PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
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:758/2020
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: PARCELADA
: MENOR PREÇO
: POR ITEM

LOCAL DA REALIZAÇÃO

Prefeitura Municipal de Anhanguera,
Av. Belchior de Godoy, 152, Centro,
Anhanguera - Go

O MUNICÍPIO DE ANHANGUERA, através da sua Comissão Permanente de Licitações, instituída pelo
Decreto nº 036 de 08 de novembro de 2019, torna público que fará realizar licitação, na modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL – Sistema de Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO, julgamento POR
ÍTEM, que será regida pela Lei federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas
alterações posteriores, Decreto Federal nº 8.250/2014, ao Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, à Lei
Complementar nº 123 de 14.12.2006 e suas alterações, do Decreto n° 8.538, de 06.10.2015, e
subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 21.06.1993, bem como à legislação correlata e, pelas demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie e as regras deste edital.
NOTA: Farmácias e Drogarias, devido a sua natureza, são estabelecimentos autorizados e licenciados para realizarem a
atividade de dispensação de medicamentos, nao sendo atividade inerentea distribuição de medicamentos.
Conforme disposto no art.43 da RDC 44/2009, “Os medicamentos sujeitos à prescrição somente podem ser dispensados
mediante apresentação da respectiva receita”.
Ressaltando que o processo de distribuição nao se caracteriza um procedimento de dispensação, sendo que este último se
concretiza pela apresentação de prescrição individualizada e intransferível.
No entanto as empresas autorizadas e licenciadas como farmacias e drogarias podem ampliar sua atividade para
distribuição, desde que as atividades de dispensação e distribuição sejam realizadas em estabelecimentos distintos,
conforme alteração da RDC 222/2006 pela RDC 17/2012:
“Art.1º o §3º do art.41 da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC Nº 222, de 28 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art.41.... § 3º É permitido ao agente regulado exercer as atividades de dispensação e
distribuição na mesma empresa, desde que em estabelecimentos distintos”.
Ainda segundo a RDC, é necessário que a empresa solicite alteração da AFE.

I - DO OBJETO
- A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO
DE MEDICAMENTOS DE USO EXCEPCIONAL, bem como medicamentos para serem utilizados na
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farmácia básica, que foram fracassados no pregão presencial – srp nº 010/2020
conforme especificações constantes no Anexo I deste instrumento convocatório, que faz parte
integrante deste edital.
1.1. O inteiro teor deste Edital poderá ser obtido gratuitamente na área de “Licitações” do
endereço eletrônico www.anhanguera.go.gov.br. ou poderá ser solicitado junto ao Pregoeiro, na
sede desta Prefeitura.
II - DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS E DOS BENEFÍCIOS DAS ME/EPP
1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação, que preencherem as condições de credenciamento constantes deste edital.
2 - Não será admitida nesta licitação a participação de interessados:
a) concordatária ou que estejam em regime de falência ou liquidação extrajudicial, estas somente
poderão participar se comprovar que o plano de recuperação foi devidamente homologado pelo
Poder Judiciário, conforme art. 58 da Lei 11.101/2005.
b) impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Art. 7º da
Lei nº 10.520/202); suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de
contratar com a Administração (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93); declaradas inidôneas para licitar
ou contratar com Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (Art. 87, IV
da Lei nº 8.666/93); punida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás com
suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública; e caso participe do
processo licitatório estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único da Lei
8.666/93.
c) que esteja suspensa ou impedida de licitar junto ao CADFOR – Sistema Eletrônico de
Administração de Compras e Serviços do Estado de Goiás, ou outro Sistema Estadual que venha a
substituí-lo;
3 – Da participação de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual:
a) Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às microempresas - ME e empresas
de pequeno porte - EPP, como critério de desempate, o direito de preferência para ofertar o
menor preço em relação àquele lançado pelo licitante não qualificado nessas categorias.
b) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior
ao menor preço.
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4 - Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-será da seguinte
forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, devendo tal proposta ser
registrada, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso I do caput do Art. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrem na hipótese do § 2º do art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito.
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do Art. 44 da LC 123/2006,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá usar do
direito de preferência.
d) O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte será instaurado
após o encerramento da etapa de lances e antes da fase de negociação.
e) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
f) O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
5 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame,
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei Complementar n. 123/2006.
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa, cuja
comprovação será exigida somente para efeito da assinatura do contrato ou instrumentos que o
substitua.
b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do Art. 43, da LC 123/2006,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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6 - Nada impede a contratação das microempresas ou das empresas de pequeno porte na totalidade
do objeto;
7 – Ainda, quando da participação no certame de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte
(EPP), Microempreendedor Individual (MEI), agricultura familiar, produtor rural, pessoa física e
sociedades cooperativas de consumo sediadas local ou regionalmente, será assegurada a preferência de
contratação, justificadamente, quando sua proposta for igual ou até o limite de 10% (dez por cento) do
melhor preço válido, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e respectivas alterações e Decreto
Federal nº 8.538/2015.
8 - A Microempresa (ME) ou a Empresa de Pequeno Porte (EPP) sediada local ou regionalmente
melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da
licitação, situação em que está adjudicando o objeto em seu favor.
8.1. Para aplicação do disposto no item 8 e em cumprimento à Instrução Normativa – IN nº
0008/2016 do TCM/GO, que estabelece orientações aos Municípios Goianos sobre a aplicação da
Lei Complementar nº 126/2006 na realização de procedimentos licitatórios, em especial à norma
contida em seu art. 2º, §1º, inciso II, considera-se Microempresa (ME), Empresa de Pequeno
Porte (EPP), Microempreendedor Individual (MEI) e sociedades cooperativas de consumo
sediadas local ou regionalmente, os municípios da Região do Sudeste Goiano, conforme definido
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, compreendendo os municípios de
Ipameri, Campo Alegre de Goiás, Corumbaíba, Nova Aurora, Goiandira, Catalão, Ouvidor, Três
Ranchos, Davinópolis, Anhanguera e Cumari.
9 - na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte sediada local ou
regionalmente com base no item 8, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na situação da alínea “a”, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
10 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
11 – Em atendimento ao Art. 11, INC. I da IN 008/2016 – TCM GO, in verbis:
Não se aplica o disposto nos arts. 7º ao art. 9º em qualquer uma das hipóteses:
I - não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou
empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente, e capazes de cumprir as exigências
estabelecidas no instrumento convocatório;
Ante isso o certame não fora atribuído exclusivamente ás ME/EPP.
III - DO CREDENCIAMENTO

1 - Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
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a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato
constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com firma
reconhecida em cartório competente, da qual constem poderes específicos para formular lances,
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na
alínea "a" supra, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

2 – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, da Proposta e dos Documentos de
Habilitação conforne Anexo III;
3 – Declaração da Condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, assinada pelo
representante legal da empresa, ou pelo contador ou, ainda, pela Junta Comercial e, sob as penas da lei,
deverá estar consignado não estarem nas restrições estabelecidas nos incisos do § 4º do art. 3º da
citada lei complementar.
4 - O representante legal e ou procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial que
contenha foto.
5 - Certidão expedida pela Junta Comercial da sede da licitante, com data de emissão de no máximo 90
(noventa) dias anteriores à data de abertura dos envelopes;
6 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um
deles poderá representar apenas uma credenciada.
7 - A ausência do representante na sessão implicará na impossibilidade de ofertar lances bem como a
manifestação de interpor recursos.
8 - A empresa que pretender enviar seus envelopes via mensageiro e/ou correios, deverá enviar
envelope contendo toda a documentação para o credenciamento da empresa, tal exigência se da em
virtude do sistema de Software utiizado pelo Municipio “Megasoft” exigir o credenciamento da empresa
para fins de importação da proposta. No entanto não havendo representantes a empresa não poderá
manifestar o interesse na intenção de recursos. O não envio da documentação de credenciamento
poderá ensejar a não participação da empresa se seus dados não puderem ser obtidos por outros meios.

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os
seguintes dizeres:

Envelope nº 1 – Proposta de Preços
Pregão Presencial - SRP nº 011/2020
Processo nº 758/2020
Interessado: Prefeitura Municipal de Anhanguera

Envelope nº 2 – Habilitação.
Pregão Presencial - SRP nº 011/2020
Processo nº 758/2020
Interessado: Prefeitura Municipal de Anhanguera
2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa,
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente,
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da
licitante ou pelo procurador.
3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA”
1 - A proposta de preço deverá observar as condições constantes do Anexo I – Termo de Referência,
que é parte integrante deste Edital, e conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição Estadual / Municipal;
b) número do processo e deste Pregão Presencial - SRP;
c)descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em especial a marca, em
conformidade com as especificações do anexo I deste edital;
d) o valor unitário e total do fornecimento em moeda corrente, que deverá conter até duas casas
decimais após a vírgula, grafado em número, nele inclusos todos os impostos, taxas, seguros,
transporte, instalação e quaisquer outras despesas.
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias, contados do dia da abertura do sessão
pública;
2 - A proposta de preço deverá ser orçada em valores vigentes na época de realização da primeira sessão
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de processamento do pregão.
3 - Como condição especifica da Proposta será exigido das licitantes a apresentação do Certificado de
Registro, emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da
Saúde, ou cópia da publicação no "Diário oficial da União" com despacho da concessão de registro,
referente a cada produto ofertado, ou Declaração de Isenção de Registro, segundo descritivos,
conforme Resolução-RDC nº 185/2001.
4 - Caso o produto seja dispensado de registro o fornecedor deverá apresentar o comunicado de início
de fabricação no órgão sanitário competente (Resolução RDC – ANVISA nº 23/2000).
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
1 - O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os
quais dizem respeito a:
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro Comercial, no caso de Empresa Individual ou cédula de identidade em se tratando de
pessoa física;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem e do item VI não
precisarão constar do "Envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para
o credenciamento neste Pregão.
1.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) No mínimo 01 (um) Atestado de fornecimento que comprove a Aptidão, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove a licitante já ter executado a qualquer
tempo, fornecimentos compatíveis e com características semelhantes com o objeto desta
licitação.
b) Autorização de Funcionamento Específica (AFE), expedida pela ANVISA, conforme exigido pela
Lei n.º 6.360/1976, Decreto Federal n.º 8.077/2013, Lei Federal n.º 9.782/1999 e Portaria Federal
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n.º 2.814/1998;
c) Certificado, Declaração ou Alvará Sanitário (Licença Sanitária), expedido pela Vigilância
Sanitária Estadual ou Municipal, conforme exigido pela Lei Federal n.º 6.360/1976, Decreto
Federal n.º 8.077/2013 e Portaria Federal n.º 2.814/1998, dentro do prazo de validade,
demonstrando que a empresa está funcionando regularmente e apta para a comercialização dos
produtos pertinentes ao objeto da licitação;
1.3 - REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou ao
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto do
certame, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos
envelopes;
b) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e Prova de Regularidade para com a
Fazenda Federal, por meio de Certidão unificada expedida Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(www.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Receita
Federal (www.receita.fazenda.gov.br); ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, com prazo de validade em vigor na data de
encerramento do prazo de entrega dos envelopes.
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por meio do
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal
(www.caixa.gov.br) ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”,
com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes;
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão em relação a
tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da
licitante, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos
envelopes
e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão em relação a
tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio ou sede da licitante, com prazo de
validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho (www.tst.jus.br; www.csjt.jus.br ou www.trt2.jus.br), conforme Lei nº
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12.440 de 07/07/2011 e Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, com prazo de validade em
vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes;
g) No caso de constatação de existência de irregularidade fiscal referente à microempresa ou
empresa de pequeno porte serão adotados a prerrogativa e os procedimentos previstos nos
artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123/2006.
1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de pedido de concordata, falência e recuperação judicial da pessoa jurídica
expedida pelo distribuidor da sede da licitante, emitida no período de até 90 (noventa) dias
anteriores à data fixada para a entrega dos envelopes;
a.1) Estão dispensadas da apresentação da Certidão negativa de falência de que trata o
subitem anterior as licitantes em processo de recuperação judicial, desde que apresentem
certidão emitida pela instância judicial que certifique sua aptidão econômica para tal mister.
b) Cópia autenticada do Balanço Patrimonial e demonstração contábil do último exercício social,
exceto para as ME/EPP ou equiparados, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação
financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
b.1) O referido Balanço, quando escriturado em forma não digital, deverá ser devidamente
certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando
obrigatoriamente, o número do livro diário e folha em que o mesmo se acha transcrito.
Apresentar também termos de abertura e de encerramento dos livros contábeis;
b.2) O referido Balanço, quando escriturado em livro digital, deverá vir acompanhado de
“Recibo de entrega de livro digital”. Apresentar também termos de abertura e de
encerramento dos livros contábeis;
b.3) Quando S/A, o Balanço Patrimonial deverá estar devidamente registrado na Junta
Comercial ou vir acompanhado de Certidão da Junta Comercial que ateste o arquivamento da
ata da Assembleia Geral Ordinária de aprovação do Balanço Patrimonial, nos termos do § 5º
do art. 134 da Lei 6.404/76;
b.4) Das Empresas constituídas no ano em exercício independente de sua forma societária e
regime fiscal, será exigida apenas a apresentação do Balanço de Abertura.
1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública (anexo IV);
b) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre (anexo III).
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c) Declaração Referente ao Artigo 9º da Lei Federal 8.666/93 (Anexo VII)
2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.
2.2 - Para efeito de habilitação serão aceitos “protocolos de solicitação de renovação de
documento”, em substituição aos documentos requeridos no presente Convite e seus anexos.
Entretanto, os mesmos NÃO SERÃO ACEITOS para efeito de celebração de contrato, que só deve
ocorrer após a apresentação dos documentos requeridos no ato convocatório.
2.3 - Quando da apresentação da documentação se a licitante for a matriz, todos os documentos
deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz;
2.4 - Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em nome e com o
CNPJ da filial e, dentre estes os documentos que em razão da centralização e certidão conjunta,
deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz que abrangerá todas as suas filiais;
2.5 - Se a licitante for a matriz e a fornecedora dos bens a filial, os documentos deverão ser
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente, salvo os documentos
que em razão da centralização e certidão conjunta deverão ser apresentados em nome e com CNPJ
da matriz que abrangerá todas as suas filiais.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
1 - No horário e local indicados no preâmbulo (com tolerância máxima de 10 min.) será aberta a sessão
de processamento do Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame, sendo que todas as fases do procedimento serão realizadas mediante sistema
eletrônico de gerenciamento adotado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e projetado em tela ampla
através de “data show”, para acompanhamento de todos os presentes;
2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro em envelopes separados,
a proposta de preços e os documentos de habilitação, com os envelopes devidamente selados e
rubricados.
2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e,
por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
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3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro será feita seqüencialmente, e visará ao atendimento das
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preços baseados exclusivamente em proposta dos demais licitantes.
3.1 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
4 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes
critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente
do número de licitantes.
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de
forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço;
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas, na ordem crescente dos
valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.
9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de
habilitação de seu autor.
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12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive
mediante:
a) apresentação de documentos considerados de mero formalismo
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do certame.
14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre
a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente,
até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que
será declarado vencedor.
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua
intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão
a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, Art.4º,
inc.XVIII, Lei Federal 10.520/2002.

