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Licitações

AVISO DE EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2019
TIPO – MENOR PREÇO POR LOTE
O Município de Guaratinga/BA realizará dia 15 de julho de 2019 ás 10h00min, na Prefeitura, situada
na Avenida Juscelino Kubistchek, 589 , Centro, menor preço POR LOTE, objetivando REGISTRAR
PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO
PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, conforme o anexo I do Edital.
Os interessados poderão baixar o Edital no site www.guaratinga.ba.gov.br ou retirar no Edifício sede
da Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA, localizada na Avenida Juscelino Kubistchek, 589, Centro, sala da
Comissão Permanente de Licitação.
Informações complementares poderão ser obtidas através do telefone (33) 3277 – 2295 ou pelo email: licitaguaratinga@gmail.com.
Guaratinga/BA, 18 de junho de 2019.

Ywério Campos Rodrigues
Decreto Municipal nº 156/2018
Pregoeiro Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
Declaro para os fins que se fizerem necessários que este documento
foi publicado no Jornal Grande Circulação do dia __/__/2019 no Diário
Oficial do Município do dia __/__/2019, no Diário Oficial do Estado
__/__/2019 e no Diário Oficial da União __/__/2019 e Quadro de Avisos da
Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA, à Avenida Juscelino Kubistchek, 589,
Centro, pelo período de __/__/2019 a __/__/2019.
Guaratinga/BA, __ de ______ de 2019.
Ywério Campos Rodrigues
Decreto Municipal nº 156/2018
Pregoeiro Municipal
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - SRP
068/2019

PROCESSO
ADMINISTRATIVO

Pregão/Presencial/POR LOTE

MODALIDADE/FORMA/TIPO

022/2019

NÚMERO DA LICITAÇÃO

1 – DO PREÂMBULO
1.1 – O Município de Guaratinga/BA torna público para conhecimento dos interessados que na data,
horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO SISTEMA REGISTRO
DE PREÇOS, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço POR LOTE, conforme descrição
contida neste Edital e seus Anexos.
1.2 - O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, Decreto Municipal Nº
052/2017, Decreto nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, Decreto Municipal Nº 053/2017, à Lei nº
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006,
posteriores alterações Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de
1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 022/2019
Data da abertura da 15 de JULHO de 2019
sessão pública
Local

SALA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, situada à Avenida
Juscelino Kubistchek, 589, Centro, Guaratinga/BA.

Horário

10h:00min

Credenciamento

Das 10h:00min às 10h:15min do dia 15 de JULHO de 2019

Site Publicação
Edital

do www.guaratinga.ba.gov.br

e-mail

licitaguaratinga@gmail.com

Telefone

(73) 3277-2295

2 – DO OBJETO
2.1 - O objeto desta licitação é REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, conforme especificações e
quantidades estabelecidas neste edital e no Termo de Referência (Anexo I).
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2.2 - A licitação será subdivida em Itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
2.3 - O critério de julgamento adotado será o menor preço POR LOTE, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2.4 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
2.4.1 - ANEXO I - Termo de Referência;
2.4.2 – ANEXO II – Modelo de Proposta;
2.4.3 - ANEXO III - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso
VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002);
2.4.4 - ANEXO IV - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação;
2.4.5 - ANEXO V - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº
9.854/99);
2.4.6 - ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007;
2.4.7 - ANEXO VII – Modelo de Procuração Particular
2.4.7 - ANEXO VIII - Minuta de Contrato.
2.4.8 – ANEXO IX – Minuta da Ata de Registro de Preços.
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar deste Pregão Presencial os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus
Anexos.
3.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas, nas seguintes condições:
3.2.1 - Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou
em processo de recuperação extrajudicial;
3.2.2 - Em dissolução ou em liquidação;
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3.2.3 - Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos
termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;
3.2.4 - Que estejam reunidas em consórcio;
3.2.5 - Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
3.2.6 - Estrangeiras que não funcionem no País;
3.2.7 - Empresas de que sejam proprietários: A Prefeita, o Vice-Prefeito, os Vereadores;
3.2.8 - Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº.
8.666/93;
3.2.9 - O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.
3.3 - A observância das vedações do Item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que,
pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
Obs.: A PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO SIGNIFICA PLENO CONHECIMENTO
DE SUAS INSTRUÇÕES, NÃO CABENDO, APÓS SUA ABERTURA, ALEGAÇÕES DE
DESCONHECIMENTO DE SUBITENS, OU RECLAMAÇÕES QUANTO AO SEU
CONTEÚDO. ANTES DE ELABORAR SUAS PROPOSTAS, OS LICITANTES DEVERÃO
LER ATENTAMENTE O EDITAL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.
4 - DO CREDENCIAMENTO
4.1 – No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeiro, será
realizado o credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tanto,
OBRIGATORIAMENTE, o envelope de credenciamento deverá conter os seguintes documentos:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Autenticado em Cartório competente ou pela
Equipe de Apoio;
b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores. Autenticado em Cartório competente ou pela Equipe de Apoio;
c) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
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e) Procuração particular ou carta de credenciamento, estabelecendo poderes para representar o
licitante expressamente quanto à formulação de propostas e a praticar todos os demais atos
inerentes ao Pregão, na hipótese de representação por meio de preposto. Caso haja opção
pela carta de credenciamento, poderá ser utilizado o modelo anexo VII deste edital;
f) Cópia da cédula de identidade e CPF ou equivalentes do representante da licitante presente
à sessão;
g) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº
5.764, de 1971;
h) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: Certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio –
DNRC;
i) Documentos de RG e CPF do proprietário e sócios quando for o caso da empresa;
j) Os documentos descritos no subitem anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;
k) Em hipótese alguma serão recebidos documentos posteriores a data acima indicada;
l) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país,
quando a atividade assim o exigir. Autenticado em Cartório competente ou pela Equipe de
Apoio;
4.2 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se
manifestar em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal,
vedada a participação de qualquer interessado representando mais de um licitante. Referido
representante poderá ser acompanhado por outras pessoas, que poderão assessorá-lo, sendo vedada a
manifestação de qualquer natureza por essas outras pessoas;
4.5 - Não se admitirá posterior complementação da documentação.
4.6 - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada
no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, quando for o caso (Conforme modelo Anexo VI), sob pena
de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006,
Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da declaração de 2017;
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4.9 - O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir
do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva
declaração.
4.10 - Na sessão pública realizada em decorrência desta Licitação, somente poderá fazer uso da
palavra, rubricar documentos e propostas, apresentar reclamações, assinar atas e manifestar intenção
de interpor recursos, o representante devidamente credenciado da proponente.
5 – DA ABERTURA DA SESSÃO
5.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados
no preâmbulo deste Edital, quando o(s) licitante(s), ou o(s) seu(s) representante(s), após a fase de
credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:
5.1.2 - O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir
do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva
declaração.
5.1.3 - Envelopes de Credenciamento, proposta de preços e da documentação de habilitação,
separados, fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 1 - CREDENCIAMENTO
MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2019
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
CNPJ Nº XXXX
ENDEREÇO:
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF Nº XXXX

ENVELOPE N° 2 – PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2019
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
CNPJ Nº XXXX
ENDEREÇO:
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF Nº XXXX
ENVELOPE N° 3 - HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2019
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
CNPJ Nº XXXX
ENDEREÇO:
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF Nº XXXX
5.1.4 - Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da
abertura da sessão pública. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em
invólucro único, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2019
SESSÃO SERÁ REALIZA NO DIA 15/07/2019, às 10hs00min.
5.1.5 - Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos
como proposta.
5.1.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas neste Edital.
6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1 – A empresa participante deverá solicitar
via
e-mail no endereço
licitaguaratinga@gmail.com (Enviar no e-mail CARTÃO CNPJ para cadastro) ou retirar
na sede da Prefeitura Municipal, cito à Avenida Juscelino Kubstchek, 589, Centro,
Guaratinga/BA, o arquivo da PROPOSTA ELETRÔNICA no seguinte link
https://s3.amazonaws.com/el.com.br/gmp/bin/proposta_comercial_automatica.zip,
para
preenchimento, o qual deverá ser entregue preenchido juntamente com o envelope da
Proposta de Preços impressa e em Pendrive ou CD.
6.2 A proposta de preços (Conforme Anexo II), emitida por computador ou datilografada, redigida
em língua portuguesa, impressa em papel timbrado do licitante, com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas
todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante. DEVERÁ INTEGRAR A
PROPOSTA:
a) Razão Social;
b) Endereço;
c) Telefone/fax;
d) Número do CNPJ/MF;
6.3 - Constar preços unitários e totais POR LOTE. Em caso de divergência entre os valores
unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por
extenso será considerado este último;
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6.4 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus
anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;
6.5 - Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado;
6.6 - O licitante poderá apresentar proposta referente ao LOTE que for de seu interesse, devendo
esta(s) e os lances referirem-se à integralidade de seu LOTE, não se admitindo propostas para
fornecimento parcial do LOTE.
6.6 - No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as
despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto.
6.6.1- Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.
6.6.2 - Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência.
6.6.3 - Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da
sua apresentação.
6.6.4 - Decorridos 90 (noventa) da data do recebimento das propostas, sem convocação para a
contratação, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.
6.6.5 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade das propostas, ou seja, 90 (noventa) dias, poderá ser solicitada prorrogação de sua
validade a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse do
Município.
6.6.6 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subItem anterior,
dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.
6.7 - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
6.8 - O licitante deverá especificar em sua proposta comercial a marca/fabricante e
procedência do produto ofertado, a não apresentação será desclassificada a empresa.
6.9 - Prazo de entrega dos objetos, que não poderá ser superior a 03 (três) dias corridos
contados do recebimento de cada Ordem de Fornecimento.
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6.10 - Serão desclassificadas as propostas que não ofereçam marca, prazo de garantia ou abaixo do
mínimo estipulado. As empresas licitantes indicarão, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO,
informações relacionadas à PADRONIZAÇÃO e COMPATIBILIDADE dos materiais e
medicamentos, conforme detalhamento constante nos itens;
7 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1 – O Pregoeiro Municipal verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas,
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
7.2 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.
7.3 – O Pregoeiro Municipal classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances.
7.4 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.
7.5 - Deverão ser observados os preços de referência de cada Item, extraídos de pesquisa de preços
de mercado, não devendo os descontos ofertados ultrapassarem tais valores.
7.6 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e
administrativamente.
8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1 - Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro Municipal dará início à etapa
de apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva,
em valores distintos e decrescentes.
8.2 - O lance deverá ser ofertado POR LOTE.
8.3 – O Pregoeiro Municipal convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e
os demais, em ordem decrescente de valor.
8.4 – O Pregoeiro Municipal definirá imediatamente antes do início da fase de lances, o valor
mínimo admissível para lances supervenientes e o tempo máximo de intervalo entre os lances, a fim
de disciplinar previamente o andamento da sessão.
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8.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro Muncipal,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele
apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
8.6 - Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.
8.7 – O Pregoeiro Municipal identificará os preços ofertados pelas ME/EPP e COOP participantes
que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira
colocada não seja uma ME/EPP/COOP.
8.8 - As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com
a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado terá o direito de apresentar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo
de 5 (cinco) minutos.
8.8.1 - Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício
do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.
8.8.2 - Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido
intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro
poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
8.8.3 - Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumirá a condição de melhor
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta
inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP participante,
prevalecerá a classificação inicial.
8.9 - Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final dos
licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar.
8.10 - Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de
desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
a) produzidos no País;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País.
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8.11 - Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio.
8.13 - Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro Municipal poderá
negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não
se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8.14 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro Municipal iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.
9 – DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1 - Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro Municipal
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação
ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das
especificações do objeto.
9.2 - Havendo necessidade, o Pregoeiro Municipal suspenderá a sessão, informando a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
9.3 - Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o
Pregoeiro Muncipal examinará a proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
9.4 - Nessa situação, o Pregoeiro Municipal poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.
9.5 - Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de
habilitação, na forma determinada neste Edital.
10 – DA HABILITAÇÃO
10.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a empresa vencedora apresentará as Certidões
comprovando o não descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante aos
seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:)
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)
10.2 - A consulta aos cadastros será de responsabilidade da empresa participante conferidas pelo
Pregoeiro Municipal e Equipe de Apoio e estas serão em nome da empresa licitante e também de
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seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro Municipal reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
10.4 - Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar será verificada.
10.5

- Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:

10.6.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista(Art. 29 da Lei nº 8.666/93):
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional;
e) Prova regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida
pela Caixa Econômica Federal;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943.
g) Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
ser inabilitado.
h) Documentos Complementares Necessários:
i) Alvará de funcionamento da sede da licitante (sendo original ou cópia autenticada em cartório
competente), quando for o caso do alvará ter sua validade acima de um ano: UMA CÓPIA DO
DAM COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA EFICACIA DO MESMO;
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j) Alvará Sanitário de Funcionamento (ou Licença Sanitária) expedido pela Vigilância Sanitária
Estadual ou Municipal, conforme exigência da Lei nº 6.360/76, Decreto Federal nº 8.077/13 e
Portaria nº 2.814/GM/98;
k) Autorização de funcionamento expedida pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária), conforme exigência da Lei nº 6.360/76, Decreto nº 8.077/13, Lei nº 9.782/99 e
Portaria nº 2.814/GM/98.
l)

