta não Íoi, no todo ou em parte, direh ou indiretamentê, inÍor-
mado, discutido ou recebido de qualquer ouho parlicipantê potencial ou de Íato do certame em refeÉncia, por qual-
quer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apÍesêntação da proposta, não foi infomado, discutido ou recebido de qualquer outro par-
ticipante potencial ou de fab do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

c) que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, iníuir na decisâo de qualquer outro participante
potencial ou de Íato, no que diz respeito a participação ou não no presente certame;

d) que o conteúdo da proposta não seÉ, no todo ou em paÍtê, direta ou indiretamente comunicado ou dis-
cutido com qualquer outro participante potêncial ou de fato, anbs da adjudicação do objeto da reÍerida licitação;

e) que o conteúdo da proposh não foi, no todo ou em parie, direta ou indirctamente infoÍmado ou díscutido
com qualquer inbgrante da Equipe de Apoio, com a Pregoêira ou representante ou Íuncionàrio da Sêcrêtaria Res-
ponsável pela licitâção, antes da abertura oÍicial das poposbs;

f)que está plenamenb ciente do teor e da extênsão desta declarâçâo e que detém plenos poderes e infor-
maçôes para firmá{a.

Local, XX de _)000ffiO0O(_de 2018.

(represêntante legal)
RG e CPF No

Av. João Pauto tt s/n,- Dom Aristides - Maituba - Pará, CNPJ: 10.2gg.375/O@1-58
Fone: (91 ) 3256-2007 ê-mail: rnlsesalt(à.yahaa.üafl_ q+



ESTADO DO PAú
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL - §ESAU

GERÊNCn DE L|CITAçÔES E CONTRATOS

AilEXO tV
(papel timbrado da licitante)

Declaração dando ciência de que cumpre plenamentê os rêquisitos dê habilitação

Em atendimênto ao previsto no edital de Pregão Presencial para Registro de Preços N0

0042U8-PP- SESAU- PMM-PP-SRP, DECLARO (A) (MOS), que temo (s) conhecimento e cumpro (imos)

plenamente os requisitos de habilitação e atendo (emos) a todas as exigências do Edital, tendo assim condi-

çóes para participa@ no presente certame.

Conformê dispõem o artigo 40, inciso Vll, da lei n0 10.520, de 17 de julho de 2002.

Observação: Em caso de ME ou EPP e MEl, deve ser citada nesta declaração.

Local, )« de )«»«)«XX)«)frX de 2018.

Assinatura e carimbo
(repÍesêntante legal)

Av. João Paulo ll s/n, - Dom Aristidea - Marituba - Paá, CNPJ: 1 0.299.37üdn1-58
Fonê: (91 ) 3256-2007 e-mail: cplsesau@vahoo.com
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ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA i,!UNICIPAT DE SAÚDE/FUNDO IIUNICIPAL- SESAU

GERÊNCIA DE L|CITAçôES E CONTRATOS

AilEXO V
(papel timbrado da empresa)

MODELO DE DECLARAçÁO DE ENQUADRATTENTO COmo MGROEMPRESA OU EÍrtpRESA DE PEOUENO

PORTE/MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Edital do Pregão PÍesencial para Registo de Preços N0 XXX2018-PP- SESAU- PMM-PP-SRP

À _(Entioade oe Licitação)_

(nome da empresa) inscritâ no CNPJ no _ por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) portador (a) da Carteira de identidade n0.

e de CPF n0. DECLARA, para fins do disposto do Pregão Presêncial pâra Registro de Preços n0

-PP-SRP-PMM/SESAU, sob as sanÉes administrativas e sob penas da Lei, que esta empresa, na pre
sente data, e considerada:

(....) MICRO EMPRESA, onforme inciso l, art. 30, da Lei CompbÍnentar no 123120M:
(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso ll aÍt. 30, da Lei Complementar no

123t2006.
(....) MEl, art. 18-4, § 1", Lei Complementar no 123,2006.

Local, XX de XXXXXXXXXDCXXX de 2018.

(assinatura)

Av. João Pauto tl s/n,- Dom Adsüdês - Narituba - Pará, CNPJ: 10.299.375/W1-fi
Fone: (91 ) 3256-2007 e-mail: çp!sssegl@y4b99.§9D qE



ESTADO DO PAú
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL - SESAU

GERÊNCIA DE LlClrAçÔES E CONTRATOS

ANEXOVI

(papel úmbrado da licitante)
Modelo das demais Declaraçao (Empregador Pessoa Jurídica)

À
SECRETARA MUNEIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA.
Ref : EDITAL DE LICITAÇÃo NA MODALIDADE Pregáo Presencial para Registro de Preços No X»í20í&PP-
sEsAU- PMM-PP-SRP.TtP0 MENOR PREÇo pOR |TEM.

(Nome da Empresa) , CNPJ NO , sediada na Rua
*----, 0o ---------, baiÍro, ---------------, CEP---------- Municipio por seu Íepresentante
legal abaixo assinado, em cumpÍimento ao solicitado no Editâl de Pegão Presencial para Registro de Preços acima
mencionada, DECLARA, sob as penas da lei, que:
'I - Declaraçfu de que a contÍatada assume inteiÍa rêsponsabilidade por danos ou pre.juizos pessoais ou materiais
que causar a SESAU/PMM, a terceiros, por si, representantes ou sucessores.

2 - Não possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em lrabalho notumo,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatoze) anos, nos termos do inciso )0«lll, do art. 7o, da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da
Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei no 9.854/'1999.