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento
do processo à autoridade competente para a homologação.
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3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado à autoridade competente.
4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
IX - DA CONTRATAÇÃO
1. - Homologada a licitação pela autoridade competente, o Municipío de Anhanguera, emitirá as notas
de empenho e firmará os contratos específicos com o PROPONENTE VENCEDOR visando à execução do
objeto desta licitação, nos termos da minuta que integra este Edital.
2. - O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação,
para assinar o Contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado, aceito pelo Contratante.
3. - A recusa injustificada do concorrente PROPONENTE VENCEDOR em assinar o contrato dentro do
prazo estabelecido sujeitará, ainda, o concorrente à aplicação da penalidade de suspensão temporária
pelo prazo de 12 (doze) meses.
4. - No ato da contratação, o PROPONENTE VENCEDOR deverá apresentar documento de procuração
devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome
da empresa;
5. - A assinatura do contrato estará condicionada à comprovação da regularidade e validade da
documentação apresentada pelo PROPONENTE VENCEDOR, na data da assinatura.
X - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
1 - As despesas decorrentes da presente licitação irão onerar as dotações, considerando as futuras
necessidades do Poder Executivo e suas Secretarias, conforme §2º do artigo 7º do Decreto 7.892 de 23
de janeiro de 2013, in verbis:
“Art.7º. A licitação para registro de preços será realizada na modalidade
de concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de
1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002,
e será precedida de ampla pesquisa de mercado.
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§ 2º. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a
dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do
contrato ououtro instrumento hábil.”
XI – DO PAGAMENTO
1 - O pagamento será efetuado com a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, tendo sido
cumpridos todos os critérios estabelecidos no Termo de Referência, devidamente atestada;
2 - O valor da Nota Fiscal/fatura deverá ser o mesmo consignado na Nota de Empenho, sem o que não
será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido prazo para a empresa
fornecedora fazer a substituição da nota fiscal;
3 - O pagamento será efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da
data do recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Finanças, e será feito mediante Ordem
Bancária para crédito na conta corrente da empresa contratada, no domicílio bancário por ela
expressamente informado;
4 - A contratante efetuará o pagamento somente para a empresa contratada, vedada a negociação
dos documentos de cobrança com terceiros, ou a sua colocação em cobrança bancária;
5 - As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas de comprovante de regularidade perante as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa contratada e de regularidades perante a
Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Justiça do Trabalho
(CNDT), mediante respectivas certidões negativas.
XII - DA GARANTIA CONTRATUAL
1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
XIII – PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses já computados as
eventuais prorrogações.
XIV – FORMALIZAÇÃO E PUBLICIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1 - Homologado o resultado da licitação, e sem prejuízo para a Administração, o Órgão Gerenciador
convocará o(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s) para procederem com a assinatura da Ata de
Registro de Preços.
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2 - A Ata terá efeito de compromisso de fornecimento, depois de cumpridos os requisitos de
publicidade.
3 - Fica facultado ao Órgão Gerenciador convocar os licitantes remanescentes nas condições e
hipóteses previstas no Decreto Federal que regulamenta o Sistema de Registro de Preços.
4 - A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor ou sócio da
empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social,
acompanhados de cédula de identidade.
5 - O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço será ao final da própria sessão de abertura e
julgamento ou em até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da convocação, podendo ser
prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto, e com
exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração.
6 - A vencedora que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo
fixado, desta será excluída.
7 - Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o item 5 ou havendo recusa em
fazê-lo, a Administração aplicará as penalidades cabíveis.
8 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS N°
011/2020, terá validade a contar da data da publicação de seu extrato, que será publicado nos meios
exigidos pela legislação e a sua íntegra, após assinada e homologada, disponibilizada no site oficial do
Município de Anhanguera - GO, durante sua vigência.
9 - O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 (doze) meses, conforme
preceitua o art.15, §3º, inciso III da Lei nº 8.666/93.
10 - Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão
superiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores registrados para
negociar o novo valor.
XV – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
1 - Órgão Gerenciador é a Secretaria Municipal de Saúde, a qual conduzirá os procedimentos para
Registro de Preços e Gerenciamento da respectiva Ata de Registro de Preços em suas quantidades
correspondentes.
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XVI – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE
1 - Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame, mediante previa consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência
da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada à vantagem e respeitadas, no que
couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, Decreto Federal 7.892/13 e suas
alterações posteriores, e demais normas em vigor e respectivas atualizações.
2 - Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a
possibilidade de adesão.
3 - Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
4 - O Órgão não participante interessado em aderir á ARP deverá encaminhar ao Órgão Gerenciador o
pedido de adesão indicando o item e quantidade a que pretende aderir.
4.1 - O Órgão Gerenciador somente responde pelos atos relativos á adesão da ARP, não lhe
competindo o monitoramento e a administração dos atos posteriores ao deferimento do pedido
de adesão.
5 - As aquisições ou as contratações adicionais de que trata o Art. 22, §3º do Decreto 7.892/2013 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os
órgãos participantes.
6 - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que
aderirem.
7 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata.
8 - Compete ao órgão não participante os atos relativos ao acompanhamento dos preços e marcas
registrados no Diário Oficial ou outro meio legal de publicação, para verificação de possíveis alterações
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à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento
de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
XVII– DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na Lei nº
8.666/93, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e no Decreto Federal nº 8.250/2014.
2 - Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a condição
de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato dela decorrente, mediante requerimento
e justificativa expressas do Fornecedor e comprovação documental, podendo ser revistos na própria
Ata em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto
aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993
3 - Se ocorrer de o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4 - O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor:
a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) Não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no
art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
5 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
a) Por razão de interesse público; ou
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b) A pedido do fornecedor.

6 - A notificação para o cancelamento do preço registrado será enviada diretamente ao fornecedor
por ofício, correspondência eletrônica ou por outro meio eficaz, e no caso de ausência de recebimento,
a notificação será publicada no Diário Oficial do município0 ou outro meio legal de publicação.
7 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na ocorrência de fato
superveniente decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, bem como
nas hipóteses compreendidas na legislação aplicável a que venham comprometer o fornecimento do
bem ou da prestação do serviço, excluída a alegação de elevação dos preços de mercado.
7.1 - A solicitação do fornecedor para cancelamento do seu Registro de Preço deverá ser
formulada por escrito, assegurando-se o fornecimento do bem registrado ou da prestação do
serviço, por prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da comprovação do
recebimento da solicitação do cancelamento, salvo na hipótese da impossibilidade de seu
comprimento, devidamente justificada e aprovada pelo Órgão Gerenciador.
7.2 - A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer antes do
pedido de fornecimento pela contratante.
8 – Aos demais casos aqui não previstos, aplica-se os dispositivos constantes na Lei Federal nº
10.520/02, Decreto Federal 7.892/13 e suas alterações posteriores e subsidiariamente a Lei Federal
8.666/93 e demais disposições correlatas ao tema.
XVIII – DAS PENALIDADES
1 -. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal de Anhanguera, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou
jurídica, que praticar qualquer dos atos contemplados no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de
17.07.2002, publicada no DOU de 18.07.2002.
a) A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência das
demais cominações legais contempladas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, publicada no DOU de
22.06.1993.
2 - Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, as proponentes ficarão sujeitas,
ainda à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência,
bem como arcarão com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, na
hipótese das proponentes classificadas não aceitarem a contratação pelos mesmos preços e prazos
fixados pela inadimplente.

Prefeitura Municipal de Anhanguera/GO – ADM.2017/2020
Av. Belchior de Godoy – 152 – Centro – Fone (64) 3469 1265
CNPJ01.127.430/0001-31-Email licitacao.anhanguera@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

3 - Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla defesa.
4 - Qualquer penalidade deverá ser registrada, tratando-se de penalidade que implique no impedimento
de licitar e contratar com a Administração Municipal ou a declaração de idoneidade será obrigatório à
comunicação do ato ao Tribunal de Contas dos Municípios.
5 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o
município de Anhanguera, as sanções administrativas aplicadas ao contratado, garantidas à prévia
defesa, serão aquelas previstas no Termo de Referência e Contrato.
6 - Caso a Empresa pratique preços realinhados sem a devida aprovação do ao município de
Anhanguera ou não efetue o fornecimento durante o período de análise de eventual pedido de
realinhamento, a mesma estará sujeita a aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor global do
fornecimento e/ou cancelamento do preço registrado.
7 - O montante da multa poderá, a critério do município de Anhanguera, ser cobrado de imediato ou
compensado com valores de pagamentos devidos ao fornecedor, independentemente de qualquer
notificação.
8 - A Empresa, que participando do certame for declarada vencedora, e após a assinatura do contrato,
venha a desistir ou não efetue os fornecimentos de acordo com os termos do edital ficará proibida de
participar de novas licitações no Município por um período de 12 (doze) meses.
9 - Independente da apuração de responsabilidade e da incidência da multa prevista nos itens
anteriores, o município de Anhanguera poderá aplicar as demais penalidades previstas no artigo 87 da
Lei Federal nº 8.666/93, ocorrendo inadimplência contratual, notadamente na circunstância abaixo:
9.1 - Fornecimento dos produtos em padrão/qualidade inferior ou diferente ao constante da
proposta
XIX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança da contratação.
2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, devendo
ser assinadas pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.