10.6.2 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira (Art. 31 da Lei nº 8666/93):

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio,
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de
30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação;
b) - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O
licitante apresentará, conforme o caso, publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação
do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente onde
foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de
Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial ou no caso de empresas sujeitas à
tributação com base no lucro real, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado emitido
através do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) contendo Recibo de Entrega do Livro,
os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação, podendo este último ser substituído pela
Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de Registro;
c.3) Apresentação da Certidão de Regularidade do Contador junto ao CRC (Conselho Regional
de Contabilidade);
c.4) Empresa MEI (Microempreeendedor Individual), poderá apresentar uma relação de
faturamento anual da empresa em substituição ao Balanço Patrimonial;
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
SG = ______________ATIVO TOTAL___________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = _______________ATIVO CIRCULANTE_____________
PASSIVO CIRCULANTE
10.6.3 10.6.4 - Documentos Complementares:
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a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos
para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;
b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2003, conforme
modelo anexo a este Edital.
c) Atestado(s) de capacidade técnica da empresa, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de
direito público ou privado, em papel timbrado, que comprove(m) a execução satisfatória de
serviços pertinentes e compatíveis com o objeto licitado, constando o endereço do contratante
ou ser informado pelo licitante, de forma a permitir possível diligência.
d) DEMAIS ANEXOS CONSTANTES NO EDITAL
10.7- Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007.
10.8 - No julgamento da habilitação, o Pregoeiro Municipal poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
10.9 - No caso de inabilitação, o Pregoeiro Municipal retomará o procedimento a partir da fase de
julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
10.10 - Para fins de habilitação, o Pregoeiro Municipal poderá obter certidões de órgãos ou
entidades emissoras de certidões por sítios oficiais.
10.11 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
10.12 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar
em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo,
observando-se que:
10.12.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
10.12.2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
10.12.3 - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto
os documentos da matriz quanto os da filial;
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10.12.4 - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.3 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.
10.14 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
10.15 - Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na comprovação de
sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (dias) dias úteis, a contar do momento
em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.16 - A prorrogação do prazo a que se refere o subitem 10.15 deverá sempre ser concedida pela
Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou
prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.
10.17 - A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da
fase recursal.
10.18 - A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou
revogar a licitação.
10.19 - Da sessão pública do Pregão Presencial SRP Nº 022/2019 será lavrada uma Ata, que
mencionará todos os licitantes presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais
ocorrências que interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro Municipal e
por todos os licitantes presentes.
10.20 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão
expedidor, deverão ser datados dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura do
Pregão Presencial SRP Nº 022/2019, exceto os atestados de capacidade técnica.
11 – DOS RECURSOS
11.1 - Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante
vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada no artigo 34
da Lei nº 11.488, de 2007, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata
e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
Página 14 de 92
Avenida Juscelino Kubistchek, 589 – Centro – Guaratinga/BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NGDIJF2P4XNERSNP4TVYBW

Esta edição encontra-se no site: www.guaratinga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Guaratinga

Quarta-feira
19 de Junho de 2019
17 - Ano - Nº 2292

para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos
seus interesses.
11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no
momento da sessão pública deste Pregão Presencial SRP Nº 022/2019, implica decadência
desse direito, ficando o Pregoeiro Municipal autorizada a adjudicar o objeto ao licitante
vencedor.
11.3 - Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos do
processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do recurso ou à sua
impugnação, caso interposto. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos
licitantes interessados, o prazo para recurso e ou impugnação será suspenso.
11.4 - Manifestado o interesse de recorrer, o Pregoeiro Municipal poderá:
a) Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido;
b) Motivadamente, reconsiderar a decisão;
c) Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
11.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1 - Não havendo recurso, o Pregoeiro Municipal adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.
12.2 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.
13 – DO REGISTRO DE PREÇOS
13.1 - O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de materiais, para contratações
futuras da Administração Pública.
13.2 - A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com
as condições de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações
técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste
instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas.
13.3 - Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução
do conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da
futura Ata de Registro de Preços.
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13.4 - Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa da
presente licitação especial para Registro de Preços, bem como integre a futura Ata de Registro de
Preços.
13.5 - O Órgão Gerenciador do presente SRP será o Próprio Município de Guaratinga/BA.
13.6 - O prazo de validade do presente Registro de Preços será contado a partir da data de assinatura
da Ata de Registro de Preços até por 12 (doze) meses.
13.7 - A existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico
para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
13.8 - Este Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da
Administração Pública Municipal, independente da condição de órgão participante do presente
certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, até o limite de 100% (cem por
cento) do quantitativo inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o
cumprimento das exigências da legislação vigente.
13.9 - Homologado o resultado da licitação, a Seção de Licitações e Contratos, respeitada a
ordem de classificação e a quantidade de prestadores a serem registrados, convocará as
licitantes vencedoras para assinatura da ARP, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a
contar da convocação, a qual constitui compromisso formal de fornecimento nas condições
estabelecidas, observados os requisitos de publicidade e economicidade.

14 – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
14.1 - A contratação com o fornecedor será formalizada por intermédio de instrumento contratual,
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar,
conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2 - As condições de fornecimento constam do Termo de Referência, e poderão ser detalhadas,
em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
14.3 - O órgão convocará a fornecedora, no prazo de 05 (cinco) dias para assinar o Contrato, se for
o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.
14.4 - Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor
e aceita pela Administração.
14.5 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
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14.6 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento).
14.7 - É vedada a subcontratação do objeto do contrato.
14.8 - A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
14.9 - Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando
ciência à Administração.
15 – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
15.1 - Cada contratação firmada com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições
definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, a partir da data da assinatura ou
retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.2 - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à
contratação sejam integralmente empenhadas até por 12 (doze) meses, para fins de inscrição em
restos.
16– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência,
no Edital, na Minuta de Contrato e na Minuta da Ata de Registro de Preço.
17 – DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
17.1 - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência.
18 – DO PAGAMENTO
18.1 – O prazo comum de todos os processos de pagamento da Administração Pública é de até 30
(trinta) dias a partir da data da apresentação da fatura (Lei 8666/93 , art. 40, inciso XIV, alínea
"a"). Esse é o prazo que leva para o gestor e o fiscal do contrato atestarem na Nota Fiscal que o
fornecedor já cumpriu a sua parte e já pode ser pago.
Confira o texto legal:
LEI FEDERAL Nº 8.666/93
Art. 40
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XIV - condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de
adimplemento de cada parcela;
18.2 - Administração pública só é considerada inadimplente após 90 (noventa) dias de atraso no
pagamento (art. 78, inciso XV, da lei 8666/93). Vejamos:
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
[...] XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado
ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;
OBS: O prazo citado acima também se aplica ao interrompimento do fornecimento por falta de
pagamento, pois só se caracteriza inadimplência após os 90 (Noventa) dias, antes o Licitante que o
fizer estará descumprindo o contrato firmado entre ambas as partes, passivo, portanto de sanções e
punições.
18.1.1 - O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação
da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
18.2 - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
18.3 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
18.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para a Contratante.
18.5 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento,
apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012.
18.6 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.
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18.7 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
18.8 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
19 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
a) Não assinar o Contrato, não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando
convocada dentro do prazo de validade da proposta;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Fizer declaração falsa;
h) Ensejar o retardamento da execução do certame.
19.2 - A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subItem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) Item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no Cadastro
Municipal de Registro, pelo prazo de até cinco anos;
c) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
19.3 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão previstas
no Termo de Referência.
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19.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
19.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
19.6 - As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for
o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.
19.7 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão Presencial SRP.
20.2 - Caberá ao Pregoeiro Municipal decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro horas.
20.3 - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no Edital.
20.4 - Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
20.5 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
20.6 - É facultada ao Pregoeiro Municipal ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
20.7 - No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro Municipal poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
20.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
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20.9 – A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em
face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
20.10 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
20.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.
20.12 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.
20.13 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
20.14 - Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão do Edital.
20.15 - O Edital e seus Anexos poderão ser baixado no site www.guaratinga.ba.gov.br e/ou obtidos
no órgão, situado no endereço Avenida Juscelino Kubistchek, 05 – Centro – Guaratinga/BA, nos
dias úteis, no horário das 08h:00min às 12h:00min.
20.16 - Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados
no órgão, situado no endereço Avenida Juscelino Kubistchek, 05 – Centro – Guaratinga/BA, nos
dias úteis, no horário das 08h:00min às 16h:00min.
20.17 - Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o
valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo
5°, III, da Lei n° 10.520, de 2002.
20.18 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, ao
Decreto Municipal nº 053 de 06 de janeiro de 2017, decreto Municipal Nº 053 de 06 de janeiro
de 2017, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº
123, de 2006, alterações LC 147 de 2014 e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
20.19 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum –
Comarca de Guaratinga/BA, com exclusão de qualquer outro.
Guaratinga/BA, 18 de junho de 2019.
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Ywério Campos Rodrigues
Decreto Municipal nº 156/2018
Pregoeiro Municipal
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
2. OBJETO (ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE)
1.1 - Objetivando REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DESTE
MUNICÍPIO, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:
LOTE I - MEDICAMENTOS
Especificação

Item

Uni

Quant.