3 - Nâo possuem em seu quadro de pessoal servidor público do Pode[ Executivo exercendo funções técnicas,
comerciais, dê geência, administração ou tomada de decisão, (inciso lll, do art. 9, da Lei 86ô6/93);

4 - lnexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § f, art. 32, da Lei n0 8.6ô6/93;

5 - Declaração de empregabilidade de pessoas com necessidades de especiais:

5.1.1. ( ) possui em seu quadro de empregados um percentual minimo de 5% de pessoas portadoras de ne-

cessidades especiais, de acordo com o disposto no art. 28, §60 da Constituição do Estado do PaÉ (EC no

004212008, publicada em 1 í.06.2008).
5.1.2. ( )não possui em seu quadro de empregados um peÍcentual minimo de 5% de pessoas portadoÍas

de nêcessidâdes êspeciais, pois a emprêsa possui menos de 20 empregados, de acordo com o disposto no art. 28,

§ 60, da Constituição do Estado do Pará (ÊC no 00422008, publicâda em í1.06.2008).

6. Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgâos da AdministÍação Pública Federal, Esta-

dual, Municipal e do Distrito Federal, tendo assim condições para participação no presente cerlaÍne.

Local, _l )_
Assinatura do representante legal sob caÍimbo
RG:

CPF:

CNPJ da empresa:

Av. João Paulo ll s/n, - Oom Atistidês - Madtuba - Pará, CNPJ: 10.299-37 0@1-58
Fone: (91 ) 3256-2007 *mail : cptsesau@yahoo.com q.v
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AilEXO Vil

MTNUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No 000/2018-pP- SESAU. PMM.PP.SRP

Pelo presênte instrumento, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDS FUNDo MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARI.

TUBA, CNPJ sob o n0. 10.299.375/0001-58 sediada na Av. João Paulo ll s/n, Baino Oom AÍistides - MaÍituba -

Pará, CEP: 67.200-000, neste ato rêpresentado pela Secretária Municipal de Saúde dê Marituba/Pa, a Sf CRISTI-

ANA SAMPAIO BRAGA, brasileira, RG 19258'Í0 SSP/PA4 e CPF 425.990.082-04, domiciliada e residente no Con-
junto Ville Borghuese no 502, Apto 502, Bloco F, Baino Coqueim, Ananindeua/PA, CEP:67.015430 doravante de-

nominada CONTRATANTE, e, considerando o julgamento da licitaçâo na modalidade de PREGÃO PARA REGIS'

TRO DE PREçOS, sob o No )0O(20'18, na Íorma PRESENCIAL, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da (s) Em-

presa (s) indicada (s) e qualiÍicada (s) nesta ATA, de acordo com a (s) classiÍicação (ões) por ela (s) alcançadas e

nas quantidadês cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-sê as partês às normas constan-

tes na Lei Federal no 10.52012002, Lei no 8.ô66, de 2'l de junho de 1993 e suas alter4ões, no Decreto no 7.892, de

23 de janeiro de 2013, em conformidade com as disposíções a seguir:

CúUSULA PRIiJIEIRA- DO OBJETO

A prêsente Ata tem por objeto Registro de preços para âquisição Metêrial de Consumo Farmacológico (Mêdica.

mentos), para atender as demandas da Secretaía Municipal de Saúde de Marituba - PA.

cúusulÁ SEGUNDA- DO PREÇO

2.1. Ficam registrados os prêços deÍinidos na tabela abaixo, e nele estáio inclusos todas as esÍÉcies de tributos,

díretos e indiÍetos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão{e-obra e quaiquer despesas ineÍentês ao

fomecimento.

2.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão Íixos e ineajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes

e dêvidamente comprovadas das sifuações previstas na alínea 'd' do inciso ll do art. 65 da Lei no 8.ô6ô/1993 ou de

rêdução dos preços praticados no mercado.

2.3. Quando o preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo supervêniente, o órgáb

gerenciador convocaÉ o (s) licitante (s) para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo

mercado.

2.a. O (s) licitante (s) vencedor (es) que não aceitar (em) reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado

seÉo liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

2.5. A ordem de classificaçâo do licitânte vencedor que aceitar reduzir seus preços aos valorês de mêrcâdo

observará a classificação orQinal.

2.6. Quândo o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o (s) licitante (s) vencedor (es) não

puder (em) cumprir o mmpromisso, o órgão gerenciador podeÉ:

Av, João Paulo ll s/n, - Dom Àns,ides - Ítarituba - Pará, CNPJ: 10,299,3751Un1-58
Fone: (91 ) 3256-2U)7 *meil: cplsesau@yahoo.com

Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Fone: E-mail:

ITEM ESPECIFICAÇÔES UN QDE V.UNIT.R$ V^TOTAL MARCA
xx xxxxxx xx Xxx xxxx xxxx xxxxxxx
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I - Liberar o (s) fomêcedor (e§) vencedor (es) do certame do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorÍa antes do pedido de fomecimento, e sem aplicação da penalidade se conÍirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes aprcsentados; e
ll - Convocar os demais licitantes para assegurar igual oportunidade de negociação.

2.7. A existência de prcços rêgistrados não obriga a Adminisbação a Íirmar conffiações que deles poderão advk,
facultada a Íêalização de licitaçâo especíÍica ou a contratação direta para o bm@imenb pretendido nas hipoteses
previstas na Lei Federal no 8.666/93, mediante fundamentaçáo, assegurando-se ao beneficiáÍio do rcgistro a preÍe-

rência de seíviço em igualdade de condiÉes.