Prefeitura Municipal de Anhanguera/GO – ADM.2017/2020
Av. Belchior de Godoy – 152 – Centro – Fone (64) 3469 1265
CNPJ01.127.430/0001-31-Email licitacao.anhanguera@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na
própria ata.
3 - Todas as propostas, bem como os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na
sessão, serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição
para retirada no Departamento de Licitações da Prefeitura de Anhanguera, no mesmo endereço,
durante 10 (dez) dias após a publicação do contrato, findos os quais poderão ser destruídos.
5 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
6 - As medidas referidas no item 5 deverão ser formalizadas por meio de requerimento endereçado à
autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço constante no preâmbulo do
Edital, considerando o período de pandemia, onde Estados e Municípios vem alterando o
funcionamento de seus órgãos, admitir-se-á pedidos de impugnação via e-mail.
6.1 - A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade
subscritora do ato convocatório no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da
peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, deverá
também ser juntada aos autos do PREGÃO.
6.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
7 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
8 - Integram o presente edital:
Anexo I – Termo de Referência do objeto;
Anexo II – Minuta de Contrato
Anexo III - Declaração conforme o disposto no inciso XXXIII do 7º da CF/88;
Anexo IV - Modelo de não Impedimento.
Anexo V – Declaração de Atendimento à Habilitação
Anexo VI – Declaração da Condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.
Anexo VII – Declaração que não Possui Parentesco
Anexo VIII – Modelo de Procuração
Anexo IX - Minuta Ata de Registro
9 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa,
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será competente o foro da Comarca de Cumari-Go.
10 – É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
11 – Os proponentes intimidados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão fazê-lo
no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação / inabilitação;
12 – As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no site do
município (www.anhanguera.go.gov.br.) ou Diário Oficial do Estado;
13 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail licitacaoanhanguera@outlook.com.
14 – A participação do proponente nesta licitação implica na aceitação de todos os termos deste edital.
15 - Na hipótese de aumento geral de preços do material contratados, durante a vigência do contrato
e no curso do seu fornecimento, demonstrados de forma analítica o aumento de custos, poderão ainda
as partes, restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato através de termo aditivo,
mantidas as condições da proposta, ressaltando que o percentual a ser repassado ao CONTRATANTE
não poderá exceder o percentual repassado à CONTRATADA, desde que presentes as hipóteses
previstas expressamente no artigo 65, inciso II, “d”, da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
16 - ADVERTÊNCIA O Município de Anhanguera -Go, ADVERTE a todos os Licitantes, que não hesitará
em penalizar empresas que venham a descumprir com o pactuado. Solicitamos que as Empresas
apresentem suas Propostas e Lances de forma consciente, com a certeza de que poderão cumprir com
o fornecimento do objeto da forma como foi solicitado no Edital e dentro dos prazos, preços e padrões
de qualidade exigidos. Vale ressaltar que os pedidos de realinhamento de preço são exceções à regra,
destinados sempre à situações excepcionalíssimas, e somente serão deferidos, se em total consonância
com a Lei. Ratificamos, portanto, que as propostas sejam efetivadas de forma séria e consciente,
visando evitar constrangimentos, tanto para a Administração Pública como para as Empresas Licitantes.
17 – No decorrer da sessão, havendo perturbação do bom andamento do certame por parte dos
licitantes, deverá o Pregoeiro adverti-lo(s) uma única vez, alertando-o(s) sobre a possibilidade de
aplicação de sanções acerca de seu(s) comportamento(s), fazendo constar em Ata da Sessão.
17.1 - Prosseguindo a desordem, a despeito da advertência, poderá o Pregoeiro impor a
retirada do(s) licitante(s) do recinto do certame, mantendo sua proposta e demais
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documentações, para fins de análise.
17.2 - O licitante não cumprindo o estabelecido no subitem anterior, recusando-se a acatar a
ordem direta do Pregoeiro, poderá o mesmo requisitar forma policial, podendo ocorrer prisão
em flagrante do licitante, nos termos do Art.93 da Lei Federal 8.666/93.
18 – Em virtude da Pandemia do Corona Vírus (COVID 19) enfrentada mundialmente, o Município de
Anhanguera solicita que os interessados em participar do certame licitatório compareçam a sessão de
abertura munidos de máscaras descartáveis de uso individual e álcool em gel para higienização.

Comissão de Licitações do Município de Anhanguera, em 03 de julho de 2020.

CLEITON CÉSAR GOMES
Pregoeiro
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ANEXOI
TERMO DE REFERÊNCIA

1
OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. Contratação de Empresas especializadas para futuro e eventual fornecimento de MEDICAMENTOS
DE USO EXCEPCIONAL, bem como medicamentos para serem utilizados na farmácia básica, que foram
fracassados no pregão presencial – srp nº 010/2020
2
AVALIAÇÃO DO CUSTO E DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO
2.1. Os valores unitário dos objetos foram obtidos através de pesquisa de realizada pela Secretaria
Municipal de Saúde junto ao BPS – Banco de Preços em Saúde.
MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS – GRUPO I
ITEM

NOME COMERCIAL

UNIDADE

QTDE

Val. Médio Unt

Val.Médio Total

R$

3,9400

R$

472,8000

R$

48,4300

R$

2.905,8000

R$

19,7467

R$

1.382,2690

100

R$

1,5800

R$

158,0000

480

R$

0,8600

R$

412,8000

Bisnaga

50

R$

5,9333

R$

296,6650

Frasco gotejador

300

R$

2,4933

R$

747,9900

R$

0,3605

R$

2.076,4800

R$

0,3733

R$

3.210,3800
2.795,4000

1

Acebrofilina 5mg/mL xarope 120mL + copo medidor

Frasco

120

2

Aceponato de metilprednisolona Creme dermatológico
1mg/g 15 g ou Loção 1mg/g 20 g

Bisnaga

60

3

Acetato de Prednisolona 1,0% (10mg/mL) Solução
Oftálmica 5mL

Frasco conta-gotas

70

4

Acetilcisteina 10% (100 mg/g) solução injetável 3ml

Ampola

5

Aciclovir 400mg

Comprimido

6

Aciclovir 50mg/g creme de uso dermatológico 10g

7

Ácido Bórico 3% solução 100mL

8

Ácido Valpróico ER (valproato de sódio) 250mg

Cápsula ou Comprimido
revestido

5760

9

Ácido Valpróico ER (valproato de sódio)500mg

Cápsula ou Comprimido
revestido

8600

10

Alendronato de Sódio 70mg

Comprimido

1800

R$

1,5530

R$

11

Alprazolam 0,5mg

Comprimido

3600

R$

0,1494

R$

537,8400

0,9600

R$

4.320,0000

12

Alprazolam 1mg

Comprimido

4500

R$

13

Alprazolam 2mg

Comprimido

3600

R$

0,3600

R$

1.296,0000

4,8623

R$

10.502,5680

14

Aripiprazol 10 mg

Comprimido

2160

R$

15

Bacopa monnieri extrato seco 225mg

Comprimido

400

R$

1,3253

R$

530,1200

R$

1,9874

R$

3.974,8000

16

Betacaroteno 10.000 UI+ Ácido Ascórbico 600 mg+
Acetato de Racealfatocoferol 200 UI+ Cobre 1 mg+
Selênio 100 mcg+ Zinco 30mg

Comprimido revestido

2000

17

Bimatoprosta Solução oftálmica estéril 5 mL 0,3mg/mL

Frasco conta-gotas

50

R$

98,5400

R$

4.927,0000
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18

Biotina 30 mcg+ Vitamina A 600 mcg + Vitamina B2 1,2
mg + Vitamina PP 16 mg + Ácido Pantotênico 5 mg +
Vitamina B6 1,3 mg + Ácido Fólico 240mcg + Vitamina
B12 2,4 mcg + Vitamina C 45 mg + Vitamina E 10 mg +
Ferro 7 mg +Zinco 3,5 mg + Magnésio 130 mg + Silício
2335 mg

19

Bisacodil 5 mg

20

Bromazepam 3mg

21

Comprimido ou cápsula

720

R$

0,4557

R$

328,1040

Drágea

420

R$

2,7060

R$

1.136,5200

Comprimido

2000

R$

0,1333

R$

266,6000

Budesonida 50mcg/dose, suspensão para inalação nasal
(120 doses) 6mL

Frasco

50

R$

23,4633

R$

1.173,1650

22

Calcipotriol 50 mcg/g + Betametasona 0,5 mg/g Gel 60 g

Bisnaga

68

R$

109,6500

R$

7.456,2000

23

Cânfora+Mentol Spray Aerosol 120ml

Frasco

100

R$

12,7833

R$

1.278,3300

24

Capilarema 75mg

Comprimido

1800

R$

0,8800

R$

1.584,0000

Comprimido

720

R$

0,1333

R$

95,9760

Frasco conta-gotas

120

R$

13,5200

R$

1.622,4000

Cápsula

3600

R$

3,0842

R$

11.103,1200

Frasco-ampola

600

R$

8,3900

R$

5.034,0000

Cápsula

2400

R$

2,7162

R$

6.518,8800

Frasco-Ampola

800

R$

2,7833

R$

2.226,6400

1000

R$

1,8430

R$

1.843,0000

R$

7,6467

R$

9.176,0400

R$

2,8930

R$

2.082,9600

R$

1,6800

R$

1.209,6000
1.969,2000

25

Carbonato de Cálcio 600 mg + Vitamina D 200 U.I.

26

Carmelose Sódica 0,5% (5mg/mL) Solução Oftálmica
Estéril 10ml

27

Cefadroxila 500 mg

28

Ceftriaxona 500 mg pó para solução injetável IM
(INTRAMUSCULAR)

29

Celecoxibe 200mg

30

Cetoprofeno 100 mg pó liófilo Injetável IV

31

Cetoprofeno 100mg

Comprimido

32

Cianocobalamina 5000 mcg/mL+ Cloridrato de Tiamina
100mg/mL + Cloridrato de Piridoxina 100mg/mL, 1mL
solução IM + 1mL de solução vermelha IM

Ampola

1200

33

Cianocobalamina 1.000 mcg+Cloridrato de Piridoxina 50
mg+Nitrato de Tiamina 50 mg+Diclofenaco sódico 50 mg

Comprimido

720

34

Cianocobalamina 5000 mcg + Cloridrato de Piridoxina
100mg + Nitrato de Tiamina 100mg

Drágea

720

35

Cicaplast Baume B5® 40 g

Bisnaga

36

R$

54,7000

R$

36

Ciclopirox Olamina 15ml solução tópica 10mg/mL

Frasco

120

R$

4,7267

R$

567,2040

0,6933

R$

2.911,8600

37

Cilostazol 100 mg

Comprimido

4200

R$

38

Cilostazol 50 mg

Comprimido

3600

R$

0,3700

R$

1.332,0000

Comprimido

8000

R$

0,2967

R$

2.373,6000

Comprimido

240

R$

1,1333

R$

271,9920

Comprimido

720

R$

0,1100

R$

79,2000

R$

0,4433

R$

638,3520

R$

12,3433

R$

1.234,3300

39

Citalopram 20 mg

40

Clonixinato de Lisina
Ciclobenzaprina 5 mg

41

Cloridrato de Loperamida 2 Mg

42

Clordiazepóxido 5mg+ Cloridrato de Amitriptilina 12,5 mg

Cápsula gelatinosa dura

1440

43

Cloreto de Sódio 30mg/ml (3%) solução nasal spray com
50 ml

Frasco

100

44

Cloridrato de bamifilina 300 mg

Drágea

1800

R$

1,1200

R$

2.016,0000

6000

R$

1,1267

R$

6.760,2000

45

125

Cloridrato de Bupropiona 150mg

mg

+

Cloridrato

de

Comprimido
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46

Cloridrato de Ciclobenzaprina 5mg

Comprimido

2160

R$

0,2740

R$

591,8400

47

Cloridrato de Ciclobenzaprina 10 mg

Comprimido

1800

R$

0,5340

R$

961,2000

48

Cloridrato de dorzolamida solução oftálmica estéril 5mL
20 mg/mL 2%

Frasco conta-gotas

36

R$

10,6000

R$

381,6000

3,2700

R$

11.772,0000

Cloridrato de Duloxetina 60mg

Cápsula gelatinosa dura
de liberação retardada

R$

49

3600

50

Cloridrato de Fexofenadina 180 mg

Comprimido Revestido

1800

R$

4,6467

R$

8.364,0600

51

Cloridrato de Isoxsuprina 10 mg

Comprimido

1200

R$

3,2967

R$

3.956,0400

52

Cloridrato de Lidocaína 2% (20mg/g) Gel ou Geléia 30 gr

Bisnaga

1200

R$

4,1933

R$

5.031,9600

53

Cloridrato de Memantina 10mg

Comprimido revestido

2160

R$

0,8267

R$

1.785,6720

R$

10,6367

R$

1.063,6700

54

Cloridrato de Nafazolina + Maleato de Mepiramina +
Dexpantenol 1,0 + 0,2 + 5,0 mg/ ml Adulto solução nasal
15ml

Frasco

100

55

Cloridrato de Nortriptilina 25mg

Cápsula

2880

R$

0,2867

R$

825,6960

56

Cloridrato de Nortriptilina 50mg

Cápsula

1800

R$

0,4867

R$

876,0600

Cápsula

2880

R$

0,4433

R$

1.276,7040

Comprimido ou
comprimido
orodispersível

R$

1,9248

R$

2.771,7120

1440

Ampola

500

R$

1,2417

R$

620,8500

Comprimido ou
comprimido
orodispersível

R$

1,7086

R$

2.050,3200

1200

57

Cloridrato de Nortriptilina 75mg

58

Cloridrato de Ondansetrona 4 mg

59

Cloridrato de Ondansetrona 4mg solução injetável de
uso intramuscular ou intravenoso 2mL

60

Cloridrato de Ondansetrona 8 mg

61

Cloridrato de Oxibutinina 5mg

Comprimido

1000

R$

0,7000

R$

700,0000

62

Cloridrato de Paroxetina 10mg

Comprimido

1440

R$

1,7912

R$

2.579,3280

Comprimido

1800

R$

0,7833

R$

1.409,9400

Frasco

240

R$

7,8260

R$

1.878,2400

Comprimido

3600

R$

1,0942

R$

3.939,1200

Comprimido

4320

R$

0,2267

R$

979,3440

R$

1,5857

R$

1.712,5560

R$

3,0333

R$

3.033,3000

R$

8,1733

R$

343,2786

R$

0,0300

R$

108,0000

894,2000

63

Cloridrato de Paroxetina 20mg

64

Cloridrato de Proximetacaína 0,5% Solução Oftálmica
Estéril 5mL

65

Cloridrato de Sertralina 100mg

66

Cloridrato de Sertralina 50mg

67

Cloridrato de Tansulosina 0,4mg

Cápsula

1080

68

Cloridrato de Tansulosina 0,4mg + Dutasterida 0,5mg

Cápsula

1000

69

Cloridrato de tetracaína 1% (10mg/ml)+cloridrato de
fenilefrina 0,1% (1 mg/ml) Solução Oftálmica Estéril 10 ml