00001
* ACIDO TRANEXAMICO 50MG
Descrição: )
AP _________________ 1.000,00
00002
* ACIDO ASCORBICO 100MG VITAMINA C
Descrição: )
AP _________________ 2.500,00
00003
* ADRENALINA 1G
Descrição: )
AP _________________ 300,00
00004
* AGUA P/INJEÇÃO 10ML AMP
Descrição: )
AP _________________ 20.000,00
00005
* AGUA PARA INJ. 500ML
Descrição: )
AP _________________ 650,00
00006
* AGUA PARA INJ. 1000ML
Descrição: )
AP _________________ 550,00
00007
* ALOPURINOL 300MG
Descrição: )
CP _________________ 1.000,00
00008
* AMIODARONA 50MG/ML AMPOLA 3ML
Descrição: AMIODARONA 50MG/ML INJETÁVEL, AMPOLA COM 3ML.)
AP _________________ 500,00
00009
* AMIODARONA 100MG
Descrição: AMIODARONA 100MG, COMPRIMIDO.)
CP _________________ 200,00
00010
* AMBROXOL INFANTIL 15MG XAROPE
Descrição: )
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FR _________________ 200,00
00011
* AMBROXOL ADULTO 30MG XAROPE
Descrição: )
FR _________________ 200,00
00012
* AMINOFILINA 240MG/10ML
Descrição: AMINOFILINA 240 MG/10ML, AMPOLA COM 10ML.)
AP _________________ 250,00
00013
* AMINOFILINA 100MG
Descrição: )
CP _________________ 250,00
00014
* AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO INJ.1G+200
Descrição: )
AP _________________ 125,00
00015
* AMPICILINA 500MG
Descrição: AMPICILINA 500MG, EMBALAGEM CAIXA COM 50 CARTELAS
COM 10 CÁPSULAS POR CARTELA.)
CA _________________ 300,00
00016
* AMPICILINA 1G AMP
Descrição: )
AP _________________ 800,00
00017
* ARGIROL COLORIO 10% NITRATO DE PRATA
Descrição: )
FR _________________ 24,00
00018
* ATENSINA 0,100MG
Descrição: )
CP _________________ 300,00
00019 * ATENOLOL 100MG
CP _________________ 1.000,00
00020
* ATROPINA SULFATO 0,25MG 1ML
Descrição: ATROPINA, SULFATO 0,250MG,)
AP _________________ 300,00
00021
* BROMIDRATO DE FENOTEROL
Descrição: )
FR _________________ 200,00
00022
* BICARBONATODE SODIO
Descrição: )
AP _________________ 100,00
00023
* PENICILINA G PROCAINA 300,000 UI + PENICILINA G POTASSICA 100,000 UI
Descrição: )
AP _________________ 350,00
00024
* BENZILPENICILINA BEZATINA 600.000UI
Descrição: )
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AP _________________ 880,00
00025
* BENZILPENICILINA BENZATINA 1200,000UI
Descrição: )
AP _________________ 1.020,00
00026
* BENZILPENICILINA BENZATINA 5.000.000UI
Descrição: )
AP _________________ 200,00
00027
* BESILATO DE ATRACURIO 10MG/ML DE 2,5ML
Descrição: )
AP _________________ 100,00
00028
* BROMETO DE PANCURONIO 2MG/ML
Descrição: )
AP _________________ 100,00
00029
* BUPIVACAINA+GLICOSE 5MG/ML + 80MG/ML (PESADA)
Descrição: )
AP _________________ 320,00
00030
* BUPIVACAINA S/ VASO CONTRITOR 5MG/ML/20ML
Descrição: )
AP _________________ 120,00
00031
* BUPIVACAINA C/ VASO CONSTRITOR 5MG/ML/20ML
Descrição: )
AP _________________ 120,00
00032
* BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4/500MG/ML
Descrição: )
AP _________________ 4.000,00
00033
* BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA
Descrição: )
FR _________________ 200,00
00034
* BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 10MG+250MG
Descrição: )
CP _________________ 1.500,00
00035
* BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML
Descrição: )
AP _________________ 200,00
00036
* CAPTOPRIL 25MG
Descrição: CAPTOPRIL 25MG, EMBALAGEM CAIXA COM 50 CARTELAS,
CONTENDO 10 COMPRIMIDOS POR CARTELA.)
CP _________________ 2.000,00
00037
* CARVÃO ATIVADO PÓ 30G
Descrição: CARVÃO ATIVADO 10 E 30G.)
PT _________________ 15,00
00038
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* CARVEDILOL 12,5MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.
Descrição: CARVEDILOL 12,5MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.)
CP _________________ 500,00
00039
* CEFALOTINA 1G BIOCHIMICO
Descrição: )
UN _________________ 3.000,00
00040
* CEFAZOLINA 1G
Descrição: )
AP _________________ 1.500,00
00041
* CEFTAZIDIMA PENTAIDRATADA 1G
Descrição: )
AP _________________ 725,00
00042 * CEFTRIAXONA SÓDICA 1G
AP _________________ 2.000,00
00043
* CETOPROFENO 50MG
Descrição: CETOPROFENO 50MG, CÁPSULA.)
CA _________________ 500,00
00044
* CETOPROFENO SOLUÇÃO INJETÁVEL 100MG
Descrição: CETOPROFENO, SOLUÇÃO INJETÁVEL (IM), 100MG, AMPOLA
2ML.)
AP _________________ 1.500,00
00045
* CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML
Descrição: CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML, AMPOLA COM 01ML,
EMBALAGEM CAIXA COM 06 AMPOLAS.)
AP _________________ 300,00
00046
* CIMETIDINA 150MG/ML
Descrição: )
AP _________________ 2.000,00
00047
* CINARZINA 75MG
Descrição: )
CP _________________ 500,00
00048
* CIPROFLOXACINO 200MG INJ. DE 100ML
Descrição: )
AP _________________ 300,00
00049
* CLINDAMICINA 2ML
Descrição: )
AP _________________ 100,00
00050
* CLINDAMICINA 4ML
Descrição: )
AP _________________ 100,00
00051
* CLORANFENICOL 1G
Descrição: )
AP _________________ 550,00
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00052
* CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETÁVEL 10% 10ML
Descrição: CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 10%, AMPOLA
10ML.)
AP _________________ 100,00
00053
* CLORETO DE POTÁSSIO SOLUÇÃO INJETÁVEL 10% 10ML
Descrição: CLORETO DE POTÁSSIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 10%, AMPOLA
10ML.)
AP _________________ 200,00
00054
* CLORETO DE SUXAMETONICO 100MG
Descrição: )
FR _________________ 40,00
00055
* DIMENIDRATO+PIRIDOXINA 50MG/ML (DRAMINB6)
Descrição: )
AP _________________ 300,00
00056
* DESLANÓSIDO 0,2MG/ML 2ML
Descrição: DESLANÓSIDO 0,2MG/ML, AMPOLA 2ML.)
AP _________________ 250,00
00057
* DEXAMETASONA 4MG 2,5ML
Descrição: DEXAMETASONA 4MG, AMPOLA COM 2,5ML.)
AP _________________ 4.000,00
00058
* DEXAMETASONA ELXIR 0,1MG/ML
Descrição: )
FR _________________ 100,00
00059
* DICLOFENACO SÓDICO 50MG
Descrição: DICLOFENACO SÓDICO 50MG.)
CP _________________ 1.000,00
00060
* DICLOFENACO DE SODICO 25MG/ML
Descrição: )
AP _________________ 6.500,00
00061
* DIMETICONA 40MG
Descrição: )
CP _________________ 1.000,00
00062
* DIPIRONA SODICA 500MG
Descrição: )
CP _________________ 1.000,00
00063
* DIPIRONA SODICA 500MG
Descrição: )
FR _________________ 500,00
00064 * DIPIRONA SODICA 500MG AP _________________ 10.000,00
00065
* DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG/ML 20ML
Descrição: DOBUTAMINA, CLORIDRATO SOLUÇÃO INJETÁVEL, 250MG/ML,
FRASCO COM 20ML.)

Página 27 de 92
Avenida Juscelino Kubistchek, 589 – Centro – Guaratinga/BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NGDIJF2P4XNERSNP4TVYBW

Esta edição encontra-se no site: www.guaratinga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quarta-feira
19 de Junho de 2019
30 - Ano - Nº 2292

Guaratinga

AP _________________ 60,00
00066
* DOPAMINA 5MG
Descrição: )
AP _________________ 60,00
00067
* ERITROMICINA 500MG
Descrição: ERITROMICINA 500MG, ESTEARATO, EMBALAGEM CAIXA COM
50 ENVELOPES CONTENDO 10 COMPRIMIDOS POR ENVELOPE.)
FR _________________ 100,00
00068
* FITOMEDIONA 10MG/ML AMP
Descrição: )
AP _________________ 800,00
00069
* FLEET ENEMA 250ML
Descrição: )
FR _________________ 250,00
00070
* FLORATIL SUSPENSSAO INFANTIL
Descrição: )
FR _________________ 200,00
00071
* FLORATIL SACHE 200MG
Descrição: )
UN _________________ 200,00
00072
* FLORATIL 100MG
Descrição: )
CA _________________ 200,00
00073
* FUROSEMIDA 10MG
Descrição: )
AP _________________ 3.000,00
00074
* GENTAMICINA SULFATO 80MG 2ML
Descrição: GENTAMICINA, SULFATO 80MG, CAIXA COM 50 AMPOLAS COM
2ML.)
AP _________________ 1.000,00
00075
* GLICONATO DE CALCIO 10%
Descrição: )
AP _________________ 200,00
00076
* GLICOSE 25% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML
Descrição: GLICOSE 25% SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 10ML.)
AP _________________ 1.500,00
00077
* GLICOSE 50% 10ML
Descrição: )
AP _________________ 1.500,00
00078
* HEPARINA 5000 UI IV 5ML
Descrição: HEPARINA 5000 UI IV 5ML.)
AP _________________ 130,00
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00079
* HEPARINA SODICA 5.000UI SC 0,25 ML
Descrição: )
AP _________________ 260,00
00080
* HIDRALAZINA 20 MG/ML
Descrição: )
AP _________________ 150,00
00081
* HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG
Descrição: )
CP _________________ 100,00
00082
* HIDRALAZINA CLORIDRATO 50MG
Descrição: )
CP _________________ 100,00
00083
* HIDROCORTIZONA HEMISSUCINATO 100MG
Descrição: HIDROCORTIZONA, HEMISSUCINATO 100MG, CAIXA COM 50
AMPOLAS+DILUENTE.)
AP _________________ 1.200,00
00084
* HIDROCORTIZONA HEMISSUCINATO 500MG
Descrição: HIDROCORTIZONA, HEMISSUCINATO 500MG, CAIXA COM 50
AMPOLAS+DILUENTE.)
AP _________________ 1.350,00
00085
* HIDROXIO DE ALUMINIO
Descrição: )
FR _________________ 100,00
00086
* IMUNOGLOBULINA ANTI-RH 250MCG
Descrição: )
AP _________________ 30,00
00087
* ISORDIL SB LINGUAL 5MG
Descrição: )
CP _________________ 300,00
00088
* KOLAGENASE + CLORAFENICOL POMADA 30MG
Descrição: KOLAGENASE + CLORAFENICOL, POMADA COM 30MG.)
TB _________________ 60,00
00089
* LIDOCAINA GEL
Descrição: 2%)
TB _________________ 150,00
00090
* LIDOCAINA 2% S/ VASO DE 20 ML
Descrição: )
AP _________________ 550,00
00091
* MALEATO DE ERGOMETRINA 0.2MG/ML
Descrição: )
AP _________________ 500,00
00092

Página 29 de 92
Avenida Juscelino Kubistchek, 589 – Centro – Guaratinga/BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NGDIJF2P4XNERSNP4TVYBW

Esta edição encontra-se no site: www.guaratinga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quarta-feira
19 de Junho de 2019
32 - Ano - Nº 2292

Guaratinga

* MANITOL 20% 200MG/ML 250ML
Descrição: MANITOL 20%, FRASCO 250ML.)
FR _________________ 60,00
00093
* MEBENDAZOL 20MG/ML
Descrição: )
FR _________________ 50,00
00094
* MEBENDAZOL 100MG
Descrição: MEBENDAZOL 100MG, EMBALAGEM CAIXA COM 50 CARTELAS
CONTENDO 06 COMPRIMIDOS POR CARTELA.)
CP _________________ 500,00
00095
* METILSUFATO DE NEOSTIGMINA 0,5MG/ML
Descrição: )
AP _________________ 150,00
00096
* METOCLOPRAMIDA 4MG/ML DE 10 ML
Descrição: )
FR _________________ 100,00
00097 * METOCLORPROMIDA 10MG
AP _________________ 4.000,00
00098
* METRONIDAZOL 5MG/ML DE 100ML
Descrição: )
AP _________________ 400,00
00099
* NEOMICINA + BACITRACINA 10GR
Descrição: )
BS _________________ 100,00
00100
* NIMESULIDA GOTAS
Descrição: )
FR _________________ 200,00
00101
* NIMESULIDA 100MG
Descrição: )
CP _________________ 500,00
00102
* NIFEDIPINA 10MG SUBLINGUAL
Descrição: )
PCT _________________ 500,00
00103
* NIFEDIPINO 20MG
Descrição: )
CP _________________ 500,00
00104
* NIFEDIPINA RETARD 20MG
Descrição: )
CP _________________ 500,00
00105
* NIFEDIPINO SUB LINGUAL (ADALAT)
Descrição: )
CA _________________ 50,00
00106
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* OXITOCINA 5UI/ML
Descrição: )
AP _________________ 500,00
00107
* OMEPRAZOL 40 MG
Descrição: )
AP _________________ 50,00
00108
* ONDANSETRONA 4MG/2ML (VONAU)
Descrição: )
AP _________________ 150,00
00109
* ONDANSETRONA 8 MG /4 ML (VONAU)'
Descrição: )
AP _________________ 150,00
00110
* ONDANSETRONA 4MG
Descrição: )
CP _________________ 200,00
00111
* ONDANSETRONA 8 MG
Descrição: )
CP _________________ 200,00
00112
* OXACILINA SODICA 500MG
Descrição: )
AP _________________ 200,00
00113
* PERMANGANATO DE POTASSIO
Descrição: )
CP _________________ 200,00
00114
* POLIVITAMINICO DE 2ML(COMPLEXO B)
Descrição: )
AP _________________ 3.000,00
00115
* POLIVITAMINICO SUSPENSÃO
Descrição: )
FR _________________ 50,00
00116
* PROMETAZINA 25MG
Descrição: )
CP _________________ 500,00
00117
* PROMETAZINA CLORIDRATO 50MG/2ML
Descrição: )
AP _________________ 2.000,00
00118
* RANITIDINA CLORIDRATO 150MG
Descrição: )
CP _________________ 500,00
00119
* RANITIDINA 25MG
Descrição: )
AP _________________ 3.000,00

Página 31 de 92
Avenida Juscelino Kubistchek, 589 – Centro – Guaratinga/BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NGDIJF2P4XNERSNP4TVYBW

Esta edição encontra-se no site: www.guaratinga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quarta-feira
19 de Junho de 2019
34 - Ano - Nº 2292