3. CúUSULA TERCETRA - DOS OUAI{T|TAT|VOS E L|M|TES DA r\TA DE REGTSÍRO DE PREçOS
Os quantihtlvos Eferente as adesões à ata de registrc de preços não poderão exceder, na tohlidade, ao quíntuplo

do quantihtivo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgâos participan-

tes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

cúusuLA QUARTA - DA ALTERAçÂo Do pREço pRATtcADo No MERCADo E Do REEeulLíBRo DA
EOUAçÂO ECONÔMrcO-FTNANCE|RA

4.1. Quando, por motivo supeneniente, o preço Íegistrado bmar-se superior ao pÍeço praticado pelo mercado, o
órgão gerenciador deverá:

a) Convocar o conúatado üsando à negociação pana redução de preços ê sua adequação ao píaticado pelo merca-

do;

b) Frustrada a negochção, liberar o contratado do compromisso assumido;

c) Convocar os demais classificados para conceder igual opoÍtunidadê de negociação.
t[.2. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços regislrados e o classificado, mediante oferta de
justificativas comprovadas, não pudercumprir o compromisso, o órgâo gerenciador podeÉ:

a) Liberar o conhatado do compromisso assumido, sêm aplicaÉo de sanção adminisfativa, desde quê as justificati-

vas seiam motivadamente aceitas e o requêrimento ocona antes da emissáo de ordem de fomecimento;

b) C,onvocar os demais contratados paÍa conceder igual oportunidade de negoci4ã0.
4.3. Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve pÍoceder à revogação da Ata de Regístro de

Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

4.4. Em caso de desequilibrio da equação econômico-financeira, seÉ adotado o critério de revisão, como foma de

restabelecer as condições originalmente pactuadas.

4.5. A revisâo podeÉ oconer a quaQuer tempo da vigência da Ata, desde que a paÍte interessada compove a ocor-

rência de fato imprevisível, superveniente à formalizaçâo da prcposta, que importê, diÍetamente, em majoraçâo de

seus êncaqos.

4.5.1. Em caso de revisâ0, a alteração do prêço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item

anterior, deveÉ ocoÍTer dê bÍma proporcional à modiícação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio

de memória de cálculo a ser apresenhda pêla parb intêrêssada.

4.5,2. Dentre os fatos ensejadores da Íeüsão, não se incluêm aquêles evêntos dotâdos de previsibilidade, cuio

caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao bmpo da formulaÉolaceitação da proposh, bem como

aqueles deconentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últirnos, na hipótese de

reajushmento, modalidade que não seÉ admitida neste rcgistro de pÍeços, posto que a sua vigência nâo supere o
prazo de um ano.

4.5.3. Não será concedida a revisão quando:

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

Av. João Paulo tl s/n, - Dom Aristides - Maituba - Pará, CNPJ:10.299.375/00O1-58
Fone: (91) 325ü2OO7 e-mail: ü-q
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b) 0 evento imputado como causa de desequilíbío houver oconido antes da formulação da proposta

deÍinitiva ou após a finalizaçfu da vigência da Ata;

c) Ausente o nexo de causalidadê entre o evento o@rÍido e a majoÍaçel dos encargos atÍibuídos à
parte inleressada;

d) A parte interessada houver inconido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluin-

dose, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorvêrrcia do evento.

CúUSULA QUINTA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

5.'t. A ATA DE REGISTRO DE PREçOS poderá ser cancelada pela Administraçâo:

5.1.1. Automaticamente:

a). Por decurso de prazo de vigência.

b). Quando não restarem outros licitantes registrados.

c). Quândo caÍacterizado o interesse público.

CúUSULA SEXTA - DA MODALIDADE DE PAGAMENTO
ô.1. Anota fiscaUfatura dêveÍá ser emitida pela pópria CONTRATADA, obrigatoriamente com o númeÍo de inscÍição
no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas Íiscais/faturas com

outros CNPJ, mesmo aqueles de Íiliais ou da matriz;

6.2. 0 pagamento será efetuado em um prazo não superiora 30 (trinta) dias, contados da data da entrega do produ-

to mediante a apresentação da nota fscal devidamente ceÍúficada pelo seÍvidor competente;

6.3. O pagamento será creditado em conta mnente da CONTMTADA, através de ordem na proposta, devendo,

para isto explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta coÍente em que deverá ser efetuado
o crédito.
6.4. Havendo eno na apresentaçâo da nota fiscal ou dos documentos peÍtinentes a contratação, ou ainda, circuns-

tância que impeça a liquidação da despesa, como por exêmplo, obrigação Íinanceira pêndente, deconendo de pena-

lidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas s+
neadoras;

6.5. A empresa contratada deverá apresêntâr juntamente com a nota f,scal/fatura, o CertiÍicado de Regularidade do

FGTS, a certidâo especiÍica quanto a inexistôncia de dóbito de contribuiçóes junto ao INSS, a Certidão Conjunta de

Dêbitos Relativos a TÍibutos Fêderais e da Divida da União e a certidão negaüvâ de débitos tÍabalhistas;
6.6. A regularidade fscal da empresa contratada seÉ confirmada, mêdiante a consulta eÍetuada por meio eletrônico;

6.7. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que poÍvêntura oconem serão de

responsabilidade da emprêsa contÍatâda;

cúusuLA sÉTt[4A - DA VrcÊNCIA DA ATA DE REG|STRo DE PREçoS

0 prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, podendo, durante esse período, ser

liímado contrabiempenho para aquisição dos itens Íegistrados em ata.

CúUSULA oITAVA - DA DOTAçÃo oRÇAMENTÁRh

As despesas inerentes a esta Ata coneÉ à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e enüdades

da Administração Direta que aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo no contrato e na ordem de

emissão de fomecimento.

CúUSULA NONA - DA CONVOCAçÂO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

9,í. A emissão da Ordem de fomecimento constitui o instrumento de formalizaçáo do objeto contratado.

Av. Joáo Paulo ll s/n, - Dom AriÊüdes - t adtuba - Pará, CNPJ: 10.299.375/0N1-58
Fone: (91 ) 325ô2007 *mail: colsesau@vahoo.com ú&
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9.2. Quando houver necessidade do objeto contratado por algum dos órgãos participantês da Ata, o licitante

classifrcado em pdmeirc lugar será convocado para o fomecimento no prazo de ate 02 (dois) dias úteis, apos a

Ordem de fomecimento.

9.3. A Administração poderá pÍoÍrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo, nos termos do art. 64, § '10,

da Lei Federal n0 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que

ocona motivo justiÍicado, âceito pelo ente promotor do cêrtame.