Frasco conta-gotas

42

70

Cloridrato de Tiamina 5 mg + Riboflavina 2 mg +
Cloridrato de Piridoxina 2 mg + Nicotinamida 20 mg +
Acido Pantotênico 2,76 mg OU Vitaminas do complexo B

71
72
73

Comprimido revestido

3600

Cloridrato de Tramadol 37,5+ Paracetamol 325 mg

Comprimido

500

R$

1,7884

R$

Cloridrato de Tramadol 50mg

Comprimido

600

R$

0,4033

R$

241,9800

1200

R$

1,5591

R$

1.870,9200

Cloridrato de Tramadol 100 mg

Comprimido
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Cloridrato de Trazodona - 50mg

Comprimido revestido

1080

R$

0,5767

R$

622,8360

75

Cloridrato de Trazodona 100mg

Comprimido revestido

1200

R$

1,3067

R$

1.568,0400

76

Cloridrato de Venlafaxina - 150 mg

Cápsula

2880

77

Cloridrato de Venlafaxina - 37,5 mg

Cápsula

3600

R$
R$

2,3900
0,4600

R$
R$

6.883,2000
1.656,0000

78

Cloridrato de Venlafaxina - 75 mg

Cápsula

4320

R$

0,9405

R$

4.062,9600

79

Cobalamina cronoativa (complexo de vitamina B12) 2,5
mL solução injetável 5.000 mcg

Ampola IM

4320

80

Colagenase 0,6UI + Cloranfenicol 1% pomada 30 g

Bisnaga

60

R$
R$

0,7333
9,9000

R$
R$

3.167,8560
594,0000

81

Colágeno Hidrolisado 10g ou 20g pó para solução de uso
oral

Sachê

720

R$

2,8667

R$

2.064,0240

82

Colecalciferol 7.000UI

Cápsula Mole

2400

R$

1,2867

R$

3.088,0800

83

Colecalciferol 1.000UI

Cápsula Mole

1800

R$

0,5400

R$

972,0000

84

Cumarina 5mg/mL+ Heparina sódica 50 Ui/ml creme 240
mL

Frasco

20

R$

39,0533

R$

781,0660

85

Decanoato de Haloperidol Solução 1 ml

Ampola Injetável

200

R$

4,9067

R$

981,3400

R$

11,6000

R$

1.392,0000

86

Dexametasona 1 mg/ml + Sulfato de Neomicina 5 mg/ml
+ Sulfato de Polimixina B 6000 UI/ml suspensão oftálmica
estéril 5 mL

Frasco conta-gotas

120

87

Dexametasona 4mg

Comprimido

1000

R$

0,8027

R$

802,7000

88

Dexlansoprazol 60mg

Cápsula de liberação
retardada

1800

R$

2,2252

R$

4.005,3600

89

Diacereína 50 mg

Comprimido

720

R$

3,5467

R$

2.553,6240

Diclofenaco Dietilamônio 1,16 mg, equivalente a 1,05
mg de diclofenaco potássico 60 g gel tópico

R$

5,1367

R$

770,5050

90

Bisnaga

150

Diclofenaco Dietilamônio 11,6 mg, equivalente a 10,5
mg de diclofenaco potássico Aerossol com 85 ml

R$

11,3367

R$

2.720,8080

91

Tubo

240

92

Diosmina 450mg + Hesperidina 50mg fração flavonóica
purificada micronizada

Comprimido Revestido

1600

R$

2,6427

R$

4.228,3200

93

Diosmina 900mg + Hesperidina 100mg fração flavonóica
purificada micronizada

Comprimido

1440

R$

2,3233

R$

3.345,5520

R$

6,2367

R$

1.247,3400

94

Dipirona sódica 300,00 mg/mL+ Butilbrometo de
escopolamina 6,5 mcg/mL+ Bromidrato de hiosciamina
104 mcg/mL+ Metilbrometo de homatropina 1 mg/mL
solução oral 15 mL

Frasco conta-gotas

200

95

Dipropionato de Betametasona 0,5mg/g + Sulfato de
Gentamicina 1,0mg/g, 30g de creme

Bisnaga

100

R$

7,6367

R$

763,6700

0,6667

R$

2.160,1080

Divalproato de Sódio 250mg

Comprimido revestido de
liberação prolongada

R$

96

3240
1,3267

R$

11.940,3000

Divalproato de Sódio 500mg

Comprimido revestido de
liberação prolongada

R$

97

9000

98

Docusato de sódio 60 mg + Bisacodil 5 mg

Comprimido

720

R$

0,3767

R$

271,2240

Comprimido

720

R$

0,3071

R$

221,1120

Comprimido revestido

2160

R$

4,2733

R$

9.230,3280

99

Domperidona Comprimido - 10mg

100

Ebastina 10mg
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101

Enoxaparina sódica 20mg/0,2 mL solução injetável
subcutânea ou IV

Seringa pré-preenchida
com dispositivo de
segurança

120

102

Enoxaparina sódica 40 mg/ 0,4 ml solução injetável
subcutânea ou IV

Seringa pré-preenchida
com dispositivo de
segurança

100

103

Epidrat Calm® 40g

Bisnaga

36

104

Escina 10 mg/g + Salicilato de Dietilamônio 50 mg/g Gel
30g

Bisnaga

50

105

Esomeprazol Magnésico 20mg

Comprimido Revestido de
Liberação Retardada

3600

106

Etodolaco 400mg

Comprimido Revestido

107

Etoricoxibe 60mg

Comprimido revestido

R$

11,1933

R$

1.343,1960

R$

15,2833

R$

1.528,3300

R$

56,2100

R$

2.023,5600

R$

13,1167

R$

655,8350

R$

0,5933

R$

2.135,8800

1440

R$

1,4033

R$

2.020,7520

400

R$

4,2833

R$

1.713,3200

6,1629

R$

2.465,1600

108

Etoricoxibe 90mg

Comprimido revestido

400

R$

109

Fenofibrato 160 mg

Comprimido ou cápsula

900

R$

2,0302

R$

1.827,1800

0,3733

R$

671,9400

110

Finasterida 5 mg

Comprimido

1800

R$

111

Fosfato de Sitagliptina100 Mg

Comprimido

2160

R$

4,3176

R$

9.326,0160

112

Fosfato Dissódico de Dexametasona (equivalente a 2 mg
de dexametasona) 2,632 mg + Acetato de Dexametasona
(equivalente a 8 mg de dexa metasona) 9,224 mg
suspensão injetável 1 mL

Frasco Ampola IM ou
INTRA-ARTICULAR OU
INTRALESIONAL

300

R$

10,3400

R$

3.102,0000

113

Fumarato de Cetotifeno 0,25mg/mL solução oftalmica
estéril 5mL

Frasco conta-gotas

120

R$

24,1033

R$

2.892,3960

114

Furoato de fluticasona 27,5 mcg 120 Doses

Spray Nasal

120

R$

46,4933

R$

5.579,1960

115

Furoato de mometasona 50 mcg/dose 120 atomizações
spray nasal aquoso

Frasco

30

R$

59,1533

R$

1.774,5990

116

Furoato de Mometasona creme dermatológico 1mg/g 20
g

Bisnaga

130

R$

16,2233

R$

2.109,0290

117

Gliclazida - 30mg

Comprimido de liberação
prolongada

1800

R$

0,5433

R$

977,9400

R$

1,8700

R$

1.346,4000

118

Harpagophytum procumbens 400mg ou 450 mg 20 mg
harpagosideo ou 18 mg de harpagosideo

Cápsula ou Comprimido
ou Comprimido
revestido/liberação
prolongada

720

119

Hemitartarato de Zolpidem 10 mg

Comprimido

4320

R$

1,6967

R$

7.329,7440

R$

2,6622

R$

9.583,9200

120

Hemitartarato de Zolpidem 12,5mg

Comprimidos
multicamada de liberação
prolongada

3600

121

Hemitartarato de Zolpidem 5mg

Comprimido Sublingual

3600

R$

2,6033

R$

9.371,8800

Hidroquinona 40 mg/g+Tretinoína 0,5 mg/g+Fluocinolona
acetonida 0,1mg/g creme tópico 15g

R$

58,7767

R$

3.526,6020

122

Bisnaga

60

123

Hidrosmina 200mg

Cápsula

1080

R$

0,8563

R$

924,8040

R$

11,1122

R$

3.889,2700

124

Hidroxicobalamina 5000 mcg+fosfato dissódico de
dexametasona
1,5
mg
+ Dipirona sódica 500 mg solução injetável 1 ml + 1 ml

Ampola

350
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125

Hidróxido de Alumínio 6% 60mg/mL suspensão de uso
oral

126

Hidroxipropilguar, sorbitol, ácido bórico, edetato
dissódico
di-hidratado, cloreto de potássio, cloreto de sódio,
propilenoglicol, polielenglicol 400, aminomelpropanol e
água purificada.Solução Lubrificante Oftalmica 15ml
Optocare® UL

127

Insulina Glargina Solução Injetável 100 U/mL 10 mL

128

Lactulose 667mg/mL Xarope 200mL

129

Lansoprazol 30mg - caixa com 28 cápsulas

Frasco

240

R$

2,1100

R$

506,4000

R$

40,8933

R$

9.814,3920

Frasco conta-gotas

240

Frasco-ampola

180

R$

123,0667

R$

22.152,0060

Frasco

48

R$

8,4900

R$

407,5200

Cápsula ou Cápsula
gelatinosa ou comprimido

R$

0,2567

R$

924,1200

3600

Cápsula de liberação
retardada+Comprimido
revestido+cápsula

R$

2,7519

R$

9.906,8400

130

Lansoprazol 30mg + Claritromicina 500mg + Amoxicilina
500mg

3600

131

Levodopa 100mg + Benserazida 25mg

Cápsula ou Comprimido

5400

R$

1,3967

R$

7.542,1800

132

Levodopa 200mg + Benserazida 50mg

Comprimido de liberação
prolongada

3600

R$

1,4089

R$

5.072,0400

133

Levodropropizina 30 mg/5mL ( 6mg/mL) Xarope 120 ml

Frasco

62

R$

27,8767

R$

1.728,3554

134

Levofloxacino 500mg

comprimido revestido

3360

R$

0,6467

R$

2.172,9120

135

Linagliptina 5 mg

comprimido revestido

360

R$

4,7210

R$

1.699,5600

136

Lisinato de cetoprofeno 320mg

Cápsula dura de liberação
prolongada

1440

R$

3,1867

R$

4.588,8480

137

Loçao Hidratante hipoalergênica para peles extrassecas
sensíveis e irritadas 450g Hydraporin®

Frasco Pump

48

R$

142,4333

R$

6.836,7984

138

Loção hidratante 473 mL Cetaphil®

Frasco

48

R$

96,3750

R$

4.626,0000

Magnésio 130,0 mg+ Vitamina B5 (pantotenato de cálcio)
1,0 mg+ Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) 130mg

R$

2,8019

R$

4.034,7360

139

Comprimido Revestido

1440

140

Maleato de Fluvoxamina 50mg,

Comprimido Revestido

1440

R$

2,3833

R$

3.431,9520

141

Maleato de Trimebutina - 200mg

Cápsula Gelatinosa Mole

1080

R$

1,1600

R$

1.252,8000

142

Naproxeno 500mg

Comprimido

720

R$

0,4067

R$

292,8240

Comprimido revestido

840

R$

10,9633

R$

9.209,1720

Frasco conta-gotas

120

R$

4,0433

R$

485,1960

Cápsula

3600

R$

0,2667

R$

960,1200

R$

0,2733

R$

983,8800

R$

4,3497

R$

18.790,7040
1.171,1520

143

Naproxeno Sódico 500mg+Sumatriptana 50mg

144

Nistatina 100.000 UI/mL Suspensão Oral

145

Nitrofurantoína 100mg

146

Oxalato de Escitalopram 10mg

Comprimido revestido

3600

147

Oxalato de Escitalopram 25,54 mg (equivalente a 20,00
mg de escitalopram)

Comprimido revestido

4320

148

Oxcarbamazepina 300mg

Comprimido

1440

R$

0,8133

R$

149

Pantoprazol 40mg

Comprimido revestido

1500

R$

0,1433

R$

214,9500

1800

R$

0,9000

R$

1.620,0000

150

Piracetam 800 mg

Comprimido
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151

Piracetam solução injetável de uso Intravenoso 200
mg/mL 5 mL (1.000 mg)