Guaratinga

00120 * SORO RINGER COM LACTADO 500ML
AP _________________ 3.000,00
00121
* SALBUTAMOL 2MG
Descrição: )
FR _________________ 50,00
00122
* SIMETICONA GOTAS 10ML
Descrição: 75MG)
FR _________________ 500,00
00123
* SIMETICONA 40MG
Descrição: )
CP _________________ 1.000,00
00124
* SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML
Descrição: )
AP _________________ 2.000,00
00125
* SORO FISIOLOGICO 0.9% 250ML
Descrição: )
AP _________________ 1.500,00
00126
* SORO FISIOLÓGICO 500ML
Descrição: SORO FISIOLÓGICO 0,9%, PARA USO OFTALMOLÓGICO,
FRASCO 500ML.)
FR _________________ 5.000,00
00127
* SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML
Descrição: )
FR _________________ 800,00
00128
* SORO GLICOFISIOLOGICO DE 250ML
Descrição: )
FR _________________ 1.060,00
00129
* SORO GLICO-FISIOLOGICO DE 500ML
Descrição: )
FR _________________ 2.200,00
00130
* SORO GLICOSADO 5% 250ML
Descrição: )
FR _________________ 1.000,00
00131
* SORO GLICOSADO 05% 500ML
Descrição: )
FR _________________ 3.500,00
00132
* SORO GLICOSADO 5% 1000ML
Descrição: )
AP _________________ 500,00
00133
* SULFADIAZINA DE PRATA 400GR
Descrição: )
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PT _________________ 150,00
00134
* SULFADIAZINA DE PRATA 50GR
Descrição: )
BS _________________ 150,00
00135
* SULFATO DE MAGNESIO 10% DE 10ML
Descrição: )
AP _________________ 200,00
00136
* SULFATO DE MAGNESIO 50% DE 10 ML
Descrição: )
AP _________________ 150,00
00137
* SULFATO DE AMIACINA 500MG/2ML
Descrição: )
AP _________________ 100,00
00138
* SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML
Descrição: )
AP _________________ 200,00
00139
* TENOXICAN 20MG (TILATIL)
Descrição: )
AP _________________ 650,00
00140
* TENOXICAN 40MG (TILATIL)
Descrição: )
AP _________________ 420,00
00141
* ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100MG
Descrição: ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100MG, EMBALAGEM COM 20
CARTELAS CONTENDO 10 COMPRIMIDOS POR CARTELA.)
CP _________________ 40.000,00
00142
* ACIDO FOLICO SOLUÇAO ORAL 0,2MG/ML
Descrição: )
FR _________________ 420,00
00143 * ACIDO FOLICO 5MG-COMPRIMIDO
CP _________________ 20.000,00
00144
* ALBENDAZOL COMPRI. MASTIGAVEL 400MG
Descrição: )
CP _________________ 2.000,00
00145
* ALBENDAZOL 400MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Descrição: )
FR _________________ 1.000,00
00146
* AMIODARONA COMPRIMIDO 200MG
Descrição: )
CP _________________ 1.500,00
00147
* AMOXILINA-50MG/ML-PO PARA SUSPENSAO ORAL
Descrição: )
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FR _________________ 1.200,00
00148
* AMOXILINA + CLAVULNATO DE POTASSIO COMP. 500 MG+125MG
Descrição: )
CP _________________ 2.500,00
00149
* AMOXILINA-CAPSULA OU COMPRIMIDO 500MG
Descrição: )
CP _________________ 10.000,00
00150
* AMOXILINA + CLAVULANATO DE POT. SUS. ORAL 50MG + 12,MG/ML
Descrição: )
FR _________________ 315,00
00151
* ANLODIPINO 5MG
Descrição: ANLODIPINO 5MG, COMPRIMIDO.)
CP _________________ 30.000,00
00152
* BECLOMETASONA PÓ, SOLUÇÃO INALANTE OU AEROSOL 250MG/DOSE
Descrição: )
FR _________________ 60,00
00153
* BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MG AEROSOL
Descrição: BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50MCG, AEROSOL, FRASCO
COM 200 DOSES.)
FR _________________ 60,00
00154 * BENZILPENICILINA BENZATINA PO P/ SUSP.INJ .1,200,000U.I
AP _________________ 350,00
00155
* BENZILPENICILINA PROCAINA+BENZILPEICILINA POTASSICA SUSP INJ
300.000UI+100,000UI
Descrição: )
AP _________________ 100,00
00156
* CARBONATO DE CALCIO COMPR. 1250MG
Descrição: EQUIVALENTE A 500MG CA2+)
CP _________________ 3.000,00
00157
* CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400UI
Descrição: )
CP _________________ 7.000,00
00158
* CEFADROXILA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML
Descrição: )
FR _________________ 60,00
00159
* CEFADROXILA CAPSULA. 500 MG
Descrição: )
CP _________________ 1.500,00
00160
* CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 250MG
Descrição: CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 250MG, COMPRIMIDO.)
CP _________________ 4.000,00
00161
* CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE 500MG
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Descrição: CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500MG, EMBALAGEM COM
06 COMPRIMIDOS.)
CP _________________ 8.000,00
00162
* DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE, XAROPE DE 0,4MG/ML
Descrição: )
FR _________________ 2.000,00
00163
* DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG
Descrição: DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG.)
CP _________________ 4.000,00
00164
* DIGOXINA 0,25MG
Descrição: DIGOXINA 0,25MG, EMBALAGEM CAIXA COM 500
COMPRIMIDOS.)
CP _________________ 10.000,00
00165 * ENALAPRIL, MALEATO DE, COMPRIMIDO 5MG
CP _________________ 50.000,00
00166
* MALEATO ENALAPRIL 20MG
Descrição: MALEATO DE ENALAPRIL 20MG, EMBALAGEM CAIXA COM 500
COMPRIMIDOS.)
CP _________________ 60.000,00
00167
* ERITROMICINA, ESTOLATO DE SUSPENSÃO ORAL 25MG/ML
Descrição: )
FR _________________ 200,00
00168
* ERITROMICINA 500MG
Descrição: ERITROMICINA 500MG, ESTEARATO, EMBALAGEM CAIXA COM
50 ENVELOPES CONTENDO 10 COMPRIMIDOS POR ENVELOPE.)
CP _________________ 1.500,00
00169
* ESPIRAMICINA 500MG
Descrição: )
CP _________________ 300,00
00170
* ESPIRONOLACTONA 25MG
Descrição: ESPIRONOLACTONA 25MG, COMPRIMIDO.)
CP _________________ 8.000,00
00171
* FLUCONAZOL 150MG
Descrição: FLUCONAZOL 150MG, EMBALAGEM CAIXA COM 100 BLISTER,
COM 01 CÁPSULA.)
CP _________________ 2.000,00
00172
* FUROSEMIDA 40MG
Descrição: FUROSEMIDA 40MG, EMBALAGEM COM 50 ENVELOPES
CONTENDO 10 COMPRIMIDOS POR ENVELOPE.)
CP _________________ 30.000,00
00173
* GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDO 5MG
Descrição: )
CP _________________ 50.000,00
00174
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* GLICAZIDA MR 30MG
Descrição: GLICAZIDA 30MG (DIAMICRON MR), EMBALAGEM CAIXA COM
30 COMPRIMIDOS.)
CP _________________ 4.000,00
00175 * HIDROCLOROTIAZIDA 25MG
Descrição: HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, EMBALAGEM CAIXA COM 25
CARTELAS CONTENDO 20 COMPRIMIDOS POR CARTELA.)
CP _________________ 100.000,00
00176
* ITRACONAZOL 100MG
Descrição: )
CP _________________ 2.000,00
00177
* IBUPROFENO 200MG
Descrição: ORAL 20MG/ML)
FR _________________ 1.600,00
00178
* IBUPROFENO 600MG- COMPRIMIDO
Descrição: )
CP _________________ 20.000,00
00179
* ISOSSORBIDA, DINITRATO DE, COMPRIMIDO ORAL 10MG
Descrição: )
CP _________________ 1.500,00
00180
* LEVONORGESTREL MAIS ETINILESTRADIOL 0,15MG MAIS 0,03MG
Descrição: )
CP _________________ 10.000,00
00181
* LEVONORGESTREL 1,5 MG
Descrição: )
CP _________________ 150,00
00182
* LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG
Descrição: )
CP _________________ 3.500,00
00183
* LEVOTIROXINA SODICA COMPRIMIDO 25MG
Descrição: )
CP _________________ 3.500,00
00184
* LEVOTIROXINA SODICA 50
Descrição: )
CP _________________ 5.500,00
00185
* LORATADINA1MG/ML
Descrição: )
FR _________________ 800,00
00186 * LORATADINA 10MG
CP _________________ 4.000,00
00187
* LOSARTANA POTASSICA COMPRIMIDO 50MG
Descrição: )
CP _________________ 40.000,00
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00188
* MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML
Descrição: MEDROXIPROGESTERONA, ACETADO E ESTRADIOL, VALERATO
SOLUÇÃO INJETÁVEL,150MG/ML, AMPOLA 1ML.)
AP _________________ 100,00
00189
* METFORMINA 850MG
Descrição: METFORMINA 850MG, COMPRIMIDO SULCADO.)
CP _________________ 40.000,00
00190
* METILDOPA 250 MG
Descrição: METILDOPA 250 MG, EMBALAGEM COM 50 ENVELOPE, COM 10
COMPRIMIDO.)
CP _________________ 22.500,00
00191
* METROPOLOL SUCCINATO 100MG
Descrição: )
CP _________________ 3.500,00
00192
* METROPOLOL SUCCINATO 25MG
Descrição: )
CP _________________ 2.800,00
00193
* METRONIDAZOL 100MG CREME VAGINAL 50G
Descrição: 10% GEL)
BS _________________ 700,00
00194
* METRONIDAZOL 250MG
Descrição: METRONIDAZOL 250MG, EMBALAGEM CAIXA COM 50
CARTELAS CONTENDO 10 COMPRIMIDOS POR CARTELA.)
CP _________________ 12.000,00
00195
* METRONIDAZOL BENZOIL 40MG/ML
Descrição: )
FR _________________ 800,00
00196
* MICONAZOL CREME VAGINAL 2% TUBO 80G
Descrição: MICONAZOL, NITRATO CREME VAGINAL 2%,TUBO COM 80G
+APLICATIVO.)
BS _________________ 800,00
00197
* NORESTITERONA 0,35MG
Descrição: )
CP _________________ 3.000,00
00198
* OMEPRAZOL - 20MG
Descrição: )
CA _________________ 45.000,00
00199
* PARACETAMOL 200MG/ML-SOLUCAO ORAL 10ML
Descrição: )
FR _________________ 3.000,00
00200
* PARACETAMOL 500MG
Descrição: PARACETAMOL 500MG, EMBALAGEM CAIXA COM 50
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ENVELOPES CONTENDO 10 COMPRIMIDOS POR ENVELOPE.)
CP _________________ 20.000,00
00201
* PREDISONA 20MG
Descrição: )
CP _________________ 15.000,00
00202
* PREDISONA 5MG
Descrição: )
CP _________________ 10.000,00
00203
* SAIS PARA REIDRATAÇÃO
Descrição: )
EV _________________ 2.000,00
00204
* SALBUTAMOL, SULFATO DE AEROSOL 100MG/DOSE
Descrição: )
FR _________________ 200,00
00205
* SINVASTATINA 20MG
Descrição: )
UN _________________ 20.000,00
00206
* SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG
Descrição: SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA, SOLUÇÃO INJETÁVEL,
400MG+80MG.)
AP _________________ 15.000,00
00207
* SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40+8MG
Descrição: )
CP _________________ 1.350,00
00208
* TIMOLOL, MALEATO DE COLIRIO 0,5%
Descrição: )
UN _________________ 300,00
00209
* SULFATO FERROSO 25MG
Descrição: SULFATO FERROSO 25MG, DE FE ELEMENTAR SOLUÇÃO,
CAIXA COM 50 FRASCOS LEITOSOS COM 30ML.)
FR _________________ 2.000,00
00210
* SULFATO FERROSO 40MG
Descrição: )
CP _________________ 30.000,00
00211
* ALENDRONATO 70MG
Descrição: )
CP _________________ 2.000,00
00212
* ATENOLOL 50MG
Descrição: ATENOLOL 50MG, COMPRIMIDO SULCADO.)
CP _________________ 2.000,00
00213
* AZITROMICINA 40MG
Descrição: )
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FR _________________ 200,00
00214
* AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG
Descrição: AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.)
CP _________________ 2.000,00
00215
* CEFALEXINA 50MG/ML
Descrição: )
FR _________________ 500,00
00216
* CEFALEXINA 500MG
Descrição: )
CP _________________ 8.000,00
00217
* DEXAMENTASONA 0,1%CREME
Descrição: )
BS _________________ 300,00
00218
* ÓLEO MINERAL 100ML
Descrição: ÓLEO MINERAL, LÍQUIDO ORAL PURO, FRASCO COM 100ML,
EMBALAGEM COM 50 FRASCO.)
FR _________________ 100,00
00219
* PROPANOLOL 40MG
Descrição: PROPANOLOL 40MG, EMBALAGEM CAIXA COM 25 CARTELAS
CONTENDO 20 COMPRIMIDOS POR CARTELA.)
CP _________________ 30.000,00
00220
* SULFADIAZINA DE PRATA 1% 500GR
Descrição: )
PT _________________ 60,00
00221
* ÁCIDO VALPRÓICO 500MG/ML(EQUIVALENTE A 57,625MG/ML DE
VALPROATO DE SÓDIO) SOLUÇAO ORAL
Descrição: )
FR _________________ 400,00
00222
* ÁCIDO VALPRÓICO 250MG (EQUIVALENTE A 576MGMG DE VALPROATO
DE SÓDIO)
Descrição: )
CP _________________ 3.000,00
00223
* ÁCIDO VALPRÓICO 500MG (EQUIVALENTE A 576 MG DE VALPROATO DE
SÓDIO)
Descrição: )
CP _________________ 4.000,00
00224
* AMITRIPTILINA
Descrição: 25MG)
CP _________________ 25.000,00
00225
* BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG
Descrição: BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG, COMPRIMIDO.)
CP _________________ 12.000,00
00226
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* BUPROPIONA CLORIDATO 150
Descrição: )
CP _________________ 1.000,00
00227
* CARBAMAZEPINA 200MG
Descrição: CARBAMAZEPINA 200MG, EMBALEGEM CAIXA COM 20
CARTELAS CONTENDO 10 COMPRIMIDOS POR CARTELA.)
CP _________________ 20.000,00
00228
* CARBAMAZEPINA 200MG
Descrição: XAROPE)
FR _________________ 150,00
00229
* CARBONATO DE LITIO 300MG
Descrição: )
CP _________________ 8.000,00
00230
* CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG
Descrição: CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG, CAIXA COM 20 DRÁGEAS.)
DG _________________ 5.000,00
00231
* CLORPRAMAZINA 25MG
Descrição: )
CP _________________ 10.000,00
00232
* CLORPRAMAZINA 100MG
Descrição: )
CP _________________ 10.000,00
00233
* DIAZEPAM 10MG
Descrição: DIAZEPAM 10MG, EMBALAGEM CAIXA COM 20 BLISTERS, COM
10 COMPRIMIDOS.*)
CP _________________ 20.000,00
00234
* DIAZEPAM 5MG
Descrição: DIAZEPAM 5MG, COMPRIMIDO.)
CP _________________ 20.000,00
00235
* FENITOINA 100MG
Descrição: )
CP _________________ 18.000,00
00236
* FENOBARBITAL 100MG
Descrição: FENOBARBITAL 100MG, EMBALAGEM CAIXA COM 20
CARTELAS CONTENDO 10 COMPRIMIDOS POR CARTELA.)
CP _________________ 20.000,00
00237
* FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS 20ML
Descrição: FENOBARBITAL 40MG/ML, GOTAS, FRASCO DE 20ML.)
FR _________________ 300,00
00238
* FLUOXETINA 20MG
Descrição: FLUOXETINA 20MG, CAPSULA.)
CA _________________ 20.000,00
00239
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* HALOPERIDOL 1MG
Descrição: HALOPERIDOL 1MG, COMPRIMIDO.)
CP _________________ 6.000,00
00240
* HALOPERIDOL 2MG
Descrição: HALOPERIDOL 2MG, SOLUÇÃO ORAL/GOTAS, FRASCO COM
10ML, CAIXA COM 10 FRASCOS.)
FR _________________ 300,00
00241
* HALOPERIDOL 5MG
Descrição: HALOPERIDOL 5MG, COMPRIMIDO.*)
CP _________________ 20.000,00
00242
* HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML
Descrição: HALOPERIDOL DECANOATO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 50MG/ML,
AMPOLA 1ML.)
AP _________________ 200,00
00243
* LEVODOPA100MG+BENZERAZIDA 25MG
Descrição: )
CP _________________ 1.000,00
00244
* LEVODOPA 200MG + BENZERAZIDA 50ML
Descrição: )
CP _________________ 1.000,00
00245
* LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG
Descrição: )
CP _________________ 2.000,00
00246
* NORTIPTILINA 25MG
Descrição: )
CP _________________ 3.000,00
00247
* NORTRIPTILINA 50MG
Descrição: NORTRIPTILINA 50MG, CAPSULA.)
CA _________________ 2.500,00
00248
* NORTIPTLINA 75MG
Descrição: )
CP _________________ 1.900,00
00249
* PROMETAZINA 25MG
Descrição: PROMETAZINA 25MG, EMBALAGEM COM 50 ENVELOPE
CONTENDO 10 COMPRIMIDOS POR ENVELOPE.)
CP _________________ 15.000,00
00250
* RISPERIDONA
Descrição: 1mg)
CP _________________ 8.000,00
00251
* RISPERIDONA
Descrição: 2MG)
CP _________________ 7.000,00
00252
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* RISPERIDONA
Descrição: 3MG)
CP _________________ 8.000,00
00253
* APARELHO DE GLICEMIA (COMPATIVEL COM AS FITAS)
Descrição: )
UN _________________ 60,00
00254
* FITA DE GLICEMIA C/50UNIDA
Descrição: )
CX _________________ 320,00
00255
* LANCETA PUNÇAO DIGITAL,AUTOMATICA P/GLICOSSE -CX COM 100
Descrição: )
CX _________________ 180,00
00256
* SERINGA DESCARTÁVEL 1ML COM AGULHA
Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 1ML 13X4,5)
UN _________________ 15.000,00
00257
* BESILATO DE ATRACURIO 10MG/ML
Descrição: )
AP _________________ 60,00
00258
* CITRATO DE FENTANILA 50MCG/MLS/NOS.IV DE10ML
Descrição: )
AP _________________ 400,00
00259
* CITRATO DE FENTALINA 50MCG/MLS/NOS.IV DE 2ML
Descrição: )
AP _________________ 400,00
00260
* CITRATO DE FENTANILA 50MVG/MLS/NOS. IV DE 5ML
Descrição: )
AP _________________ 400,00
00261
* CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/5ML
Descrição: )
AP _________________ 600,00
00262 * CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML
FR _________________ 20,00
00263
* CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/2ML
Descrição: )
AP _________________ 50,00
00264
* CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/10ML
Descrição: )
AP _________________ 50,00
00265
* CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML
Descrição: )
AP _________________ 200,00
00266
* CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/2ML
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Descrição: )
AP _________________ 700,00
00267
* DIAZEPAM 10MG
Descrição: DIAZEPAM 10MG, EMBALAGEM CAIXA COM 20 BLISTERS, COM
10 COMPRIMIDOS.)
CP _________________ 1.200,00
00268
* FENITOÍNA 50MG
Descrição: .)
AP _________________ 350,00
00269
* FENOBARBITAL 200MG
Descrição: )
AP _________________ 500,00
00270
* HALOPERIDOL 5MG
Descrição: HALOPERIDOL 5MG, COMPRIMIDO.)
CP _________________ 500,00
00271
* HALOTANO DE 100ML
Descrição: )
FR _________________ 30,00
00272
* ISOFLURANO 100ML
Descrição: )
FR _________________ 15,00
00273
* MIDAZOLAN 5MG/ML
Descrição: 3ML)
AP _________________ 300,00
00274
* MIDAZOLAN
Descrição: GOTAS)
FR _________________ 50,00
00275
* PROPOFOL 10MG/ML
Descrição: )
AP _________________ 60,00
00276
* SEVOFLURANO 100ML
Descrição: )
FR _________________ 12,00
00277
* SULFATO DE MORFINA
Descrição: 0,1MG/ML)
AP _________________ 400,00
00278
* SULFATO DE MORFINA
Descrição: 0,2MG/ML)
AP _________________ 400,00
00279
* SULFATO DE MORFINA
Descrição: 1MG/ML)
AP _________________ 400,00
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00280
* SULFATO DE MORFINA
Descrição: 10MG/ML)
AP _________________ 500,00
00281
* TIOPENTAL 0.5G AMP
Descrição: )
AP _________________ 50,00