9.4. Se o licitante classiÍicado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fomecimento ou se não dispuser

de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fomecimento ser

expedida paÍa os demais prcponentes cadastrados que concordarem fornecer o objeto licitado ao preço e nas

mesmas mndições do pÍimeiro colocado, observado a ordem de classificação.

10, CúUSULA DÉCIMA. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR

10.1. O Orgão GeÍenciador promoverá o cancêlamenlo do registÍo do licitante vencedor quando couber o

disposto no art.20 do Decrcto no 7.892/2013, tendo a seguinte regra:

| - Descumprir as condiçõês da ata dê registro de pÍeços, âssegurado o contraditóÍio e a ampla defesa;

ll - Não reürar a nota de empenho ou instrumento equivalente no pftrzo estabelecido pela

Administraçâo, sem.iustiÍicativa aceitável, assegurado o contraditódo ê a ampla defesa;

lll - Não aceitar reduzir o seu preço regisúado, na hiÉtese deste sê tomar supedor àqueles praticados

no mercâdo; ou

[V . Sofrer sanção prevista nos incisos lll ou lV do caput do art. 87 da Lei n0 8.666, de 1993, ou no art.

7o da Lei no í0.520, de 2002, assegumdo o conhaditório e a ampla defesa.

10.2. O Orgão Gerenciador poderá cancelar o registro do preço por fato superveniente ou por motivo de foça
maior, que comprovada e iustiÍicadamente prejudique o cumprimento da ata, por razão de interesse público ou a

pedido do licitante.

í0.3. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, asseguÍados o contraditóÍio e a ampla defesa, serão

formalizados por despacho da autoridade compêtente da Secrekria Municipal de Saúdê de Marituba.

10.rÍ. O cancelamento seÉ a pedido, quando a êmpresa vencedora do ceÉame oomprovar:

a) A impossibilidade de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por oconência de casos fo(uitos ou de

foç maior.

b) Que o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequivel em funçáo da elevação dos preços de

mercado e/ou dos insumos que compõem o custo do produto.

c) A oconência de qualquer das hipoteses mntidas no aÍt. 78, incisos XlV, XV e XVl, da Lei Federal 8.666€3.

10.5. Por iniciatíva da Sêcrêtaria Municipal de §aúde de Marituba quando:

a) 0 (s) fomecedor (es) do certame perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida n0 pro-

cesso lbitatório.

b) O (s) Íornecedor (es) do certame náo c,omparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de-

conentes da Ata de Registro de Preços.

c) Caracterizada qualquer hipotese de inexecução totâl ou parcial das mndiÉes estabelecidas no Ata de Registro

de Preços ou nos pedidos dela decoÍrentes.

d) Não for assinada, pela empresa destinatária, a Autorização paía execu@ do Íomecimento no prazo estabeleci-

do;

e) O (s) fomecedor (es) inconer (em) nas condutas que ensejem rescisâo administrativa, conforme previsão dos

incisos de I a Xll e XVll do art. 78, da Lei n" 8.ôôô/93.

Av. Joáo Paulo ll s/n, - Dom Adstidos - ,raítarbe - Pará, CNPJ: 1 0.2W.376/W1 -58 r

Fone: (91) 325ü2007 *mail: cplseseu@.vahoo.com N/ C) .
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fl Os preços registrados se apresêntarem superiores aos praticados no nercado, e o fumecedor se recusar a

reduzi-lo;

í0.6. Em qualquer das hipóteses acima, concluido o processo, a SecretaÍiâ Municipal de Saúde Marituba Íará o

devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e iníormará aos Proponentes a nova ordem de registro, caso

não opte pelo cancelamento total da Ata quando frustradas as negociaÉes com os licitantes Íegistrdos remanes-

centes.

1í, CúUSULA DÉC|MA PRTMEIRA. DA UTTL|ZAçÂO DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS pOR ORGÃO

NÂO PARTICIPANTES

íí.í. A Ata de Registro de Preços dec!Íente deste procedimento licitatório poderá ser utilizada por qualquer

órgão ou enúdade da Administração Pública Municipal que não tenha participdo do certame licitatoÍio, desde

que devidamente justiÍicada â vantagêm, ê mediante anuência do órgão gerenciador.

11.2. O 0rgáo Não Participante, a que se refere o Decreto no 7.892/2013 (art.20, V), somente poderá fazer uso

da Ata de Registro de Preços, após anuência do Órgão Gerenciador da Ata. Os órgâos e entidades que não

participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de RegistÍo de Preços, deverâo

maniÍestar seu inteÍesse junto a Secretaria Municipal de Saude de Marituba, por oÍicio, pam que indiquem os

possiveis fomecedores e respectivos preços registrados.

1í.3. O Orgão Não Participante, a que se refere o Decreto no 7.892/2013 (art, 20, V), somente poderá fazer uso

da Ata de Registro de Preços, apôs anuência do Orgão Gerenciador da Ata.

1í.4. CabeÉ a0 (s) licitanle (s) vencedor do certame, beneficiáÍio da ata de registro de preços, observadas as

condi@s nela estabêlêcidas, optar pêla aceitaÉo ou não do obieto decoírente de adesâo, desde que não

prcjudique as obrigaÉes pÍesentes e íutuÍas deconentes da ata, assumidas com o Orgão Gerenciador e

Orgão(s) participantê(s). (§ 20 do art. 22 do Decreto no 7,89A2013).

11.5. As conkata@es por cada Ôrgão Não Participantê náo poderão exceder a 10070 (cem por cento) dos

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de pÍeços para o Órgão

Gerenciador e Órgáo(s) PaÍticipante(s). (§ 3" do art. 22 do Decreto no 7.89A2013).