152

R$

2,4956

R$

499,1200

R$

0,6433

R$

4.631,7600

R$

1,7667

R$

9.540,1800

R$

0,8067

R$

4.356,1800

1440

R$

2,4787

R$

3.569,3280

0,3100

R$

248,0000

Ampola

200

Prednisolona 20mg

Comprimido

7200

153

Pregabalina 150mg

Cápsula gelatinosa dura

5400

154

Pregabalina 75 mg

Cápsula gelatinosa dura

5400

155

Progesterona natural micronizada 200mg

Cápsula gelatinosa

156

Propatilnitrato 10mg

Comprimido Sublingual

800

R$

157

Racecadotrila 100 mg

Cápsula

1080

R$

2,7361

R$

2.954,9880

Comprimido

2880

R$

0,6433

R$

1.852,7040

Tubo

150

R$

23,6200

R$

3.543,0000

Comprimido revestido

720

R$

0,5000

R$

360,0000

Comprimido revestido

360

R$

1,6907

R$

608,6520

Comprimido

1500

R$

0,1733

R$

259,9500

Comprimido de liberação
prolongada

2880

R$

1,3162

R$

3.790,6560

R$

0,8667

R$

1.560,0600

R$

0,4400

R$

1.584,0000

R$

0,3067

R$

92,0100

R$

2,2967

R$

1.653,6240

158

Rosuvastatina Cálcica -20mg

159

Salicilato de Metila 52,2 mg/g + Cânfora 44,4 mg/g+
Mentol 20,0 mg/g Aerossol 60ml

160

Secnidazol 1000 mg

161

Senna alexandrina extrato seco 29 mg

162

Simeticona 40mg

163

Succinato
monohidratado 50mg

164

Succinato de Metoprolol 100mg

Comprimido de liberação
prolongada

1800

165

Succinato de Metoprolol 50mg

Comprimido de liberação
prolongada

3600

166

Succinato de Metoprolol 25mg

Comprimido de liberação
prolongada

300

167

Sulfato de Glicosamina pó para solução de uso oral 1,5g

Sachê

720

168

Tartarato de Metoprolol 100mg

Comprimido

3600

R$

0,6333

R$

2.279,8800

1,5267

R$

1.648,8360

de

Desvenlafaxina

169

Tenoxicam 20 mg

Comprimido revestido

1080

R$

170

Terbinafina 250mg

Comprimido

1440

R$

2,6714

R$

3.846,8160

0,1864

R$

596,4800

171

Topiramato 50 mg

Comprimido

3200

R$

172

Topiramato 100 mg

Comprimido

3200

R$

0,6954

R$

2.225,2800

4,0167

R$

144,6012

173

Triancinolona acetonida 1mg/g bisnaga 10 g

Bisnaga

36

R$

174

Triglicerídeos de Ácidos Cáprico e Caprílico, Óleo de
girassol clarificado, Lecitina, Palmitato de retinol, Acetato
de Tocoferol e Alfa-Tocoferol Locao Oleosa a base de AGE
e TCM (Óleo de Girassol), com vitaminas A e E Loção
Oleosa 200ml

Frasco

200

175

Trometamol cetorolaco 10mg

R$
R$

3,1800
2,7633

R$
R$

636,0000
3.979,1520

R$

1,0500

R$

5.670,0000

176

Valproato de Sódio 300 mg+ Ácido Valproico 500 mg

177

Valsartana 160mg + Besilato de Anlodipino 5mg

Comprimido Sublingual

1440

Comprimido de liberação
prolongada

5400

Comprimido revestido

7200

R$

2,2283

R$

16.043,7600

4,0586

R$

29.221,9200

178

Valsartana 320 mg + Besilato de Anlodipino 10mg

Comprimido revestido

7200

R$

179

Valsartana 320mg

Comprimido revestido

7200

R$

1,2400

R$

8.928,0000

1440

R$

0,6567

R$

945,6480

180

Vimpocetina 5 mg

Comprimido
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181

Vitamina A (palmitato de retinol) 3000 UI/ml + Vitamina
B1 (cloridrato de tiamina) 2 mg/ml + Vitamina B2 (fosfato
sódico
de
riboflavina)
1,5
mg/ml
+ Vitamina B3 (nicotinamida) 15 mg/ml+ Vitamina B5
(dexpantenol) 10 mg/ml + Vitamina B6 (cloridrato de
piridoxina) 2 mg/ml + Vitamina B8 (biotina) 0,2 mg/ml +
Vitamina C (ácido ascórbico) 80 mg/ml + Vitamina D2
(ergocalciferol) 900 UI/ml + Vitamina E (acetato de
racealfatocoferol) 15 mg/ml solução oral 20 mL

182

Zinco 2 mg/0,5mL Solução oral 100ml ou Sulfato de zinco
heptaidratado 17,60mg/mL com copo ou seringa
dosadora

Frasco

Frasco

60

R$

5,0438

R$

302,6280

R$

17,5667

R$

1.756,6700

100
TOTAL

R$

566.824,62

MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA (FRACASSADOS) - GRUPO II
ITEM

NOME COMERCIAL

UNIDADE

QTDE

Val. MUntédio

Val.Médio Total

1

BROMIDRATO DE FENOTEROL, 5MG/ML SOLUÇÃO
PARA INALAÇÃO

FRASCO 20 ML

20

R$ 3,4500

R$

69,0000

2

CETOCONAZOL, 20 MG/G CREME TÓPICO

BISNAGA 20G

300

R$ 1,8993

R$

569,7900

3

IVERMECTINA, 6MG

COMPRIMIDO

2000

R$ 0,2534

R$

506,8000

4

MEBENDAZOL, 100 MG

COMPRIMIDO

1200

R$ 0,4799

R$

575,8800

R$

2.808,6800

5

OMEPRAZOL, 40 MG PÓ INJETÁVEL

AMPOLA

400

R$ 7,0217

6

PARACETAMOL, 500 MG

COMPRIMIDO

300

R$ 0,1898

R$

56,9400

7

RANITIDINA CLORIDRATO, 25MG/ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL

AMPOLA 2 ML

800

R$ 0,7333

R$

586,6400

8

SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPRIMA, 40MG+8MG/ML
SUSPENSÃO ORAL

FRASCO 50 ML

200

R$ 1,9133

R$

382,6600

TOTAL

R$

5.556,39

Valor total máximo estimado R$ 572.381,01(quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e oitenta e um
reais e um centavo)
2.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo,
elaborado com base nos valores apurados no Banco de Preços em Saúde - BPS.
3
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
3.1. A necessidade de aquisição dos medicamentos em comento visa ao atendimento da

população cujo atendimento é indispensável para a continuidade do serviço prestado pela
Secretaria Municipal de Saúde de Anhanguera, principalmente ás pessoas de carência
contumaz que dependem cotidianamente do Sistema Único de Saúde e são atendidas nas
Unidades de Saúde do Município de Anhanguera-GO.
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3.2 O Grupo II é composto por itens da farmácia Básica que foi objeto do Pregão Presencial –

Sistema de Registro de Preços nº 010/2020, no entanto estes foram julgados fracassados.
4

LOCAL E FORMA DE FORNECIMENTO

3 - O recebimento dos medicamentos será realizado por servidor competente e a fiscalização pelo
cumprimento das normas referentes aos produtos entregues (quantidades, marca, características,
respeito de prazos, enfim, previsões contidas neste Termo e no Edital de Convocação) de inteira
responsabilidade do Fiscal indicado mediante Portaria oportunamente anexada aos autos, devendo ser
retirados aos poucos, de forma parcelada e contínua pelo sistema de requisição, através de Ordens de
Fornecimentos sempre de acordo com a necessidade do órgão solicitante, devendo ser entregues, as
expensas da Contratada, no endereço da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de até 05
(cinco) dias contados a partir da data da solicitação formal;

4 - Os pedidos de fornecimento serão realizados de acordo com a necessidade do Fundo Municipal de
Saúde de Anhanguera, mediante a emissão de Ordem de Fornecimento emitida por autoridade
competente do Contratante, que deverá constar a especificação dos medicamentos, quantidade, marca
e assinatura do servidor responsável pela sua emissão;