LOTE II – MATERIAL PENSO
00282
* ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA DESCARTÁVEL COR NATURAL
Descrição: COM 50)
PCT _________________ 150,00
00283
* AGUA OXIGENADA 10VOL
Descrição: )
L _________________ 60,00
00284
* AGULHA 20X5,5
Descrição: )
UN _________________ 20.000,00
00285 * AGULHA 13X4,5
UN _________________ 20.000,00
00286
* AGULHA 25X7
Descrição: )
UN _________________ 25.000,00
00287
* AGULHA 25X8
Descrição: )
UN _________________ 10.000,00
00288
* AGULHA 30X7
Descrição: )
UN _________________ 12.000,00
00289
* AGULHA 30X8
Descrição: )
UN _________________ 20.000,00
00290
* AGULHA 40X12
Descrição: )
UN _________________ 20.000,00
00291
* AGULHA PERIDUAL 16
Descrição: )
UN _________________ 120,00
00292
* AGULHA PARA RAQUI DESC Nº25/3 1/2
Descrição: )
UN _________________ 100,00
00293
* AGULHA PARA RAQUI DESC. N 27/3 1/2

Página 44 de 92
Avenida Juscelino Kubistchek, 589 – Centro – Guaratinga/BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NGDIJF2P4XNERSNP4TVYBW

Esta edição encontra-se no site: www.guaratinga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Guaratinga