11.6. O quantitativo decorÍente de todas as adesões a esta Ata de Registro de Preços não excederá, na

totâlidade, ao quíntuplo do quantitativo total, para o item registrado, independente do número de Orgãos Não

PaÍticipantes que aderirem. (§ 40 do art. 22 do Decreto no 7.89212013)

11,7. Apos a autorização do Órgão Gerenciador, o Orgão Não Participante deveÉ efêtivar a contratação

solicitada em ate 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata. (§ 60 do arl. 22 do Decmto no

7.892t20131.

í1.8. Compete ao Órgão Não PaÍticipante os atos relativos à cobrança do cumprimênto p€lo fomecedor das

obrigaçÕes contratualmenle assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditóno, de evenluais

penalidades deconentês do descumprimento dê cláusulas contmtuais, em relação às suas próprias contrataçôes,

informando as oconências ao órgáo gerenciador. (§ 70 do art. 22 do DecÍeto no 7.8922013).

CúUSULA DÉCffA SEGUNDA . DO GERENCIAIíENTO DA ATA DE REGISTRo DE PREçOS

12.1. Caberâ a Secretada Municipal de Saúde de Marituba, órgão gerenciadol a consolidação de dados para a

realização do procedimento licitatório e a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de

Registro de Preços.

12.2. O Órgão Gerenciador realizará pesquisa periodica para compovar a manúenção da vantagem da Ata de

Registro de Preços. (art. W, Xl, Dec/.eto n" 7 .89220131.

Av. João Paulo ll s/n, - Dom A südes - Maituba - Pará, CNPJ: 1O.299.375/NO1-58
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Í2.3. Quando do gerenciamenlo da Ata de Regiíro de Preços, será a SecÍetaria Municipal de Saúde Marituba,
conforme art. 50 do Decreto no 7.89?2013;

a) ConduziÉ eventuais renegociações dos preços registrados;

b) Aplicará, garantida a âmpla defesa e o contraditório, as penalidades deconentes de infiaçôes no

procedimento licitatório;

12,4. O Orgáo GeÍerrciador promoveÉ as negociações e todos os procedimentos relativos à revisão e ao
cancelamento dos preços registrados, obedecendo as disposiçoes do Capítulo Vlll do Decreto no 7.892/2013.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Dos DocUMENToS INTEGMNTES DA ATA
Constifuem paÍte integrante desta ata, estando a ela vinculados, como se nesta estivessem tmnscdtos, os seguintes

docuÍnentos, cuio teor 6 paÍles declaram ter phno conhecimento:

a) Editalde Pregâo PresencralNo )tfrX2018-PP- SESAU- PMM-PP-SRP

b) Termo de Refenância.

c) Proposta de Preços.

CúUSULA DÉcmA oUARTA- Do FoRo
Fica elêito o foro da ComaÍca da Comarca de MaÍituba, para dirimir qualguer dúvida ou contestação oriunda di'eta

ou indiretamente deste instrumênto, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que

seja. E, por estarem justos e contratados, assinam a presente Ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para igual

distribuiçao, para que prcduza seus efêitos legais.

(LOCAL), _de

ORGÃO GERENCIADOR: FORNECEDOR (ES) REGISTRAOO (S):

Testemunhas: 1 2._
CPF:CPF:

Av. Joáo Paulo tl s/n, - Dom Arislidas - Maitabe - PeÍá, CNPJ: 1O.299.379ON1-58
Fone: (91 ) 3256-2(n7 e-mail: 9p!99p391@ygX9949g

de _.

qq



ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAT DE SAÚDÚFUNDO MUNICIPAL - SESAU

GERÊNCIA DE UCTTAçôES E COI{TRATOS

ANEXOVil
ÍútiluTA DO COITTRATO No)mU20í8

CONTRAÍO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA
MUNICIPAT DE SAÚDE'FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DE MARI.
TUBA, ATRAVÉS DA 

- 

E A EMPRESA
COMO ABAIXO MELHOR SE DECLAR,A,

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA SEdiA-

da na Rua João Paulo ll, s/n, Baino Dom Arisüdes, CEP 67.20G000 - Maúuba-Pará, neste ato representada por

sua Secretária Sra _, domiciliada e residente no _, e do outro lado, a empresa 

- 

pessoa
jurídica de direito privado, CNPJ ........., com sede instalada na _, denominada CONTMTADA, Íepresen-
tado (a) pelo (a) Sr. (a) 

-, 

brasileiro (a), RG _ e CPF ......., residente e domiciliado (a) 

-,

firmam o presente contrato, mediante as Cláusulas e condiçóes a seguir estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. OBJETO:
1,1. Constitui objeto do presente contEto ê a aquisiÉo MâteÍial de Consumo Farmacológico (Medicamentos),

para atendeÍ as demandas da Secretaria Municipâl de Saúde de MaÍituba - PA.

1.2. Ob.ieto do presente contrato, deÍinido na tabela abaixo, devêrá ser executado dê âco.do com o estabelecido no

Pregâo PÍesencial para RegistÍo de Preços n" XXX2018-PP- SESAU- PMM-PP-SRP. A Contratada declara ser

conhêcedora da disponibilídade dos serviços, as condiçoes e demais fatores necessários para execução dêste Con-

trato.

CúUSULA SEGUNDA- DOS OOCUMENTOS QUE INTEGRAM o CONTRATo:
São partes integrantes e complementares deste Conlrato, independenternente de transcrição, a proposla vencedo-
ra, o processo do Pregâo Presencial para Registro de Preços n" XX)U2018-PP- SESAU- PMM-PP-SRP, seus ane-
xos e respectivas normas e instruçõês, especiÍicações, despachos e pareceres que o en@rpam.

CúUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
3.1. Este Contrato encontra-se subordinado à Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, ê, em casos

omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contÍatos e disposiÉes de diÍeito pÍivado;

3.2. Fazem parte integrante deste inírumento, para todos os efeitos legais, o instrumento convocatórío que o pre-

cedeu, seus anêxos, e a proposta da contÍatada, constantes do píocêsso licitatório, na modalidade Pregão Presen-

cial parâ Registro de Preços n0 X)0í2018-PP- SESAU- PMM-PP-SRP

CúUSULA SUARTA. DO VALOR
O valor total do presente contrato é de R$ XXX, XX (XXXXXXXXXXXXXXXXX) conforme proposta a ser pago dê
forma proporcionâ|, conforme autorizaçôes expedidas pela Secretaria de Saúde e de conÍormidade com as notas

fiscais/Íaturas e/ou, recibos da propostâ adjudicada.

Av. João Paulo s/n, - Dom Aistides - l,larituba - Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58
Fone: (91) 3256-m07 *mail: gplsg§A!!@yebggê90
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CúUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO
5.Í. Anota liscal/fatura deverá ser emitida pela pópria CONTRATADA, obrigatoriamenle mm o númeÍo de inscrição
no CNPJ apresentado nos documentos de hâbilitação e das propostas, não se admitindo flotas Íiscâis/faturas com
outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz;

5.2. 0 pagamento será efetudo em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da entrega do prdu-
to mediante a apresentação da nota Íiscal devidamente certiÍcada pelo servidor compêtente;

5.3. O pagamento será creditado em conta corÍente da CONTRATADA, através de ordem na proposta, devendo,

para isto explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corente em que devêrá ser efetuado

o credito.
5.4. Havendo eno na aprêsentaÇão da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contratação, ou ainda, circuns-

tância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação finarrceira pendeflte, decorcndo de pena-

lidade imposta ou inadimplência, o pagamenlo Íicará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas sa-
ÍEadoras;
5.5. A empresa contratadâ deverá aprêsentar juntamente com a nota Íiscal/fatura, o CertiÍicado de Regulâridade do

FGTS, a certidão especifica quanto a inexistência de débito de contíbuições junto ao INSS, a Certidão Conlunta de

Debitos Relativos a Tributos Federais e da Divida da União e a certidão negativa dê débitos trâbalhistas;

5.6- A regularidade Íiscal da empresa contratada seÉ mnfirmada, mediante a consulta eÍetuada por meio eletrÔnico;

5.7. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura omnem serão de

rêsponsabilidade da emprêsa contratada;

CúUSULA SEXTA- DAVrcÊNCNi
6.'1. A vigência do Contrato será até 

-de 
de 

-, 

contados da data de sua assinatura, podendo ser
pronogado nos termos do art. 57, da Lei no 8.666, de 1993.

CúUSULA SÉNMA. DOS RECURSOS FINANCEIROS:
7.í 0 valor amrdado seÉ empenhado nos teÍmos do § 30, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei federal 4320/64 e sera

pago a Contratada, atravês da seguinte dotação orçamentária para Íins dê contrataçâo:

Ficha:

Unidade:

Funcional Programática:
Cat. Econômica:.

Código de aplícação:

Fonte de Recurso:

cúusurá orTAvA - Do PRAzo, LocAL E CONDIçOES DE ENTREGA

8.1. Os produtos devêrão ser entregues no pÉzo máximo de 05 (cinco) dias após a comprovação do rêcebimênto

da Nota de Empenho e AutoÍização para fomecimento emiüdo pela SecÍetaria Municipal de Saúde; O local de en-

trega sêrá no prédio sede da Secretaria Municipal de §aúde, Almoxariíado Central e PâtÍimônio, anexo ao Centro de

Diagnóstico, sito à Rua João Paulo ll, Baino Dom Aristides, proximo à Câmara Municipal de Vereadores de Maritu-

ba. O Horário de Íecebimento dos itêns solicitados será de th às 14h, sendo de responsabilidade exclusiva da Con-

tratada todas as despesas rebrente ao fÍete, carga de dêscarga até o local de armazenamento.

8.2. Os medicamentos devem ser enÍegues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde na embalagem

oÍiginal, em pêrÍeito estâdo, sêm sinais de violação, sem adêÉncia ao produto, umidade, sem inadêquação de con-

têúdo, identificado, nas condi@es de temperatura exigida em rótulo e com o número do registro emitido pela ANVI-

SA, acompanhados da documentação fiscal, em duas vias, com especiÍicação dos quantitativos discriminados na

nota Íiscal apresêntados em unidades individualizadas. O nümero do lote do medicamento recebido deve constar na

rotulagem, e na nota Íiscal, especificados o número de lotes por quantidade de medicamento entregue.

8.3. O transporte de medrcamentos deverá ser Íeito dentro do exigido para os produtos, e devidamente protegitlos

quanlo a pó e variações de temperatura. No caso de produtos termolábeis, a embalagem e os controles de tempera-

tura devem ser apropÍiados para garantir a integÍidade do prcduto.

Av. João Paulo ll s/n, - Dom A stictês - Marituba - Pará, CNPJ:10.299.375/0001-58
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8.4. As embalagens devem apresentar o nome do farmacêutico responsável pela fabricação do produto, com o
respectivo númerc do Conselho Regional de Farmácia (CRF). 0 registro do proÍissional devê ser, obrigatoriamente,

da unidade federada onde a fábrica está instalada. O texto e demais exigências legais previstas para cartucho, rotu-

l4em, bula e embalagem devem estaÍ em conÍoÍmidade com a legislação vigente do Ministério da Saúde e Codigo

de Defesa do consumidor;

8.5. 0s dados mnstantes na identifica@ da embalagêm dê transportê no que se refere a lote, data de validade e
fabric4ão, nome do produto, quantitativo, etc., deverá corÍesponder ao conteúdo intemo da mesma, ou seja, às
embalagens primárias e de consumo;
8.6. As embalagens primárias individuais dos medicamenlos (ampolas, envelopes, blísteres, bisnagas, ships e fÍas-
cos) devem apresentar o número do lote, data de fabricação e prazo de validade, denominaçáo genérica do poduto
e concêntração;
8.7. As embalagens múltiplas (embalagem hospitalar) devem ser acompanhadas de tantas bulas quantas forem as
embalagens primárias constantes das mesmas;