5 - Os medicamentos deverão ser entregues dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos no
instrumento convocatório e seus anexos, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica,
normas e legislação pertinente, inclusive quanto a embalagem dos produtos que deverão conter todas
as informações exigiveis, nos termos da Resolução-RDC nº 71/2009 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, e adotar todas as medidas preventivas no sentido de se minimizar
acidentes ou danos que venham a comprometer a qualidade e a quantidade fornecida
4 - Os medicamentos deverão possuir, no ato da entrega, validade remanescente de, no mínimo, 75%
(setenta e cinco por cento) do total apresentado na embalagem.
5 - Os medicamentos/materiais deverão ser entregues, as expensas da Contratada, nas quantidades
solicitadas e nos locais indicados nas Ordens de Fornecimentos, na sede do Contratante.
6 - No caso de entrega em quantidade inferior à solicitada, a Contratada deverá, em até no máximo 24
(vinte e quatro) horas, responsabilizar-se pela sua complementação.
7 - Ocorrendo a rejeição dos medicamentos no todo ou em parte, o fornecedor deverá substituí-los no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, se estes apresentarem defeito de fabricação ou
divergência relativa ao padrão e norma brasileira vigente ou às especificações constantes deste Termo
e do instrumento convocatório, independentemente da quantidade rejeitada, observando as condições
estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem aplicadas às sanções administrativas
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estabelecidas pelas Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas alterações;
8 - Após o 5º (quinto) dia de atraso, os medicamentos poderão, a critério do Contratante, não mais ser
aceitos, configurando-se a inexecução total do contrato, com as consequencias previstas em lei e neste
Termo de Referência.
9 - A Contratada deverá verificar junto aos seus fornecedores/fabricantes dos medicamentos ofertados,
a disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, não podendo alegar, a posteriori, problemas de
fornecimento e/ou impossibilidade de aquisição como motivos que justifiquem atrasos no
fornecimento.
10 - Fica vedado o substabelecimento do fornecimento contratado, salvo em situações justificadas e
aprovadas pelo Contratante. Neste caso, a Empresa indicada deverá atender todas as condições
exigidas no contrato e a nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada e não pela substabelecida.
5
MODO DE ADJUDICAÇÃO
1 - A adjudicação será realizada através do menor preço por item.
6
PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO
1 – O prazo de duração da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, já computados eventuais
prorrogações.
2 - A vigência dos contratos serão a partir da data de assinatura do instrumento, ou da data da retirada
da Nota de empenho, até a data de 31 de dezembro de 2020, podendo ocorrer o vencimento antes do
prazo no caso de exaurimento da quantidade adquirida.
7 CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
1 - Os bens serão recebidos:
1.1 - Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as
especificações constantes do Edital e da proposta.
1.2 - Definitivamente, após a verificação da qualidade e itens de segurança, em conformidade
com as especificações constantes do Edital e da proposta, e de acordo com o Art. 73, inciso II,
alíneas “a” e “b” da Lei n. 8666/93, e sua consequente aceitação, que se dará até 0 5 ( c i n c o )
d i a s do recebimento provisório.
2. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.
3. O recebimento dos itens são de inteira responsabilidade do FISCAL do contrato, a ser indicado
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mediante Portaria Municipal a ser oportunamente anexada ao procedimento licitatório.
8 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRADADA
1 - A Contratada deverá fornecer medicamentos de primeiro uso, da linha normal de produção, sendo
aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor e legislação pertinente.
2 - Ainda, devem ser fornecidos em embalagem original e lacrada, contendo a indicação de marca e
dados do laboratório, como: razão social, CNPJ e endereço, trazendo impressa a indicação quantitativa,
qualitativa, número de lote, data de fabricação e data de validade.
3 - Atender rigorosamente de acordo com as especificações e quantitativos solicitados (MG, FRC,
FR/AMPOLA, CÁPS, COMP., CX, LT e outros).
4 - Entregar os medicamentos contratados rigorosamente conforme as especificações, exigências e
condições estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços da Contratada, na
Farmácia Municipal de segunda a sexta feira no horário de expediente, das 08:00 às 16:00h;
5 - Transportar os medicamentos em veículo apropriado, garantindo a conservação e a qualidade dos
mesmos, obedecido as normas vigentes;
6 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do bem, de acordo com os arts. 12, 13, 18 e 26,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). O dever previsto nesta alínea implica na
obrigação de, a critério do Contratante, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas
expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos;
7 - Submeter ao Contratante os produtos fornecidos, à qual caberá o direito de recusa, caso não
estejam de acordo com o especificado neste Termo e na Proposta de Preços da Contratada, sendo que
a inobservância destas condições implicará em recusa formal, estando sujeita às penalidades previstas
neste Termo de Referência e na legislação pertinente em vigor, sem que caiba qualquer tipo de
reclamação por parte da inadimplente;
8 - Fornecer, às suas expensas, os produtos que vierem a ser recusados, sendo que o ato de seu
recebimento não importará a sua aceitação, que conforme sua natureza, somente se consumará com o
aceite do Contratante. O Contratante terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o novo
fornecimento dos produtos que vierem a ser recusados. Caso esse prazo revele-se insuficiente, por
razões diversas, caberá à Contratada solicitar um prazo maior, justificando formalmente o motivo da
dilação de prazo;
9 - Alertar seus empregados acerca da boa conduta, principalmente no tocante à disciplina e discrição
da entrega dos produtos;
10 - Não transferir por qualquer forma, os direitos e obrigações que o contrato lhe atribui, sem prévia e
expressa anuência do Contratante;
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11 - Não se pronunciar em nome do Contratante, inclusive junto a órgãos de imprensa, sobre quaisquer
assuntos relativos à atividade da mesma, guardando sigilo absoluto quanto a quaisquer informações
obtidas do Contratante em decorrência da execução do contrato, bem como não divulgar ou reproduzir
quaisquer documentos, instrumentos normativos e materiais encaminhados pelo Contratante;
12 -Não utilizar o nome do Contratante, ou sua qualidade de fornecedor de produtos para o mesmo,
em qualquer forma de divulgação de suas atividades, tais como: cartões de visita, anúncios, impressos
ou qualquer outro tipo de propaganda;
13 - Ressarcir toda e qualquer quantia que for efetivamente paga pelo Contratante, constatado que em
decorrência de ato ou fato culposo e/ou doloso dos prestadores de serviços e/ou empregados da
Contratada;
14 -Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta
ou indiretamente, sobre os produtos objeto do contrato. Fica, desde logo, convencionado que o
Contratante poderá descontar, de qualquer crédito da Contratada, a importância correspondente a
eventuais pagamentos dessa natureza, que venha a efetuar por imposição legal;
15 - O Contratante poderá, a qualquer tempo, solicitar a cópia de todo e qualquer documento que
ateste a regularidade da Contratada;
16 - Cumprir todas as leis e instrumentos normativos reguladores da sua atividade empresarial, bem
como satisfazer, às suas expensas, todas e quaisquer exigências legais decorrentes da execução do
contrato;
17 - A Contratada é, para todos os fins e efeitos jurídicos, única e exclusiva responsável por seus
empregados ou prestadores de serviços, afastado o Contratante, em todas as hipóteses, de qualquer
responsabilidade fiscal, trabalhista, comercial, civil, penal, administrativa e previdenciária que incidam
sobre o contrato firmado pela Contratada;
18 - A Contratada assume inteira responsabilidade por todos e quaisquer danos provocados ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de atos comissivos e omissivos, praticados por seus sócios,
associados, integrantes não sócios, empregados, representantes e prestadores de serviços, por culpa,
dolo, negligência ou imprudência, procedendo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da
comprovação de sua responsabilidade, o ressarcimento ou indenizações cabíveis a preços atualizados.
Caso não o faça dentro do prazo estipulado, o Contratante reserva-se o direito de descontar dos
pagamentos devidos o valor do ressarcimento, sem prejuízo de outras sanções legalmente previstas;
19 - Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo bom comportamento de seus empregados, prepostos ou
subordinados e, ainda, por quaisquer prejuízos que estes venham a causar ao Contratante ou a
terceiros na execução do contrato;
20 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho de que venham a ser vítimas seus
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empregados ou colaboradores, na execução do contrato;
21 - Credenciar, junto ao Contratante, um representante para prestar esclarecimentos e atender a
todas as solicitações necessárias para boa execução do contrato;
22 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Contratante, atendendo
prontamente todas as reclamações;
23 - Cumprir as orientações do Fiscal e do Gestor do Contrato;
24 - Substituir qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios na execução do contrato;
25 - Comunicar, por escrito, ao Contratante, imediatamente após o fato, toda e qualquer irregularidade
ou anormalidade verificada no decorrer da execução do contrato;
26 - Informar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega dos produtos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do fornecimento no prazo
previsto, com a devida comprovação;
27 - Caso a Contratada não tenha condições operacionais de fornecer os produtos conforme solicitado
pelo órgão responsável do Contratante, deverá arcar com o referido fornecimento, sob suas expensas e
mantendo o valor de sua proposta, mesmo que tenha que sub-empreitar a outro estabelecimento;
28 - Comunicar ao Contratante, imediatamente, caso fortuito ou de força maior, fato de terceiro, fato
do príncipe ou fato da administração, que eventualmente venha a prejudicar o adimplemento de suas
obrigações, apresentando documentos comprobatórios em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da
data de sua ocorrência, sob pena de não ser considerado para afastamento ou redução da
responsabilidade civil e administrativa;
29 - Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
30 - Aceitar, nos termos do art. 65 § 1º, da Lei 8.666/1993, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.
31 - Os medicamentos devem estar com as especificações em conformidade com o que foi solicitado:
forma farmacêutica, concentração, condições de conservação, etc.
32 - Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem constar nos rótulos e bulas todas as
informações em língua portuguesa, tais como: número de lote, data de fabricação e validade, nome do
responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo com a Legislação
Sanitária e nos termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros.
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33 - Os medicamentos devem ser entregues na embalagem original, em perfeito estado de
conservação, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de
conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo, e com o número do registro
na ANVISA.
34 - No caso de produtos acondicionados em bisnagas, estas deverão apresentar lacre de bico de
dispensação e tampa com dispositivo para seu rompimento.
35 - O prazo de validade dos medicamentos não deverá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar da data
da entrega do produto. Os medicamentos deverão ser entregues com prazo equivalente a no mínimo
75% (setenta e cinco por cento) de sua validade, contados da data de fabricação. Exemplo: se o
medicamento possui validade de 24 (vinte e quatro) meses contados da data de fabricação, quando da
entrega deverá possuir, no mínimo, 18 (dezoito) meses.
9 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
1 - Receber os medicamentos nos prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos medicamentos recebidos com as
especificações constantes neste Termo de Referência da Proposta vencedora, para fins de aceitação e
recebimento dos mesmos;
3 - Rejeitar, no todo ou em parte, o medicamento que a Contratada entregar fora das especificações
deste Termo de Referência, da Proposta de Preços e do prazo de validade;
4 - Se necessário, paralisar ou suspender a qualquer tempo a entrega dos medicamentos de forma
parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo das entregas efetuadas;
5 - Comunicar à Contratada, por escrito, todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o
fornecimento contratado, bem como sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos
medicamentos fornecidos, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
6 - Acompanhar e fiscalizar, por servidor previamente designado, a execução do contrato, o
fornecimento, a qualificação e aferição dos medicamentos;
7 - Efetuar os pagamentos à Contratada no valor correspondente as parcelas de compras dos
medicamentos efetivamente entregues, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;
8 - Descontar dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente,
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais;
9 - O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a
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terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados
10 MEDIDAS ACAUTELADORAS
1 - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.
11 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Administração.
2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do contrato.
3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta,
não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis, inclusive a sustação de
pagamento de faturas em caso de inobservância de qualquer exigência quanto ao cumprimento do
contrato.
5 - A fiscalização realizada pela contratante não isenta e nem reduz a responsabilidade da contratada
perante os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo.
6 - Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos
produtos contratados.
12 – DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO
1 - No interesse do Município de Anhanguera o valor inicial atualizado da contratação poderá ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), por item, com fundamento no
art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/1993.
2 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as
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supressões resultantes de acordo entre as partes.
13 DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL E PAGAMENTO
1 - O pagamento será efetuado após a efetiva entrega definitiva do material e a apresentação da
respectiva Nota Fiscal, emitidas em nome do contratante de Anhanguera, com as informações contidas
na Ordem de Compras.
2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.
3 - As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas de comprovante de regularidade perante as fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa contratada e de regularidades perante a
Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a Justiça do Trabalho
(CNDT), mediante certidões negativas.
14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
1 - Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 ficará impedida de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e no Cadastro de fornecedores do Município de
Anhanguera pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações
legais e multa, a licitante e a adjudicatária que:
a)
não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade
de sua proposta;
b)
deixar de entregar documentação exigida no respectivo edital;
c)
apresentar documentação falsa;
d)
ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
e)
não mantiver as condições postas na proposta;
f)
falhar ou fraudar a execução do contrato;
g)
comportar-se de modo inidôneo;
h)
fizer declaração falsa;
i)
cometer fraude fiscal.
2 - A licitante estará sujeita à multa de 10% por cento do valor estimado para a contratação quando
incorrer em uma das hipóteses da condição anterior.
3 - Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de
atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades:
I
– advertência;
II
- multa de:
a)
0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja entregue
com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da
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Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não- aceitação do objeto, de forma a
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral
da avença;
b)
20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por
período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
c)
30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;
III
- Suspensão temporária do direto de participar de licitação e impedimento de contratar com o
Município de Anhanguera, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
4 - As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de advertência,
suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do Município de Anhanguera, e
impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, descontando-a
do pagamento a ser efetuado.
15 - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES E DAS MULTAS
1 - O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais
cominações legais (Redação dada pelo art. 7º da Lei 10.520/2002).
2 - A Contratada que incorra nas faltas referidas nos art. 81, 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 8.666/93,
bem como a Contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato ou retirar instrumento equivalente aplicam-se, segundo a natureza e gravidade da falta,
assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei Federal nº
8.666/93 ou em dispositivos de normas que vierem a substituí-la.
3 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora no
percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal acordado, e ainda se perdurar a inércia será
atribuída juros moratórios de 0,33% ao dia sobre o saldo do valor contratado, limitado a 10% a multa
será descontada dos pagamentos, ou ainda, se for o caso, cobrado judicialmente.
4 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento
equivalente, sujeitará a Contratada, além das penalidades referidas no item anterior, a multa de mora,
graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro
do prazo de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

Prefeitura Municipal de Anhanguera/GO – ADM.2017/2020
Av. Belchior de Godoy – 152 – Centro – Fone (64) 3469 1265
CNPJ01.127.430/0001-31-Email licitacao.anhanguera@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
II1% (um por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso na entrega do produto
e/ou se deixar de cumprir uma das cláusulas do instrumento contratual;
III10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, se por sua culpa for rescindido o mesmo,
sem prejuízo das perdas e danos oriundos.
5 - A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente vencedora as seguintes
sanções:
6. Advertência pelo atraso injustificado na execução do contrato;
6.1 - Multa na forma prevista nos itens 3 e 4;
6.2 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com o
Município por prazo não superior a 02 (dois) anos, pela inexecução parcial ou total do objeto.
6.3 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o MUNICÍPIO pelo tempo que
perdurar os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da contratada e depois
de ressarcido os prejuízos resultantes, para o Município pela inexecução total do objeto.
7 - Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à Contratada o contraditório e a ampla
defesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Fundo Municipal de
Saúde de Anhanguera ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
16 - REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
1 - Somente será repassado ao CONTRATANTE o reajuste oficial autorizado, cujo índice a ser aplicado
na data de repactuação será o IGP-DI/FGV - Índice Geral de Preços/Disponibilidade Interna da Fundação
Getúlio Vargas ou outro índice que venha a substituí-lo oficialmente, aplicando-se a variação dos
últimos 12 meses, considerando, ainda, os preços vigentes praticados no mercado para os materiais
contratados.

TERMO DE REFERÊNCIA CONFECCIONADO E APROVADO POR:

MARTA VALÉRIA RODRIGUES FONSECA
Secretário Municipal de Saúde

DANIELE REIS VITORINO
Farmacêutica
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MINUTA CONTRATUAL
A N E X O II

Contrato de Fornecimento de Medicamentos
de uso excepcional que fazem entre si o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ANHANGUERA
e
a
Empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXX.
CONTRATANTE: O XXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede administrativa na XXXXXXXXXXXXXX, CEP. XXXXXXXXX,
Anhanguera - GO, neste ato representada pelo(a) excelentíssimo(a) Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
brasileiro(a), casado, portador do CI/RG nº _____ e do CPF nº ________, residente e domiciliado no
município de Anhanguera, doravante designado CONTRATANTE e do outro lado a Empresa
XXXXXXXXXXXXX, CGC XXXXXXXXXXXX, sediada à XXXXXXXX, neste ato representada pelo Sr(a).
XXXXXXX, RG nº XXXXX, CPF nº XXXXXXXXX, doravante designada CONTRATADA, com base na
homologação do procedimento licitatório Pregão Presencial - SRP nº ____/2020, datada de
__de______de 2020, firmam o presente contrato, sujeitando-se as partes às disposições contidas na
Lei nº 8.666/93, e às condições seguintes:
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO EXCEPCIONAL para oferecimento á população que destes
fizerem uso, conforme especificações e quantitativo constante do Anexo I – Termo de Referência e da
Proposta de Preços vencedora, que de agora em diante são partes integrantes deste instrumento,
independentes de sua transcrição.
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UND

QTDE

VAL.UNT
R$

VAL.TOTAL
R$

1...
2 – CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
A CONTRATADA se obriga a:
1 - A Contratada deverá fornecer medicamentos de primeiro uso, da linha normal de produção, sendo