Quarta-feira
19 de Junho de 2019
47 - Ano - Nº 2292

Descrição: )
UN _________________ 180,00
00294
* ALCOOL IODADO DE 10000ML
Descrição: )
L _________________ 120,00
00295
* ÁLCOOL 70% 1.000ML
Descrição: ÁLCOOL A 70%, FRASCO COM 1.000ML.)
L _________________ 700,00
00296
* ALCOOL ABSOLUTO
Descrição: )
L _________________ 250,00
00297 * ALCOOL EM GEL 1LT
L _________________ 115,00
00298
* ALGODAO HIDROFILO 500GR
Descrição: )
PCT _________________ 320,00
00299
* ALMOTOLIA 250ML PLÁSTICO TRANSPARENTE
Descrição: ALMOTOLIA 250ML, FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA
ACONDICIONAR SOLUÇÃO, TAMPA DE ROSCA PARA VEDAÇÃO, PROTETOR
DE TAMPA CONJUGADO, CAPACIDADE 250ML, COR BRANCO
TRANSPARENTE.)
UN _________________ 200,00
00300
* APARELHO DE PRESSÃO ADULTO FECH/VELCRO S /ESTETOSC
Descrição: )
UN _________________ 40,00
00301
* APARELHO PRESSÃO INFANTIL FECH/VELCRO S/ ESTETOSC.
Descrição: )
UN _________________ 10,00
00302
* ATADURA 10CM 13 FIOS C/12
Descrição: )
PCT _________________ 800,00
00303
* ATADURA 12CM 13 FIOS C/12
Descrição: )
PCT _________________ 800,00
00304
* ATADURA 15CM 13FIOS C/12
Descrição: )
PCT _________________ 1.000,00
00305
* ATADURA 20CM 13 FIOS C/12
Descrição: )
PCT _________________ 850,00
00306
* ATADURA 25CM 13 FIOS C/12
Descrição: )
PCT _________________ 150,00
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00307
* BOLSA DE COLOSTOMIA DESC.
Descrição: )
UN _________________ 2.000,00
00308
* BOLSA DE COLOSTOMIA USO 72HORAS
Descrição: )
UN _________________ 200,00
00309
* CAMPO OPERATORIO 45X50
Descrição: COM 50)
PCT _________________ 60,00
00310
* CATETER TIPO OCULOS
Descrição: ADULTO)
UN _________________ 2.000,00
00311
* CATETER TIPO OCULOS
Descrição: INFANTIL)
UN _________________ 500,00
00312
* CLAMP UMBILICAL
Descrição: )
UN _________________ 500,00
00313
* CLOREXIDINE AQUOSA 0,2%
Descrição: )
L _________________ 10,00
00314
* COLETOR
Descrição: UNIVERAL)
UN _________________ 12.000,00
00315
* COLETOR DE URINA 2.000ML
Descrição: FECHADO)
UN _________________ 420,00
00316
* COLETOR PARA PERFURO COSTANTE 7 LITROS
Descrição: )
UN _________________ 350,00
00317
* COLETOR PARA PERFURO CORTANTE 13 LITROS
Descrição: )
UN _________________ 120,00
00318
* COLETOR PARA PERFURO CORTANTE 20 LITROS
Descrição: )
UN _________________ 350,00
00319 * COLETOR PARA PREVENTIVO P/3 LAMINAS
UN _________________ 3.000,00
00320
* COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS C/500
Descrição: )
PCT _________________ 1.600,00
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00321
* DEGERMANTE PVPI LITRP 1000ML
Descrição: )
L _________________ 120,00
00322
* DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML
Descrição: )
UN _________________ 150,00
00323
* EQUIPO MACROGOTAS COM BURETA
Descrição: )
UN _________________ 360,00
00324
* EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL
Descrição: )
UN _________________ 7.000,00
00325
* EQUIPO MICRO GOTAS COM INJETOR LATERAL
Descrição: )
UN _________________ 300,00
00326
* EQUIPO P/ PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE MICRO
Descrição: )
UN _________________ 100,00
00327
* EQUIPO 2 VIAS POLIFIX MULTIVIAS C/ CLAMP
Descrição: )
UN _________________ 1.000,00
00328
* ESPARADRAPO
Descrição: 4,5X10CM)
UN _________________ 750,00
00329
* ESPARADRAPO
Descrição: 2,5cm X10m)
UN _________________ 300,00
00330
* ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5M
Descrição: )
RL _________________ 400,00
00331 * ESPARADRAPO
Descrição: MICROPOLIO 2,5cmX10m)
UN _________________ 250,00
00332
* ESPATULA DE PREVENTIVO
Descrição: )
PCT _________________ 50,00
00333
* ESPATULA PARA PREVENTIVO
Descrição: )
PCT _________________ 50,00
00334
* ESPECULO P
Descrição: )
UN _________________ 3.000,00
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00335
* ESPECULO M
Descrição: )
UN _________________ 3.000,00
00336
* ESPECULO G
Descrição: )
UN _________________ 1.000,00
00337
* ESCOVA DE DEGERMEÇÃO PVPI
Descrição: )
UN _________________ 1.000,00
00338
* ESCOVINHA DE PREVENTIVO
Descrição: )
PCT _________________ 50,00
00339
* ESCOVA DE YNE P/ PREVENTIVO
Descrição: )
PCT _________________ 50,00
00340
* ESTETOSCOPIO DUPLO
Descrição: )
UN _________________ 20,00
00341
* ETER ALCOOLIZADO DE 1000ML
Descrição: )
L _________________ 85,00
00342
* FIO CATGUT CROMADO C/AGULHA
Descrição: )
CX _________________ 30,00
00343
* FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA
Descrição: )
CX _________________ 30,00
00344
* FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AGULHA
Descrição: )
CX _________________ 30,00
00345
* FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/AGULHA
Descrição: )
CX _________________ 30,00
00346
* FIO CATGUT CROMADO 4-0 C/AGULHA
Descrição: )
CX _________________ 35,00
00347
* FIO CATGUT CROMADO 5-0 C/AGULHA
Descrição: )
CX _________________ 35,00
00348
* FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AGULHA
Descrição: )
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CX _________________ 25,00
00349
* FIO CATGUT SIMPLES 1-0 C/AGULHA
Descrição: *)
CX _________________ 25,00
00350
* FIO CATGUT SIMPLES 1-0 C/AGULHA
Descrição: )
CX _________________ 25,00
00351
* FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA
Descrição: )
CX _________________ 25,00
00352
* FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AGULHA
Descrição: )
CX _________________ 25,00
00353
* FIO CATGUT SIMPLES 4-0 C/AGULHA
Descrição: )
CX _________________ 30,00
00354 * FIO CATGUT SIMPLES 5-0 C/AGULHA
CX _________________ 30,00
00355
* FIO LINHO 0-0 USP
Descrição: )
CX _________________ 30,00
00356
* FIO LINHO 1-0 USP
Descrição: )
CX _________________ 30,00
00357
* FIO LINHO 2-0 USP
Descrição: )
CX _________________ 15,00
00358
* FIO LINHO 3-0 USP
Descrição: )
CX _________________ 25,00
00359
* FIO LINHO 4-0 USP
Descrição: )
CX _________________ 25,00
00360
* FIO LINHO 5-0 USP
Descrição: )
CX _________________ 25,00
00361
* FIO NYLON 0-40MM-M E(AG.TRINGULAR)
Descrição: )
CX _________________ 40,00
00362
* FIO NYLON 1-0 40MM-M E(AG.TRINGULAR)
Descrição: )
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CX _________________ 40,00
00363
* FIO NYLON 2-0 40MM-M E(AG.TRINGULAR)
Descrição: )
CX _________________ 40,00
00364
* FIO NYLON 3-0 40MM-M E(AG.TRINGULAR)
Descrição: )
CX _________________ 40,00
00365
* FIO NYLON 4-0 40MM-M E(AG.TRINGULAR)
Descrição: )
CX _________________ 40,00
00366 * FIO NYLON 5-0 30MM-M E(TRIANGULAR)
CX _________________ 40,00
00367
* FIO NYLON 6-0 30MM-M E (AG.TRIANGULAR)
Descrição: )
CX _________________ 40,00
00368
* FIO NYLON 7-0 30MM-M E (AG.TRIANGULAR)
Descrição: )
CX _________________ 40,00
00369
* FITA ADESIVA DE USO HOSPITALAR
Descrição: )
UN _________________ 200,00
00370
* FITA PARA AUTOCLAVE
Descrição: )
UN _________________ 500,00
00371
* HIGIENIZAÇÃO DO CORPO (FORMOL)
Descrição: 1000LITORS)
L _________________ 50,00
00372
* FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO
Descrição: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, ATÓXICA, CAPA
POLIMERICA, NÚCLEO ABSORVENTE, PRIMEIRA CAMADA COMPOSTA POR
ALGODÃO HIDRÓFILO, POLPA DE CELULOSE VIRGEM E/OU MATERIAIS
POLIMERICOS ABSORVENTE E COM CAPA DE APOIO ESTRUTURAL,
EMBALAGEM PACOTE COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DO
FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAMANHO MÉDIO.)
PC _________________ 250,00
00373
* FRALDA GERIATRICA G
Descrição: )
PCT _________________ 250,00
00374
* FRALDA GERIATRICA XG
Descrição: )
PCT _________________ 250,00
00375
* FRALDA INFANTIL
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Descrição: (P))
PCT _________________ 250,00
00376
* FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. M
Descrição: )
UN _________________ 250,00
00377
* FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G
Descrição: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, COMPOSIÇÃO DE
CELULOSE, POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FLOCOGEL E
PAPEL SILICONADO, COMPONENTES ATÓXICOS EM CONTATO COM A PELE,
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE,
TAMANHO INFANTIL G.)
PC _________________ 250,00
00378
* GEL PARA ULTRA-SOM 5 LITORS
Descrição: )
GL _________________ 24,00
00379
* CATETER JELCO
Descrição: N-16)
UN _________________ 500,00
00380
* CATETER JELCO
Descrição: N-18)
UN _________________ 600,00
00381
* CATETER JELCO
Descrição: N-20)
UN _________________ 3.000,00
00382
* CATETER JELCO
Descrição: N-22)
UN _________________ 3.000,00
00383
* CATETER JELCO
Descrição: N-24)
UN _________________ 3.000,00
00384
* GLICERINA LIQUIDA
Descrição: )
L _________________ 30,00
00385
* INDICADOR BIOLOGICO (TESTE AUTOCLAVE)
Descrição: )
UN _________________ 50,00
00386
* LAMINA PARA MICROSCOPIA
Descrição: )
CX _________________ 80,00
00387
* LAMINA DE BISTURI N-11
Descrição: )
CX _________________ 30,00
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00388
* LAMINA DE BISTURI N-15
Descrição: )
CX _________________ 30,00
00389
* LAMINA DE BISTURI N-21
Descrição: )
CX _________________ 30,00
00390
* LAMINA DE BISTURI N-23
Descrição: )
CX _________________ 50,00
00391
* LENÇOL DE PAPEL DESC.HOSPITALAR 50CMX50CM
Descrição: )
RL _________________ 350,00
00392
* LENÇOL DE PAPEL DESC. HOSPITALAR 70CMX50CM
Descrição: )
RL _________________ 450,00
00393
* LUVA DE PROCEDIMENTO
Descrição: PP)
CX _________________ 150,00
00394
* LUVA DE PROCEDIMENTO
Descrição: (P))
UN _________________ 500,00
00395
* LUVA DE PROCEDIMENTO
Descrição: (M))
UN _________________ 1.100,00
00396
* LUVA DE PROCEDIMENTO
Descrição: (G))
UN _________________ 400,00
00397 * LUVA ESTERIL
UN _________________ 1.500,00
00398
* LUVA ESTERIL
Descrição: 7,0 PARES)
UN _________________ 1.500,00
00399
* LUVA ESTERIL
Descrição: 7,5 PARES)
UN _________________ 1.500,00
00400
* LUVA ESTERIL
Descrição: 8,0 PARES)
UN _________________ 800,00
00401
* LUVA ESTERIL
Descrição: 8,5 PARES)
UN _________________ 800,00
00402
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* LUGOL 2% (IODETO) 1000ML
Descrição: )
L _________________ 10,00
00403
* MASCARA INFANTIL (KIT)
Descrição: )
UN _________________ 30,00
00404
* MASCARA ADULTO (KIT)
Descrição: )
UN _________________ 50,00
00405
* MASCARA DSC. SIMPLES
Descrição: )
CX _________________ 320,00
00406
* MASCARA PARA PROTEÇAO PFF2
Descrição: )
UN _________________ 100,00
00407
* MASCARA N-95
Descrição: )
UN _________________ 500,00
00408
* PAPEL KRAFT ROLO GRANDE
Descrição: )
UN _________________ 8,00
00409 * PERFURADOR DE MEMBRAMA
UN _________________ 400,00
00410
* PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO
Descrição: )
UN _________________ 1.000,00
00411
* PULSEIRA
Descrição: AZUL P/ RN)
UN _________________ 600,00
00412
* PULSEIRA
Descrição: ROSA P/RN)
UN _________________ 600,00
00413
* PVPI TOPICO
Descrição: )
L _________________ 100,00
00414
* DISPOSITIVO INTRAVENOSO(SCALP N-19)
Descrição: )
UN _________________ 2.000,00
00415
* DISPOSITIVO INTRAVENOSO(SCALP N-21)
Descrição: )
UN _________________ 2.000,00
00416
* DISPOSITIVO INTRAVENOSO(SCALP N-23)
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Descrição: )
UN _________________ 3.000,00
00417
* DISPOSITIVO INTRAVENOSO(SCALP N-25)
Descrição: )
UN _________________ 3.000,00
00418
* DISPOSITIVO INTRAVENOSO(SCALP N-27)
Descrição: )
UN _________________ 1.000,00
00419
* SERINGA DESCARTÁVEL 3ML COM AGULHA 25X07
Descrição: )
UN _________________ 17.000,00
00420
* SERINGA 5ML
Descrição: )
UN _________________ 22.000,00
00421
* SERINGA DESC. 05ML COM AGULHA 25X7
Descrição: )
UN _________________ 12.000,00
00422
* SERINGA DESC.10ML
Descrição: )
UN _________________ 16.000,00
00423
* SERINGA DESC. 20ML
Descrição: )
UN _________________ 16.000,00
00424
* SERINGA DE 5 ML DE VIDRO
Descrição: )
UN _________________ 5,00
00425
* SERINGA DE VIDRO 10ML
Descrição: )
UN _________________ 5,00
00426
* SERINGA DE VIDRO 20ML DE VIDRO
Descrição: )
UN _________________ 5,00
00427
* SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL N-06
Descrição: )
UN _________________ 1.000,00
00428
* SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL N-08
Descrição: )
UN _________________ 1.000,00
00429
* SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL N-10
Descrição: )
UN _________________ 400,00
00430
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* SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL N-12
Descrição: )
UN _________________ 400,00
00431
* SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL N-14
Descrição: )
UN _________________ 1.000,00
00432 * SONDA CATETER NASAL
UN _________________ 200,00
00433
* SONDA CATETER NASAL
Descrição: N-6)
UN _________________ 200,00
00434
* SONDA CATETER NASAL
Descrição: N-8)
UN _________________ 200,00
00435
* SONDA CATETER NASAL
Descrição: N-10)
UN _________________ 200,00
00436
* SONDA CATETER NASAL
Descrição: N-12)
UN _________________ 200,00
00437
* SONDA CATETER NASAL
Descrição: N-14)
UN _________________ 200,00
00438
* SONDA FOLEY 2 VIAS
Descrição: N-8)
UN _________________ 150,00
00439
* SONDA FOLEY 2 VIAS
Descrição: N-10)
UN _________________ 150,00
00440
* SONDA FOLEY 2 VIAS
Descrição: N-12)
UN _________________ 400,00
00441
* SONDA FOLEY 2 VIAS
Descrição: N-14)
UN _________________ 400,00
00442
* SONDA FOLEY 2 VIAS
Descrição: N-16)
UN _________________ 300,00
00443
* SONDA FOLEY 2 VIAS
Descrição: N-18)
UN _________________ 300,00
00444 * SONDA FOLEY 2 VIAS
Descrição: N-20)
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UN _________________ 300,00
00445
* SONDA FOLEY 2 VIAS
Descrição: N-22)
UN _________________ 200,00
00446
* SONDA NASOGASTRICA LONGA N-10
Descrição: )
UN _________________ 100,00
00447
* SONDA NASOGASTRICA LONGA N-12
Descrição: )
UN _________________ 100,00
00448
* SONDA NASOGASTRICA LONGA N-14
Descrição: )
UN _________________ 100,00
00449
* SONDA NASOGASTRICA LONGA N-16
Descrição: )
UN _________________ 100,00
00450
* SONDA NASOGASTRICA LONGA N-18
Descrição: )
UN _________________ 100,00
00451
* SONDA NASOGASTRICA CURTA
Descrição: N-16)
UN _________________ 100,00
00452
* SONDA RETAL
Descrição: N-16)
UN _________________ 50,00
00453
* SONDA RETAL
Descrição: N-18)
UN _________________ 50,00
00454
* SONDA RETAL
Descrição: N-24)
UN _________________ 50,00
00455
* SONDA RETAL
Descrição: N-26)
UN _________________ 50,00
00456
* SONDA URETAL N-04
Descrição: N-16)
UN _________________ 50,00
00457
* SONDA URETAL N-06
Descrição: )
UN _________________ 100,00
00458
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* SONDA URETAL N-08
Descrição: )
UN _________________ 100,00
00459
* SONDA URETAL N-10
Descrição: )
UN _________________ 1.200,00
00460
* SONDA URETAL N-12
Descrição: )
UN _________________ 2.000,00
00461
* SONDA URETAL N-14
Descrição: )
UN _________________ 1.000,00
00462
* SONDA URETAL N-16
Descrição: )
UN _________________ 200,00
00463
* SONDA URETAL N-18
Descrição: )
UN _________________ 200,00
00464
* SONDA URETAL N-20
Descrição: )
UN _________________ 120,00
00465
* TERMOMETRO CLINICO DIGITAL
Descrição: )
UN _________________ 100,00
00466
* TELA DE MARLEX
Descrição: 10CM)
UN _________________ 10,00
00467 * TELA DE MARLEX
Descrição: 20CM)
UN _________________ 12,00
00468
* TINTURA DE IODO 05%
Descrição: )
UN _________________ 50,00
00469
* TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO
Descrição: )
UN _________________ 10.000,00
00470
* TORNEIRA CIR. 03 VIAS
Descrição: )
UN _________________ 1.000,00
00471
* TUBO DE SILICONE (TIPO MANGUEIRA)
Descrição: )
M _________________ 15,00
00472
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* TUBO ENDOTRAQUEAL
Descrição: 2-0)
UN _________________ 20,00
00473
* TUBO ENDOTRAQUEAL
Descrição: 2-5)
UN _________________ 20,00
00474
* TUBO ENDOTRAQUEAL
Descrição: 3-0)
UN _________________ 20,00
00475
* TUBO ENDOTRAQUEAL
Descrição: 3-5)
UN _________________ 20,00
00476
* TUBO ENDOTRAQUEAL
Descrição: 4-0)
UN _________________ 20,00
00477
* TUBO ENDOTRAQUEAL
Descrição: 4-5)
UN _________________ 20,00
00478
* TUBO ENDOTRAQUEAL
Descrição: 5-0)
UN _________________ 20,00
00479 * TUBO ENDOTRAQUEAL
Descrição: 5-5 C/ CAFF)
UN _________________ 20,00
00480
* TUBO ENDOTRAQUEAL
Descrição: 6-0 C/CAFF)
UN _________________ 20,00
00481
* TUBO ENDOTRAQUEAL
Descrição: 6-5 C/CAFF)
UN _________________ 20,00
00482
* TUBO ENDOTRAQUEAL
Descrição: 7-0 C/CAFF)
UN _________________ 20,00
00483
* TUBO ENDOTRAQUEAL
Descrição: 7-5 C/CAFF)
UN _________________ 20,00
00484
* TUBO ENDOTRAQUEAL
Descrição: 8-0 C/CAFF)
UN _________________ 20,00
00485
* TUBO ENDOTRAQUEAL
Descrição: 8-5 C/CAFF)
UN _________________ 20,00
00486
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* TUBO ENDOTRAQUEAL
Descrição: 9-0 C/CAFF)
UN _________________ 20,00
00487
* URIPEN
Descrição: N-4)
UN _________________ 500,00
00488
* URIPEN
Descrição: N-6)
UN _________________ 500,00
00489
* VASELINA LÍQUIDA 1000ML
Descrição: )
L _________________ 60,00