8.8. As embalagens de tÍansporte devem apresentaÍ as condi@s conetas de armazenamento do produto (tempe-

ratura, umidade, empilhamento máximo, entre outras);
8.9. No caso de produtos acondicionados em bisnagas, as mesmas deverão apÍesentar lacre no bico de dispensa-

ção e tampa com dispositivo para seu mmpimento;

8.10. 0s aplicadores que acompanham cremes, pomadas ou geleias ginecológicas devem estar protegidos por

mateÍial adequado e convenientemente lacrado;

8.1 1. Todo produto injetável cuia aprêsentação for pó ou lioíilizado, o diluente deverá acompanhar o produto, o qual

deveÉ constar lote e validade;

8.12. Aceitar-se-á apenas 2 lotes por produto;

8.13. Nos casos em quê as quantidades requisitadas excederem ao número de unidades fabricadas por lote, acei-
tar-seá o número de lotes sufrcienles para atendimento; Em caso de liquidos, o \olume dever ser especiÍlcado na
embalagem, e vir acompanhado de copo medida; Os rotulos devem estar aderidos coretamente nas embalagens,

tomando possível respeitar o volume de ressuspensão do medicamento;
8.'14. Os medicamentos deverão têr prazo de validade no mínimo de 01 (um) eno.
8.15. É assegurado ao AlmoxariÍado da SESAU, recusar o recebimento de produtos farmacêuticos, com prazo de
validade infeíor ao acima especificado;
8.16. Frascos de soluçáo de grande volume devem conler espaço que possibílite adicionar medicamentos;
8.17. Caso o laboratório Íabricante ou medicamento venha a ser interditado, a empresa vencedora deverá substituir
o medicamento por outÍo com a mesma composição e concentração.
8.18. No caso do produto aprêsentar alteraçôes em sua composição, aspêcto, etc., ou mesmo havendo denúncias
proveniente de usuários, a empresa será contatada e deverá providenciar análise do poduto em Laboratório. No

caso de discordância, a SESAU, se resêrva o direito de realizar a análise sendo que o ônus da mesma será de
inteira responsabilidade do Íomecedor,
8.19. Em caso de devolução do medicamento por estar em desamrdo com suas especiÍicações, todas as despesas

serão atribuídas à empresa vencedora.
8-20. A substituição do medicamento devolvido deverá ser eÍetuada imedlatamente ou de acordo com o prazo
estabelecido referente a cada caso, após recebimento de notiÍicação assinada pela administração;

cúUsurá t'toNA- pRocEDrMENTos DE FrscALtzAçÀo Do FtScAL D0 coNTMTo:
9.1. Receber Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, para verificar se encontra em
conÍormidade com a entrega dos prodúos;
9.2. Anotar em registro póprio, de todas as oconências relacionadas à entrega dos produtos;

9.3. Acompanhar, supervisionar e denunciar quaisquer inegularidades constatadas no fomecimento dos produtos;

9.4. AtestaÍ para fns de pagamento, os documentos da despesa, êspecificamente quanto à execução dos serviços;
9.5. Zelar para que os valores a serem pagos nos contratos não ultrapassem os cÍéditos conêspondêntes.
9.6. Recusar fomecimenlo irÍegular, não aceihndo material diverso daquele que se encontra especiÍicado no contÍa
to;

Av. Joáo Paulo ll s/n,- Dom Aristides - Merftuba - Pará, CNPJ: 10,299.375/W1-58
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ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEIFUNDO MUNICIPAL - SESAU

GERÊilCn DE L|CTTAçOES E CONTRATOS

9.7. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da Íorma de
sua exêcução, em razão do fato superveniente ou de ouho qualquer.

cúusulA DÉcrMA - DAS OBRTGAçOES DA CONTMTADA:
'10.'1. Efetuar entrega dos medicamentos em perfeitas condiçôes, no prazo e local pÍêteritamente indicados, em

estrita observância das especificaçõês deste Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva Nota

Fiscal, constando detalhadarnênte 6 especificações contidas no ltem 6.2í do Termo de Referência;

10.2. Executar diretamente o Íomecimênto, sem transfeÍência de responsabilidade ou subcontratação;
'10.3. Cumprir o prazo de entrega e vigência da validade dos medicamentos prevista;

10.4. Responsabilizar-sê pelos vicios e danos deconentes de produtos em desacordo com o estabelecido neste

Termo, em consonância ainda com os Afts.12,13,17 e 27 do Código de DeÍesa do Consumidor, Lei n0 8.078/1990;

10.5. Se após recebimento deÍinitivo do produto for identificado algum dêsacodo com o especilicado no Anêxo I

deste TeÍmo, o prazo para substituição do referido item será de acordo com o estabelecido no ltem 6.20 do Termo;

10.6. lnformar nome, número de teleÍone e e-mail do responsável pelo atendimento das solicitaçÕes desta Secrêta-

ria, bêm como para qualquer eventualidade que se fizer necessária na vigência do fornêcimento;

10.7. Arcar com todos os encargos deconentes da presente aquisiçã0, especialmente os refercntes a, pessoal,

frêtes, taxas, seguÍos, êncargos Sociais e Tnabalhistas e demais despesas que se Íizerem necessárias à efetiva

entÍega dos itens solicihdos;
í0.8. Dispor dos meios de transpoÍtes necessários para a devida entrega dos medicamentos nos prazos, locais e

hoÉrio estabelecidos neste instrumento;

10.9. Responsabilizar-se poÍ danos pessoais e materiais, decorrentes de dolo ou culpa por parte de seus emprega-

dos e/ou prepostos;

10.10. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Contratante ê/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou

ineguladddes cometidas na execção das obÍigaçóes assumidas;
'10.11. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,

os motivos que impossibilitem o cumprimento do pÊzo previsto, com a devda comprovação;