Prefeitura Municipal de Anhanguera/GO – ADM.2017/2020
Av. Belchior de Godoy – 152 – Centro – Fone (64) 3469 1265
CNPJ01.127.430/0001-31-Email licitacao.anhanguera@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor e legislação pertinente.
2 - Ainda, devem ser fornecidos em embalagem original e lacrada, contendo a indicação de marca e
dados do laboratório, como: razão social, CNPJ e endereço, trazendo impressa a indicação quantitativa,
qualitativa, número de lote, data de fabricação e data de validade.
3 - Atender rigorosamente de acordo com as especificações e quantitativos solicitados (MG, FRC,
FR/AMPOLA, CÁPS, COMP., CX, LT e outros).
4 - Entregar os medicamentos contratados rigorosamente conforme as especificações, exigências e
condições estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços da Contratada, na
Farmácia Municipal de segunda a sexta feira no horário de expediente, das 08:00 às 16:00h;
5 - Transportar os medicamentos em veículo apropriado, garantindo a conservação e a qualidade dos
mesmos, obedecido as normas vigentes;
6 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do bem, de acordo com os arts. 12, 13, 18 e 26,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). O dever previsto nesta alínea implica na
obrigação de, a critério do Contratante, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas
expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos;
7 - Submeter ao Contratante os produtos fornecidos, à qual caberá o direito de recusa, caso não
estejam de acordo com o especificado neste Termo e na Proposta de Preços da Contratada, sendo que
a inobservância destas condições implicará em recusa formal, estando sujeita às penalidades previstas
neste Termo de Referencia e na legislação pertinente em vigor, sem que caiba qualquer tipo de
reclamação por parte da inadimplente;
8 - Fornecer, às suas expensas, os produtos que vierem a ser recusados, sendo que o ato de seu
recebimento não importará a sua aceitação, que conforme sua natureza, somente se consumará com o
aceite do Contratante. O Contratante terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o novo
fornecimento dos produtos que vierem a ser recusados. Caso esse prazo revele-se insuficiente, por
razões diversas, caberá à Contratada solicitar um prazo maior, justificando formalmente o motivo da
dilação de prazo;
9 - Alertar seus empregados acerca da boa conduta, principalmente no tocante à disciplina e discrição
da entrega dos produtos;
10 - Não transferir por qualquer forma, os direitos e obrigações que o contrato lhe atribui, sem prévia e
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expressa anuência do Contratante;
11 - Não se pronunciar em nome do Contratante, inclusive junto a órgãos de imprensa, sobre quaisquer
assuntos relativos à atividade do mesma, guardando sigilo absoluto quanto a quaisquer informações
obtidas do Contratante em decorrência da execução do contrato, bem como não divulgar ou reproduzir
quaisquer documentos, instrumentos normativos e materiais encaminhados pelo Contratante;
12 -Não utilizar o nome do Contratante, ou sua qualidade de fornecedor de produtos para o mesmo,
em qualquer forma de divulgação de suas atividades, tais como: cartões de visita, anúncios, impressos
ou qualquer outro tipo de propaganda;
13 - Ressarcir toda e qualquer quantia que for efetivamente paga pelo Contratante, constatado que em
decorrência de ato ou fato culposo e/ou doloso dos prestadores de serviços e/ou empregados da
Contratada;
14 -Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta
ou indiretamente, sobre os produtos objeto do contrato. Fica, desde logo, convencionado que o
Contratante poderá descontar, de qualquer crédito da Contratada, a importância correspondente a
eventuais pagamentos dessa natureza, que venha a efetuar por imposição legal;
15 - O Contratante poderá, a qualquer tempo, solicitar a cópia de todo e qualquer documento que
ateste a regularidade da Contratada;
16 - Cumprir todas as leis e instrumentos normativos reguladores da sua atividade empresarial, bem
como satisfazer, às suas expensas, todas e quaisquer exigências legais decorrentes da execução do
contrato;
17 - A Contratada é, para todos os fins e efeitos jurídicos, única e exclusiva responsável por seus
empregados ou prestadores de serviços, afastado o Contratante, em todas as hipóteses, de qualquer
responsabilidade fiscal, trabalhista, comercial, civil, penal, administrativa e previdênciária que incidam
sobre o contrato firmado pela Contratada;
18 - A Contratada assume inteira responsabilidade por todos e quaisquer danos provocados ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de atos comissivos e omissivos, praticados por seus sócios,
associados, integrantes não sócios, empregados, representantes e prestadores de serviços, por culpa,
dolo, negligência ou imprudência, procedendo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da
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comprovação de sua responsabilidade, o ressarcimento ou indenizações cabíveis a preços atualizados.
Caso não o faça dentro do prazo estipulado, o Contratante reserva-se o direito de descontar dos
pagamentos devidos o valor do ressarcimento, sem prejuízo de outras sanções legalmente previstas;
19 - Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo bom comportamento de seus empregados, prepostos ou
subordinados e, ainda, por quaisquer prejuízos que estes venham a causar ao Contratante ou a
terceiros na execução do contrato;
20 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho de que venham a ser vítimas seus
empregados ou colaboradores, na execução do contrato;
21 - Credenciar, junto ao Contratante, um representante para prestar esclarecimentos e atender a
todas as solicitações necessárias para boa execução do contrato;
22 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Contratante, atendendo
prontamente todas as reclamações;
23 - Cumprir as orientações do Fiscal e do Gestor do Contrato;
24 - Substituir qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios na execução do contrato;
25 - Comunicar, por escrito, ao Contratante, imediatamente após o fato, toda e qualquer irregularidade
ou anormalidade verificada no decorrer da execução do contrato;
26 - Informar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega dos produtos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do fornecimento no prazo
previsto, com a devida comprovação;
27 - Caso a Contratada não tenha condições operacionais de fornecer os produtos conforme solicitado
pelo órgão responsável do Contratante, deverá arcar com o referido fornecimento, sob suas expensas e
mantendo o valor de sua proposta, mesmo que tenha que subempreitar a outro estabelecimento;
28 - Comunicar ao Contratante, imediatamente, caso fortuito ou de força maior, fato de terceiro, fato
do príncipe ou fato da administração, que eventualmente venha a prejudicar o adimplemento de suas
obrigações, apresentando documentos comprobatórios em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da
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data de sua ocorrência, sob pena de não ser considerado para afastamento ou redução da
responsabilidade civil e administrativa;
29 - Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
30 - Aceitar, nos termos do art. 65 § 1º, da Lei 8.666/1993, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.
31 - Os medicamentos devem estar com as especificações em conformidade com o que foi solicitado:
forma farmacêutica, concentração, condições de conservação, etc.
32 - Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem constar nos rótulos e bulas todas as
informações em língua portuguesa, tais como: número de lote, data de fabricação e validade, nome do
responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração de acordo com a Legislação
Sanitária e nos termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros.
33 - Os medicamentos devem ser entregues na embalagem original, em perfeito estado de
conservação, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de
conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo, e com o número do registro
na ANVISA.
34 - No caso de produtos acondicionados em bisnagas, estas deverão apresentar lacre de bico de
dispensação e tampa com dispositivo para seu rompimento.
35 - O prazo de validade dos medicamentos não deverá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar da data
da entrega do produto. Os medicamentos deverão ser entregues com prazo equivalente a no mínimo
75% (setenta e cinco por cento) de sua validade, contados da data de fabricação. Exemplo: se o
medicamento possui validade de 24 (vinte e quatro) meses contados da data de fabricação, quando da
entrega deverá possuir, no mínimo, 18 (dezoito) meses.
A CONTRATANTE obriga-se a:
1 - Receber os medicamentos nos prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos medicamentos recebidos com as
especificações constantes neste Termo de Referência da Proposta vencedora, para fins de aceitação e
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recebimento dos mesmos;
3 - Rejeitar, no todo ou em parte, o medicamento que a Contratada entregar fora das especificações
deste Termo de Referência, da Proposta de Preços e do prazo de validade;
4 - Se necessário, paralisar ou suspender a qualquer tempo a entrega dos medicamentos de forma
parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo das entregas efetuadas;
5 - Comunicar à Contratada, por escrito, todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o
fornecimento contratado, bem como sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos
medicamentos fornecidos, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
6 - Acompanhar e fiscalizar, por servidor previamente designado, a execução do contrato, o
fornecimento, a qualificação e aferição dos medicamentos;
7 - Efetuar os pagamentos à Contratada no valor correspondente as parcelas de compras dos
medicamentos efetivamente entregues, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;
8 - Descontar dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente,
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais;
9 - O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO
1 - O presente contrato tem vigência a partir da data de sua assinatura e findará no dia 31 de dezembro
de 2020, podendo encerrar antecipadamente com o exaurimento da quantidade adquirida.
2 - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar
4 – CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
1 – DO PREÇO - Pelos serviços prestados pela CONTRATADA, o CONTRATANTE pagará a importância
de R$ (_______________).
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2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – As despesas correrão por conta da dotação orçamentária
__________________e no exercício subsequente, à conta da dotação apropriada.
5 – CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
1 - O pagamento será efetuado com a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, tendo sido
cumpridos todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência, devidamente atestada;
2 - O valor da Nota Fiscal/fatura deverá ser o mesmo consignado na Nota de Empenho, sem o que não
será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido prazo para a empresa
fornecedora fazer a substituição da nota fiscal;
3 - O pagamento será efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da data
do recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Finanças, e será feito mediante Ordem Bancária
para crédito na conta corrente da empresa contratada, no domicílio bancário por ela expressamente
informado;
4 - A contratante efetuará o pagamento somente para a empresa contratada, vedada a negociação dos
documentos de cobrança com terceiros, ou a sua colocação em cobrança bancária;
5 - As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas de comprovante de regularidade perante as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa contratada e de regularidades perante a
Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à Justiça do Trabalho
(CNDT), mediante respectivas certidões negativas.
6 – CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
1 - O recebimento dos medicamentos será realizado por servidor competente e a fiscalização pelo
cumprimento das normas referentes aos produtos entregues (quantidades, marca, características,
respeito de prazos, enfim, previsões contidas neste Termo e no Edital de Convocação) de inteira
responsabilidade do Fiscal indicado mediante Portaria oportunamente anexada aos autos, devendo ser
retirados aos poucos, de forma parcelada e contínua pelo sistema de requisição, através de Ordens de
Fornecimentos sempre de acordo com a necessidade do órgão solicitante, devendo ser entregues, as
expensas da Contratada, no endereço da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de até 05
(cinco) dias contados a partir da data da solicitação formal;
2 - Os pedidos de fornecimento serão realizados de acordo com a necessidade do Fundo Municipal de
Saúde de Anhanguera, mediante a emissão de Ordem de Fornecimento emitida por autoridade
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competente do Contratante, que deverá constar a especificação dos medicamentos/materiais,
quantidade, marca e assinatura do servidor responsável pela sua emissão;
3 - Os medicamentos deverão ser entregues dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos no
instrumento convocatório e seus anexos, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica,
normas e legislação pertinente, inclusive quanto a embalagem dos produtos que deverão conter todas
as informações exigiveis, nos termos da Resolução-RDC nº 71/2009 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, e adotar todas as medidas preventivas no sentido de se minimizar
acidentes ou danos que venham a comprometer a qualidade e a quantidade fornecida
4 - Os medicamentos deverão possuir, no ato da entrega, validade remanescente de, no mínimo, 75%
(setenta e cinco por cento) do total apresentado na embalagem.
5 - Os medicamentos deverão ser entregues, as expensas da Contratada, nas quantidades solicitadas e
nos locais indicados nas Ordens de Fornecimentos, na sede do Contratante.
6 - No caso de entrega em quantidade inferior à solicitada, a Contratada deverá, em até no máximo 24
(vinte e quatro) horas, responsabilizar-se pela sua complementação.
7 – Os produtos serão recebidos:
a) PROVISORIAMENTE, a partir da entrega, para fins de verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações solicitadas;
b) DEFINITIVAMENTE, após a verificação da conformidade com as especificações solicitdas,
inclusive quanto as especificações deste Termo e da Proposta, e aferição da qualidade e
quantidade.
8 - Ocorrendo a rejeição dos medicamentos no todo ou em parte, o fornecedor deverá substituí-los no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, se estes apresentarem defeito de fabricação ou
divergência relativa ao padrão e norma brasileira vigente ou às especificações constantes deste Termo
e do instrumento convocatório, independentemente da quantidade rejeitada, observando as condições
estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem aplicadas às sanções administrativas
estabelecidas pelas Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas alterações;
9 - Após o 5º (quinto) dia de atraso, os materiais/medicamentos poderão, a critério do Contratante, não
mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total do contrato, com as consequencias previstas em lei
e neste Termo de Referência.
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10 - A Contratada deverá verificar junto aos seus fornecedores/fabricantes dos medicamentos
ofertados, a disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, não podendo alegar, a posteriori,
problemas de fornecimento e/ou impossibilidade de aquisição como motivos que justifiquem atrasos
no fornecimento.
11 - Fica vedado o substabelecimento do fornecimento contratado, salvo em situações justificadas e
aprovadas pelo Contratante. Neste caso, a Empresa indicada deverá atender todas as condições
exigidas no contrato e a nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada e não pela substabelecida.
7 – CLÁUSULA SÉTIMA – DA SANÇÃO DE INADIMPLAMENTO E DAS PENALIDADES
1 - As sanções cabíveis serão aplicadas de acordo com o disposto no art. 7° da Lei 10.520/02 e arts. 86 a
88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa.
2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
I - Advertência;
II - multa indenizatória pecuniária de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, quando
ocorrer inexecução parcial;
III - Multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, quando
ocorrer inexecução total;
IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
V - Impedimento de licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no parágrafo terceiro desta
cláusula.
3 - As sanções previstas acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, nos seguintes prazos:
I - Das sanções estabelecidas no parágrafo primeiro, incisos I, II e III, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da
intimação da CONTRATADA;
II - Da sanção estabelecida no parágrafo primeiro, inciso IV, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vista, podendo ser requerida a reabilitação 02 (dois) anos após a aplicação da pena.