1.2 - A aquisição dos bens de consumo acima elencados atenderá às necessidades da Farmácia
Básica Municipal, o Hospital Municipal Joana Moura e Postos de Saúdes na Sede, Distritos e
Povoados, visando à continuidade dos serviços prestados à população.
2 – DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
2.1 - A presente contratação encontra amparo legal na Lei n° 10.520, de 2002, nos Decretos n.°s
3.555, de 2000 e 7.892, de 2013, e subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/93. Sendo realizada na
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço POR LOTE.
2.2 - Os medicamentos e material penso se enquadram na classificação de BENS COMUNS, pois
são facilmente encontrados no mercado, podem ser especificados, tendo as suas características de
desempenho e qualidade estabelecidos de forma objetiva, correspondendo às exigências expressas
na legislação vigente.
3 – MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO
3.1 – A entrega dos materiais serão efetuadas de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal
de Saúde, com prazo de entrega dos produtos não superior a 03 (três) dias, contados a partir
do recebimento da Autorização de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se
for o caso.
4 – RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E MATERIAL
4.1 - O material somente será aceito após a constatação da compatibilidade do material ofertado
com as especificações constantes do edital, garantindo, dessa forma, a perfeita identificação do
material, com emissão de parecer técnico pela unidade laboratorial, que subsidiará o julgamento da
proposta comercial;
4.2 - O material a ser ofertado deverá estar acondicionado na embalagem original de fábrica,
lacrada pelo fabricante, contendo data de fabricação, o número do item e a data de validade do
produto;
4.3 - O prazo de validade dos produtos deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, devendo
possuir, pelo menos, 80% (oitenta por cento) da validade total, quando da sua entrega na
Secretaria de Saúde Municipal;
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4.4 - Os produtos deverão ser transportados com segurança e sob a responsabilidade da contratada e
deverão estar devidamente embalados e acondicionados;
4.5 - A Coordenadoria de Material da Secretaria de Saúde Municipal, após a manifestação da
Divisão Médico- hospitalar, recusará os produtos que forem entregues em desconformidade com o
previsto neste Termo de Referência;
4.6 - O licitante deverá especificar em sua proposta comercial a marca do produto ofertado;
4.7 - O gestor/fiscal de contrato da Secretaria de Saúde Municipal receberá o objeto de forma
provisória e definitivamente, mediante atestação;
4.8 - Serão desclassificadas as propostas que não ofereçam prazo de garantia ou abaixo do mínimo
estipulado. As empresas licitantes indicarão, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO,
informações relacionadas à PADRONIZAÇÃO e COMPATIBILIDADE dos materiais e
medicamentos, conforme detalhamento constante nos itens.
4.9 – Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições
contidas nos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/1993.
5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1- A Contratada obriga-se a:
a) Observar o prazo mínimo de validade dos produtos fornecidos, conforme definido neste Termo
de Referência;
b) Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela Secretaria Municipal
de Saúde com respeito à execução do objeto;
c) Entregar os materiais contratados mediante a observância obrigatória das condições
estabelecidas no CONTRATO e respeitando os prazos fixados;
d) Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais penso e medicamentos contratados,
substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição,
por não se adequarem às especificações constantes deste Termo de Referência, sob pena de
aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.
e) Entregar os materiais e os medicamentos, logo após a Ordem de Fornecimento no prazo de 05
(cinco) dias corridos.
f) Observação das normas do INMETRO e da ISO 14.000.
g) Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões no objeto, nos termos do
artigo 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93;
h) Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação
na fase de habilitação;
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i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, objeto da presente contratação, salvo mediante
prévia e expressa autorização desta PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA, na
pessoa do Sr. Secretário Municipal de Saúde ou autoridade competente superior;
j) Considerar que a ação da fiscalização da CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA de
suas responsabilidades contratuais;
k) Responsabilizar-se por todas as providências e por todas as obrigações, estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus empregados no
desempenho dos serviços contratados, ou de serviços conexos com os serviços contratados; e
l) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria, especialmente a
indicada no contrato, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos
resultados obtidos, preservando o Município de qualquer demanda ou reivindicação que seja de
exclusiva responsabilidade do Contratado.
6 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 - A Contratante obriga-se a garantir o cumprimento do Instrumento Contratual, a Contratante
obriga-se a:
a) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela Contratada;
b) Notificar, por escrito, à Contratada quaisquer irregularidades encontradas nos Materiais
fornecidos;
c) Efetuar o pagamento na forma convencionada no Instrumento Contratual;
d) Preparar os locais para recebimento dos Materiais;
e) Realizar rigorosa conferência das características dos Materiais e Medicamentos entregues, pelo
fiscal designado pela Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA, “Órgão Gerenciador”,
somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega, fiel e correta dos
Materiais penso e Medicamentos.
f) Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e fiscalização
dos Medicamentos e Materiais Penso ofertados (Art. 67, da Lei n° 8.666/1993).

h) Rejeitar, no todo ou em parte o Material Penso e Medicamento fornecido em desacordo com as
características estabelecidas neste Termo (Art. 76, da Lei n° 8.666/1993).
7 – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
7.1 - 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.
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8 – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO
8.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Secretaria Municipal de
Saúde no caso, a saber, através da Servidora a Senhora Elizângela Ferreira Medina, Portaria
Municipal Nº 002/2018, servidora designada, que verificará a procedência da prestação dos
serviços comprovando a qualidade dos mesmos e registrará todas as ocorrências e as deficiências
verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, verificando
irregularidade serão aplicadas as sanções previstas, constantes neste Edital, ao qual competirá
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Administração.
9.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do contrato.
9.3 - 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.
9.4 - 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.
9 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no
decorrer da contratação:
a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no
Contrato.
11.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subItem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
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a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória,
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Guaratinga pelo prazo de
até dois anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos causados;
9.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
9.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade, previstas no subItem anterior, as empresas ou profissionais que, em
razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
11.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
11.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
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11.6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
11.7 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
11.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
11.8 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
11.9 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no
Edital.
Guaratinga/BA, 18 de junho de 2019.

João Randrer Alves Castro
Decreto Municipal Nº 107/2019
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO:
REGISTRAR
PREÇOS
PARA
EVENTUAL
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO SAÚDE DESTE
MUNICÍPIO.
OBSERVAÇÃO: A empresa participante deverá solicitar via e-mail no endereço
licitaguaratinga@gmail.com (Enviar no e-mail CARTÃO CNPJ para cadastro) ou retirar na
sede da Prefeitura Municipal, cito à Avenida Juscelino Kubstchek, 589, Centro,
Guaratinga/BA, o arquivo da PROPOSTA ELETRÔNICA, para preenchimento, o qual
deverá ser entregue preenchido juntamente com o envelope da Proposta de Preços impressa e
em Pendrive ou CD.
LINK PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:
Orientação: Pega o arquivo eletrônico da Proposta Comercial, abre no link abaixo, preenche, salva
em um pendrive e imprime. Levar o impresso e o pendrive para a sessão.
https://s3.amazonaws.com/el.com.br/gmp/bin/proposta_comercial_automatica.zip
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO (PRESENCIAL) SRP Nº 022/2019
(preenchida em papel timbrado da proponente)
DADOS A CONSTAR NA
PROPOSTA

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/Fax
Nome do Representante Legal
Estado civil do Representante
Legal

Nacionalidade do Representante
Legal

Identidade do Representante
Legal

CPF do Representante Legal

Prazo de Validade da Proposta
Local de Entrega
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Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete
até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto
da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus
anexos.
Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, por meio
de Lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento
do Objeto desta Proposta. ( X ) SIM ( ) NÃO

_____________________, ____ de ________________ de ___________.

_______________________________
Nome da Empresa
CNPJ:
Nome do Representante Legal
CPF:
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO (inciso VII do artigo 4º d Lei nº 10.520 de 2002)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DESTE
MUNICÍPIO.
A empresa xxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ
xxxxxxxxxxxxxx,

Nº

xxx,

nº

xxxxxxxxxxxxxxxx,

Bairro:xxxxxxxxxx

Cidade

com

endereço

xxxxxxxxxxxxxx

Estado

xxxxxxxxxxxxxx. Representada nesta pelo Sr (a) xxxxxxxxxxxxxx, portador da Carteira de
Identidade n.º xxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o n.º xxxxxxxxxxxxxx, DECLARA sob as
penas da lei cumprir plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos contidos no
ENVELOPE nº 03 – HABILITAÇÃO, de acordo com as exigências constantes no Edital de Pregão
nº 022/2019 .

_____________________, ____ de ________________ de ___________.

_______________________________
Nome da Empresa
CNPJ:
Nome do Representante Legal
CPF:

Página 67 de 92
Avenida Juscelino Kubistchek, 589 – Centro – Guaratinga/BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NGDIJF2P4XNERSNP4TVYBW

Esta edição encontra-se no site: www.guaratinga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quarta-feira
19 de Junho de 2019
70 - Ano - Nº 2292

Guaratinga

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DESTE
MUNICÍPIO.
A empresa (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ (CNPJ), estabelecida na (ENDEREÇO
COMPLETO), por intermédio do seu representante legal (NOME DO REPRESENTANTE
LEGAL), CPF (CPF), infra-assinado, para cumprimento no inciso VII, do Artigo 4º, da Lei
Federal 10.520/02, de 17/07/2002, publicada no D.O.U de 18/07/2002, DECLARA que inexistem
fatos impeditivos para sua habilitação e que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação
exigidos no EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2019, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

_____________________, ____ de ________________ de ___________.

_______________________________
Nome da Empresa
CNPJ:
Nome do Representante Legal
CPF:
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO
DO MENOR (LEI Nº 9.854/99)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DESTE
MUNICÍPIO.
Declaro, observado o disposto nos artigos 27, inciso V; 78, inciso XVIII da Lei 8.666/93 e
artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, que não utilizo menores de 18 (dezoito) anos
para trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer
tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Estou ciente de que a inobservância destas disposições legais poderá acarretar a minha imediata
inabilitação ou desclassificação e/ou rescisão do contrato administrativo em curso.

_____________________, ____ de ________________ de ___________.

_______________________________
Nome da Empresa
CNPJ:
Nome do Representante Legal
CPF:
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MEI / ME / EPP / COOPERATIVA
ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI 11.488, DE 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DESTE
MUNICÍPIO.
(nome/razão social), inscrita no CNPJ n° (Nº), por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a) (NOME), portador(a) da Carteira de Identidade nº (Nº) e do CPF nº (Nº),
DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser
MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da legislação
vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123/06.