í0.12. Responsabilizar-se pelâ idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados,

e, ainda, por quaisquer prejuízos que sêjam causados à Contratante ou a terceiros;

10. 13. Não permitir tÍabalho notumo, perígoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trâbalho a meno-

res de dezesseis anos, salvo na condíção de aprendiz, a partir de quatoze anos;

CúUSULA DÉCIMA PRIMEÍRA . DAs OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE:
1 '1.1. Permitir a Contratada o acesso ao local de êntrega dos produtos, colaborando para as operações de entÍega e

retirada dos produtos solicitados observadas as normas de sêgurança;

11.2. Verificar minuciosamenb, a conformidade dos bens recebidos com as especilicações constanles do Edital e

da proposta, para Íins de aceitaçâo e recebimento definitivos;

í 1.3. Receber provisoriamente os medicamentos mediante regular aÍerição de disponibilizando local, data e hoÉrio;
'11.4. Acompanhar e Íiscalizar o cumprimento das obrigaçoes da Contratada, através de servidor especialmente

designado, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efêtivâ entrega do objeto contratado e seu aceite;

11 .5. lnformar a Contratada sobre qualquer irregularidade apresentada no Íomecimento dos materiais solicitados;
'11.6. Eíetuar o devido empenho da despêsa, garantindo o Pagamento das obrigações assumidas;

1 1.7. Eíetuar o pagamento das Aquisiçôes após Termo de Aceite DeÍinitivo e de acordo com as condições acorda-

das entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de atesto do recebimento definitivo;

11.8. A CONTMTANTE se reserva no direito de rêjeitar, no todo ou em parte, o lote de produtos entregues cujos

medicamento venham a apresentar peícentual de vícios superior a 5% (cinco) por cento, ou ainda, que náo atendam

as especificaçôes, cabêndo à CONTMTADA sua substituição de acordo com o ltem 6.20 do Termo de Referência,

sob pena de multâ por atraso e/ou suspensão do contÍato, sem preiuízo a outras penalidades aplicáveis.

cúusuLA DÉctMA sEGUr.rDA - DAs sAr{çôEs ADurr{tsTRATtvAs

Av- Joáo Paulo ll 3/n, - Dom Adsüdes - Marituba - Pará, CNPJ: 1o.299.375/un1-il
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Pelo descumprinento total ou parcial das condi(pes previstas na proposta ou no contrato, a Secretada Municipal de
Saúde de Maritubâ poderá:

12.1. Aplicar à adiudicatária ou contratada as san@es pÍevistas no aÍt. 87, da Lei no 8.ô66/93, sem preiuízo da
responsabilidade civil e penal cabiveis;
í2.2. Fica estabelecido o percentual de multa deí 0olo (dez por cento) sobre o valor total do contrato, paÉ os casos

de atraso, sem a devida justilicativa e após aceitação pela Secrêtária Municipal de Saúde, inexecução ou

desistência da contrata;
12.3. 0 recolhimento desta multa será feito diretamente êm conta a sêr disponibilizada pelo Município de Marituba,
garanlido o dirêito ao contraditório, em até 5 (cinco) dias úteis de seu recebimento protocolado, sem prejuízo das

demais sanções legais a serem estabelecidas no Edital.

CúUSULA DÉCMA TERCEIRA . DA RESCISÃO:
13.1 . De acoÍdo com o art. 79 da Lei n0. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a Xl e XVll do artigo 78 da
citada Lei;

ll - amigávê|, por acordo entÍe as partês, reduzido a termo no processo respecüvo, desde que haja conveniência
para a Administração;

lll - iudicial, nos termos da legislação

cúUsuLA DÉGIMA QUARTA. Do ESUILIBRIo EcoNÔMrco-FINANcEIRo DOS CONTRATOS
15.1. Durante a vigência do ContÍato, os preços registrados sêrão íxos e inêajustáveis, exceto nas hipóte-
ses, devidamente comprovadas, de oconência de situação prevista na alinea "d'do inciso ll, do art.65, da
Lei n' 8,666/93 ou de redução dos pregos praticados no mercado.
'15.2. Mesmo comprovada a ocorÍência de situação prevista na alínea "d" do inciso ll, do art. 65, da Lei n"
8.666193, a Administração, se julgar conveniente, podêÉ optar por cancelar o Contrâto e iniciar ouko pro-

cesso licitatório;
í5.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-Íinanceiro dos contratos firmados no âmbito

da Secretaria Municipal de lnfraestrutuÍa e Desenvolvimento Uíbano, será apurado êm processo apartado,
devendo ser observado o que determina a alinea "d" do inciso ll, do art. 65, da Lei n' 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA QUIiTITA - DO FoRO:
Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condiÉes deconênles deste Contrato Administraüvo, fica eleito,
pelos Conlratantes, o foro da Comarca de Marituba/Pa, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou

de eleição, que tenham ou venham a ter.

cúusulA DÉctMA sExTA - REGrsrRo E puBltcAçÂo:
í7.'1. Este CONTMTO será publicado no mural da Secretaria Municipal de Saúde, na imprensa oficial e no Portal

dos JuÍisdicionados do Tribunal de Contas do Município.

17.2. Estando às partes de pleno acordo com as cláusulas e condiÉes ora pactuadas, fiímam o presênte Contrato
em três vias de igual têor na presênça dê duas testemunhas, para que produza os necessários efêitos iuridicos
legais, para publicação no prazo lêgal como condição de eÍicácia.

Marituba/Pa, XX de X»frXXXX de 20í8.

CONTMTANTE

CONTMTADA
Testemunhas: 'l:

CPF:

Av.JoãoPauto s/n, - Dom Adstides - Matituba - PaÉ, CNPJ: 10,299,375/üN1-5E
Fone : (91 ) 3254-2007 e-mail: cplsesau@vahoo-com

2:

CPF:
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