Prefeitura Municipal de Anhanguera/GO – ADM.2017/2020
Av. Belchior de Godoy – 152 – Centro – Fone (64) 3469 1265
CNPJ01.127.430/0001-31-Email licitacao.anhanguera@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
4 - O atraso injustificado na prestação dos serviços e/ou atraso no fornecimento, sem prejuízo do
disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora,
calculada na proporção de 1,00% (um por cento) ao dia, sobre o valor da obrigação não cumprida.
5 - Tudo o que for fornecido incorretamente e, portanto, não aceito, deverá ser substituído por outro,
na especificação correta, no prazo previsto neste contrato.
6 - A não ocorrência de substituição no prazo definido, ensejará a aplicação das sanções definidas nesta
cláusula.
7 - As sanções previstas nos parágrafos primeiro, terceiro e quarto e incisos poderão ser aplicadas
cumulativamente de acordo com circunstancias do caso concreto.
8.
O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a contratada tenha
direito, originário de fornecimento anterior ou futuro.
9 - Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, atualizado, deverá ser
pago pelo inadimplente na Tesouraria Municipal, na condição “à vista”. Na ocorrência do não
pagamento, o valor será cobrado judicialmente.
10 - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão pelo CONTRATANTE, pelos
motivos e na forma e consequência prevista no art. 7° da Lei 10.520/02 e arts. 77 a 80 da Lei nº
8.666/93, aplicando as sanções previstas nos arts. 86 a 88 da referida lei, no que couber, e os demais
diplomas legais aplicáveis.
11 - A rescisão do contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII
e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, observado o disposto no art. 80 da citada lei, no que couber ao
presente instrumento;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação vigente.
12 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.
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13 - Também o contrato será considerado extinto no caso de serem extintas as fontes utilizadas no
acompanhamento dos preços contratados, e, outra fonte, cuja terminologia mais se aproximar dos
materiais/produtos licitado, for considerada inviável por quaisquer das partes.
14 - A rescisão contratual pelo motivo descrito no parágrafo terceiro não gerará, à quaisquer das
partes, direitos a indenizações ou compensações, não importando o título.
15 - O contrato se extinguirá ainda em caso de inadimplência da CONTRATADA com a Fazenda
Municipal.
16 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso da rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
17 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da referida lei, no que couber,
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados
que houver sofrido, tendo ainda direito ao pagamento devido pela execução do contrato até a data da
rescisão.
8 – CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE
1 - Na hipótese de aumento geral de preços dos produtos que compõem o objeto deste procedimento,
durante a vigência do contrato e no curso de sua prestação, demonstrados de forma analítica o
aumento de custos, poderão ainda as partes, restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato através de termo aditivo, mantidas as condições da proposta, ressaltando que o percentual a
ser repassado ao CONTRATANTE não poderá exceder o percentual repassado à CONTRATADA, desde
que presentes as hipóteses previstas expressamente no artigo 65, inciso II, “d”, da Lei federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
9 - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
1 - A fiscalização e acompanhamento do cumprimento do fornecimento licitado ficarão a cargo do
órgão contratante, ficando designado como gestor representante da administração o servidor
___________ e, na sua falta, ausência ou impedimento, o servidor ________, conforme Portaria nº
_____/20___, de ____ de ________ de 20___, emitida pela autoridade competente, sendo que a
substituição de qualquer deles poderá se dar mediante nova portaria a ser anexada aos autos.
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1.1 - A fiscalização de que trata esta cláusula, não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão
culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados.
10 – CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
1 - O presente contrato poderá ser rescindido nos termos do artigo 79 da Lei nº 8.666/93.
11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
1 - Elege-se o foro da comarca de Cumari-Go, para dirimir todas as questões emergentes deste contrato,
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Por estarem assim justos e combinados, lavrou-se o presente em 02 (duas) vias de igual teor, que
vai depois de lido e devidamente conferido, assinado pelas partes contratantes e pelas
testemunhas abaixo.
Anhanguera, ___

de ______ de ____.

Gestora do Fundo Municipal de Saúde – FMS
Secretária Municipal de Saúde de Anhanguera
CONTRATANTE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome:
Nome:

CPF: ___________________________________________________________
CPF:

_________________
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS.
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. ____/2 0 2 0

Modelo de Declaração de que não emprega Menor de 18 anos.

..................................................................................... inscrito no CNPJ N..........., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a).............................................. , portador(a) da
Carteira de Identidade n........................ e do CPF n .......................................... DECLARA para
fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido do
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, que não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) (OBS: em
caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e Data:

Nome, cargo e assinatura
Razão Social da empresa.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N. _____/2020

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das seguintes
situações:
a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público;
b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, nos últimos dois anos;
c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações.
Nos termos do art. 55, inc. XIII da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, comprometemo- nos a
informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no
edital.
,

de _

de

.

Representante Legal
(com carimbo da empresa)
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N. _____/2020

DECLARAÇÃO

..................................................................................... inscrito no CNPJ N..........., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a).............................................. , portador(a) da
Carteira de Identidade n........................ e do CPF n ..........................................DECLARA, sob
as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital
acima referido.

,

de

_de

Representante Legal
(com carimbo da empresa)
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ANEXOVI.
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
(Impresso em papel timbrado da empresa)

Referência: Pregão Presencial - SRP- nº _______/2020.
A empresa __________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº_________________, por seu
representante legal abaixo assinado, Sr.(a) __________________, portador(a) do RG nº ___________ e
do CPF nº ______________________, DECLARA, para os fins do Edital do Referência: Pregão Presencial
– SRP nº ______/2020.
, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada
pela Lei Complementar 147, de 07/08/2014;
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006.
Declara ainda que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de
pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49
daquela Lei Complementar, não se enquadrando em quaisquer vedações constantes no § 4º do art. 3º
da referida lei.
Local e data.
____________________________________
(nome completo do declarante)
(RG do declarante)


Fazer Declaração falsa de enquadramento na condição de ME ou EPP, frustrando o caráter competitivo do
procedimento licitatório, com intuito de obter para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação, é tipificado como crime na Lei Geral de Licitações (art.90, Lei 8666/93). Também é caso de aplicação de sanção
administrativa de declaração de inidoneidade, haja vista ser ato ilícito que visa frustrar os objetivos da licitação (art. 88, Lei
nº.8666/93).
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO REFERENTE AO ARTIGO 9º, III, DA LEI Nº 8.666/93.

Referência: Pregão Presencial – SRP nº ___/2020

A empresa __________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº_________________, por seu
representante legal abaixo assinado, Sr.(a) __________________, portador(a) do RG nº ___________ e
do CPF nº ______________________, DECLARA, sob as penalidades cabíveis, que não possuí dirigentes,
gerentes, sócios ou componentes do quadro técnico que sejam servidores da Administração Direta ou
Indireta.

Local e data

Assinatura e carimbo do Representante Legal.
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ANEXO VIII
(PROCURAÇÃO)
(Impresso em papel timbrado da empresa)

Referência: Pregão Presencial – SRP nº ___/2020
Processo nº:
OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social da empresa com demais informações cabíveis de
natureza legal).
OUTORGADO: (nome e qualificação).
OBJETO: Representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Anhanguera

PODERES: Retirar editais, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas de
habilitação e julgamento da documentação e das propostas de preços, assinar as respectivas atas,
registrar ocorrências, formular impugnações, lances verbais, interpor recursos, renunciar o direito de
recurso, bem como assinar contratos e quaisquer documentos, indispensáveis ao fiel cumprimento
do presente mandato.

Local e data

Assinatura e carimbo do Representante Legal com Firma reconhecida
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ANEXO IX
MINUTA DA ATA
Ata de Registro de Preço, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS DE USO EXCEPCIONAL.
Processo Nº: _____/2020
Validade: 12 (doze) meses.
Às __:__ horas do dia __/__/2020, na PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA, reuniram-se
na SALA DE LICITAÇÃO, situada à Av.Belchior de Godoy, nº 152, Setor Central, Anhanguera, CEP:
__________, Fone: (64)3469-1265, inscrito no CNPJ sob o nº 01.127.430/0001-31, representado pelo(a)
Pregoeiro(a), Sr(a). CLEITON CÉSAR GOMES, brasileiro(a), portador do CPF/MF nº ____________, e os
membros da Equipe de Apoio _____________________, designados pelo Decreto nº __________, com
base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na regulamentação feita pelo Decreto n.º 001/2014, e
Decreto Nº 9.488, de 30 de Agosto de 2018, em face das propostas vencedoras apresentadas no Pregão
Presencial- SRP nº __/2020, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa,
exarado no presente processo, R E S O L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme
as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das PROMITENTES CONTRATADAS,
visando a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
ITEM QTD MARCA

LOTE/ITEM

NOME COMERCIAL

UNIDADE

EMPRESA
NOME:
CPF:
ENDEREÇO:
FONE:
EMAIL:
REPRESENTANTE LEGAL
NOME:
CPF:

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e
obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação.
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DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS
CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:
I. assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no
prazo máximo 05 (Cinco) dias úteis, contados da solicitação formal.
II. providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo
MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações
assumidas nesta ata.
III. reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da
documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial nº ___/2020.
IV. prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data
da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
V. ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas na presente ARP.
VI. responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários,
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e
quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos
Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária
VII. pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente
ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária
por tal pagamento.
VIII. manter o prazo de garantia e, contado da data da entrega definitiva dos bens, na forma
prevista no anexo (I)- Termo de Referência, do edital do Pregão Presencial nº ___/2020.
DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze)
meses, contados da sua assinatura.
DO REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes
desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:
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RAZÃO SOCIAL:
LOTES/ITENS

UND

QTD

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

MENOR PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
CLÁUSULA QUINTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:
I. gerenciar, através do Órgão Gerenciador, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a
indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da
Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos
participantes desta Ata;
II. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações
assumidas;
III. acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do
Órgão Gerenciador;
IV. publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na
imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial
de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;
DA CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA SEXTA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão
Presencial nº __/2020, o MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou órgãos participantes, visando
alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais
fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das
detentoras, e obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.
CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO/ÓRGÃO
GERENCIADOR a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações
específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em
igualdade de condições.
CLÁUSULA OITAVA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos
órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura
deste.
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DO PAGAMENTO À CONTRATADA
CLÁUSULA NONA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos
fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente
entregue mediante a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente dos bens entregues,
devidamente atestada pelo setor responsável, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo.
CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento será efetuado através de depósito/transferência bancário(a),
mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes.
O documento fiscal deverá estar acompanhado dos seguintes documentos:
Parágrafo Primeiro:
a) Certidão Negativa de Tributos, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela
Secretaria Municipal da sede do licitante;
b) Certidão Negativa de Débito - CND do INSS;
c) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal;
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou pelos órgãos
municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar novos prazos
previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua reapresentação e consequente aprovação.
DAS ALTERAÇÕES DA ATA
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecido ao disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:
Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados,
cabendo ao Órgão Gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores
registrados.
Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:
I. convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao
praticado no mercado;
II. frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e
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III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores que
não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;
Parágrafo Terceiro: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:
I. liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades
previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Presencial, confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados;
II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de
fornecimento dos materiais;
III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores que
não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;
Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver
êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será
cancelado quando:
I. houver interesse público, devidamente fundamentado;
II. o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
III. o fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo determinado neste edital, sem
justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;
IV. se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;
V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao
praticados no mercado;
VI. por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a
impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta
ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a
validade desta
Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei 8.666/93, o
MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação
fundamentada e aceita.
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DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata o MUNICÍPIO poderá,
garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:
I. advertência;
II. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total registrado;
III. suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com
o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes
casos, independentemente da aplicação de multas:
I. descumprimento das obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos para o
MUNICÍPIO;
II. execução insatisfatória ou inexecução do objeto da licitação, desde que a sua gravidade não
recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
III. pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços
do MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais;
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade
desta
Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quarta não impede
que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor
e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula Décima Quarta, em seus incisos I, III e IV,
facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos
eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;
Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente,
caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos,
contado da data da comunicação de confirmação da sanção;
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Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO
poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua
cobrança judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e
premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses
escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das
outras penalidades anteriormente descritas.
Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência do ÓRGÃO
GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla
defesa e contraditório, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo
a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº. º 8.666/1993, Decreto Federal nº 7.892/2013 e no Edital
nº ___.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas a condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas
com órgão gerenciador.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o
item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Ademais, o quantitativo decorrente das adesões à ata de
registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua
interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial nº __/2020
e as propostas apresentadas pelas CONTRATADA(S), prevalecendo, em caso de conflito, as disposições
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do Edital sobre as das propostas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTE(S)
CONTRATADA(S) dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de
Referência - Anexo, do Pregão Presencial nº __/2020, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO,
lavrada em Ata datada de __/__/2020, e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Caberá ao Órgão Gerenciador do Município o gerenciamento da
presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de Cumari, para dirimir quaisquer
dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
ANHANGUERA, __ de ______ de 2020.

FRANCICSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MARTA VALÉRIA RODRIGUES FONSECA
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATADA(S):
________________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prefeitura Municipal de Anhanguera/GO – ADM.2017/2020
Av. Belchior de Godoy – 152 – Centro – Fone (64) 3469 1265
CNPJ01.127.430/0001-31-Email licitacao.anhanguera@outlook.com