_____________________, ____ de ________________ de ___________.

_______________________________
Nome da Empresa
CNPJ:
Nome do Representante Legal
CPF:

.
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ANEXO VII - MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR

Local e data

À
Pregoeiro(a) do Município de Guaratinga - BA

Senhor Pregoeiro Municipal,

Pela presente, designamos o Sr.(a)........................................., CPF Nº............., portador(a)
da Carteira de Identidade nº ..........................., expedida pela SSP do Estado de ................, para
nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão Presencial SRP nº 022/2019, podendo o
mesmo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar
documentos, renunciar o direito de recurso e impugnação à recursos, assinar atas, recorrer de
decisões administrativas, retirar Nota de Empenho e, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida
licitação.
Atenciosamente,
_____________________, ____ de ________________ de ___________.

_______________________________
Nome da Empresa
CNPJ:
Nome do Representante Legal
CPF:
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ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO Nº ___/___.
O
Município
Guaratinga,
doravante
denominada
CONTRATANTE, com sede na Avenida Juscelino Kubistchek,
589 - Centro - CEP: 45.840-000, na cidade de Guaratinga /MG,
inscrita no CNPJ sob nº. 13.634.985/0001-59, representada
neste ato pela Prefeita Municipal, senhora Christine Pinto
Rosa, no uso de suas atribuições, nos termos do que dispõem a
Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº. 10.520, de
17/07/02, o Decreto nº. 3.555, de 08/08/2000, e a empresa
___________________, inscrita no CNPJ sob o n.º
______________, situada na Rua ________________, _____,
Bairro _____________, Cidade/UF, a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada por seu Representante,
_______________, portador da Cédula de Identidade nº
________ - SSP/UF - e inscrito no CPF sob o nº ___________,
resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado no
seu objeto, observadas as condições do Edital que regem o
Processo Administrativo nº 068/2019 - Pregão Presencial SRP
Nº 022/2019 firmam o presente contrato nos termos e condições
das cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 O objeto do presente contrato é o objetivando REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
1.2 Parágrafo Único – Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de
Referência e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos constantes do
Processo Administrativo nº 068/2019, Pregão Presencial SRP nº 022/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE PAGAMENTO
2.1 – O prazo comum de todos os processos de pagamento da Administração Pública é de até 30
(trinta) dias a partir da data da apresentação da fatura (Lei 8666/93 , art. 40, inciso XIV, alínea
"a"). Esse é o prazo que leva para o gestor e o fiscal do contrato atestarem na Nota Fiscal que o
fornecedor já cumpriu a sua parte e já pode ser pago.
Confira o texto legal:
LEI FEDERAL Nº 8.666/93
Art. 40
XIV - condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de
adimplemento de cada parcela;
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18.2 - Administração pública só é considerada inadimplente após 90 (noventa) dias de atraso no
pagamento (art. 78, inciso XV, da lei 8666/93). Vejamos:
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
[...] XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado
ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;
OBS: O prazo citado acima também se aplica ao interrompimento do fornecimento por falta de
pagamento, pois só se caracteriza inadimplência após os 90 (Noventa) dias, antes o Licitante que o
fizer estará descumprindo o contrato firmado entre ambas as partes, passivo, portanto de sanções e
punições.
2.1.1 - Os pagamentos serão feitos, no prazo de 30 (trinta), contados a partir da entrega dos
serviços, devidamente fiscalizadas, discriminado nas respectivas ordens de serviço, mediante
apresentação, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.
2.2 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
2.3 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou ainda, circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
2.4 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento,
apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012.
2.5 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.
2.6 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
2.7 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL
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3.1 Pelo objeto descrito no instrumento convocatório o Município de Guaratinga/BA pagará ao
contratado o valor de acordo os medicamentos e materiais adquiridos conforme atesto do
responsável pelo contrato.
3.2. Os recursos para pagamento das despesas são oriundos do Orçamento Municipal conforme
dotações orçamentárias:
EXERC. FICHA FONTE

DOTAÇÃO

NOMENCLATURA

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE
4.1- Os valores pactuados poderão sofrer reajustamento para manutenção do equilíbrio econômico
financeiro do contrato mediante acordo entre as partes e lavratura de Termo de Aditamento nos
conforme disposto no Art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
CLAUSULA QUINTA - EXECUÇÃO DO CONTRATO
5.1- O prazo para execução do contrato correrá a partir da assinatura do contratro até 31 de
dezembro de 2019 podendo ser prorrogado na forma do art. 57 da Lei nº. 8.666/93.
5.2- A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal
de Saúde na pessoa do Senhor Secretário Municipal Saúde Rodrigo Moreira dos Reis.
5.3- A Secretaria Municipal de Saúde manterá registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarem as competências do
representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção de
medidas convenientes.
5.4- O contratado‚ responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não incluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo Órgão interessado, fica ainda o contratado
responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.1 - O presente instrumento terá vigência a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de
2018, podendo ser prorrogado na forma do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
CLAUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
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7.1 - O contratado deverá estar apto a presta os serviços e entregar os materiais e medicamentos
imediatamente após a assinatura do presente contrato.
CLAUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL
8.1 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que
preceitua o art. 65, § 1°, da Lei Federal N°. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
9.1 - O presente contrato será regido nos termos das Leis Nº 10.520/02 e Nº 8.666/93 e suas
alterações ulteriores, obedecendo às normas de Direito Público, suplementadas pelos princípios da
teoria geral dos contratos e do Direito Privado, respectivamente.
CLAÚSULA DÉCIMA – RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E
MATERIAL PENSO
10.1 - Os materiais penso e medicamentos sometem serão aceitos após a constatação da
compatibilidade do material e medicamento ofertado com as especificações constantes do edital,
garantindo, dessa forma, a perfeita identificação do material, com emissão de parecer técnico pela
unidade laboratorial, que subsidiará o julgamento da proposta comercial;
10.2 - Os materiais penso e medicamentos a ser ofertado deverá estar acondicionado na embalagem
original de fábrica, lacrada pelo fabricante, contendo data de fabricação, o número do item e a data
de validade do produto;
10.3 - O prazo de validade dos produtos deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, devendo
possuir, pelo menos, 80% (oitenta por cento) da validade total, quando da sua entrega na
Secretaria de Saúde Municipal;
10.4 - Os produtos deverão ser transportados com segurança e sob a responsabilidade da contratada
e deverão estar devidamente embalados e acondicionados;
10.5 - A Coordenadoria de Material da Secretaria de Saúde Municipal, após a manifestação da
Divisão Médico- hospitalar, recusará os produtos que forem entregues em desconformidade com o
previsto neste Termo de Referência;
10.6 - O licitante deverá especificar em sua proposta comercial a marca do produto ofertado;
10.7 - O gestor/fiscal de contrato da Secretaria de Saúde Municipal receberá o objeto de forma
provisória e definitivamente, mediante atestação;
10.8 - Serão desclassificadas as propostas que não ofereçam prazo de garantia ou abaixo do mínimo
estipulado. As empresas licitantes indicarão, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO,
informações relacionadas à PADRONIZAÇÃO e COMPATIBILIDADE dos materiais, conforme
detalhamento constante nos itens.
10.9 – Executado o objeto contratual, será ele recebido.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1

- A Contratada obriga-se a:

a) Observar o prazo mínimo de validade dos produtos fornecidos, conforme definido neste Termo
de Referência;
b) Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela Secretaria Municipal
de Saúde com respeito à execução do objeto;
c) Entregar os materiais contratados mediante a observância obrigatória das condições
estabelecidas no CONTRATO e respeitando os prazos fixados;
d) Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais contratados, substituindo, imediatamente,
aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, por não se adequarem às
especificações constantes deste Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções
cabíveis, inclusive rescisão contratual.
e) Entregar os materiais, logo após a Ordem de Fornecimento no prazo de 05 (cinco) dias
corridos.
f)

Observação das normas do INMETRO e da ISO 14.000.

g) Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões no objeto, nos termos do
artigo 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93;
h) Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação
na fase de habilitação;
i)

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, objeto da presente contratação, salvo mediante
prévia e expressa autorização desta PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA/BA;

j)

Considerar que a ação da fiscalização da CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA
de suas responsabilidades contratuais;

k) Prestar garantia de execução contratual, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93;
l)

Responsabilizar-se por todas as providências e por todas as obrigações, estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus empregados no
desempenho dos serviços contratados, ou de serviços conexos com os serviços contratados; e

m) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria, especialmente a
indicada no contrato, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos
resultados obtidos, preservando o Município de qualquer demanda ou reivindicação que seja de
exclusiva responsabilidade do Contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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12.1 - A Contratante obriga-se a garantir o cumprimento do Instrumento Contratual, a Contratante
obriga-se a:
a) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela Contratada;
b) Notificar, por escrito, à Contratada quaisquer irregularidades encontradas nos Materiais
fornecidos;
c) Efetuar o pagamento na forma convencionada no Instrumento Contratual;
d) Preparar os locais para recebimento dos Materiais;
f) Realizar rigorosa conferência das características dos Materiais entregues, pelo fiscal designado
pela Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA, “Órgão Gerenciador”, somente atestando os
documentos da despesa quando comprovada a entrega, fiel e correta dos Materiais.
g) Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e fiscalização
dos Serviços e Materiais ofertados (Art. 67, da Lei n° 8.666/1993).
h) Rejeitar, no todo ou em parte o Material fornecido em desacordo com as características
estabelecidas neste Termo (Art. 76, da Lei n° 8.666/1993).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
13.1 - 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.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DO CONTROLE DA EXECUÇÃO
14.1 - O Município de Guaratinga, exercerá a fiscalização, através da Servidora Municipal da
Saúde, Senhora Elizângela Ferreira Medina, Portaria Municipal Nº 002/2018, servidora
designada, que verificará a procedência da prestação dos serviços comprovando a qualidade dos
mesmos e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será
encaminhada à licitante vencedora, verificando irregularidade serão aplicadas as sanções previstas,
constantes neste Edital.
14.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município Guaratinga/BA, em nada restringe
a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução
do objeto do contrato.
14.3 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do contrato.
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14.4 - 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 co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.5 - 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.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
15.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520,
de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no
decorrer da contratação:
a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no
Contrato.
15.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória,
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
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c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Guaratinga/BA pelo prazo
de até dois anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos causados;
15.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
15.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e
de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em
razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
15.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
15.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
15.6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
15.7 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
15.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
15.8 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
Página 79 de 92
Avenida Juscelino Kubistchek, 589 – Centro – Guaratinga/BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NGDIJF2P4XNERSNP4TVYBW

Esta edição encontra-se no site: www.guaratinga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quarta-feira
19 de Junho de 2019
82 - Ano - Nº 2292

Guaratinga

15.9 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no
Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
16.1 A rescisão contratual poderá ser:
a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da
Administração;
c) A inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo enseja sua rescisão pela Administração,
com as consequências previstas;
d) Constituem motivos para rescisão do Contrato Administrativo os previstos no art. 78 da Lei
Federal n.° 8666/93.
e) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93, sem que
haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando
os houver sofrido.
f) A rescisão contratual de que trata o art. 78 no inciso I, acarreta as conseqüências previstas no
art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n°. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES
17.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato Administrativo dentro do prazo
estabelecido pela Administração caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ficando
sujeito, a critério da Administração e garantida a prévia defesa, às penalidades estabelecidas nos
incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato.
17.2 Pelo atraso injustificado no fornecimento fica sujeito o Contratado às penalidades previstas no
caput do art. 86 da Lei Federal n°. 8.666/93, na seguinte conformidade:
a) atraso até 10 (dez) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de
atraso.
b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 3% (três por cento) sobre o valor da obrigação, por dia
de atraso.
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c) Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo, a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar as sanções previstas no art. 87 nos incisos I, III e IV da Lei Federal n.°
8.666/93 e multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos serviços não executados.
d). Multa correspondente a diferença de preço resultante da nova licitação realizada para
complementação ou realização da obrigação não cumprida.
e). Aplicadas às multas, a administração descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada,
após a sua imposição.
f). As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1. Os signatários elegem o Foro da Comarca Guaratinga/BA, para dirimirem os conflitos caso
existentes no descumprimento das cláusulas do presente contrato. E por estarem justos e acordados,
assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Santo Antonio do Jacinto/MG, _____de ______ de 2019.
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Christine Pinto Rosa
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
CONTRATADO(A)
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ANEXO IX – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO E ESPECIFICAÇÕES:
1.1 - O Município de Guaratinga, com sede na Avenida Juscelino Kubistchek, nº 589, Centro,
Guaratinga/BA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.634.985/0001-59, neste ato representado pela Prefeita
Municipal, senhora Christine Pinto Rosa, e em conformidade com as atribuições que lhe foram
delegadas, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos das disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital do Pregão Presencial SRP Nº 022/2019, que originou esta Ata, de
acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas e transcurso o prazo para
interposição de recursos, resolve registrar os preços da empresa abaixo identificada, a seguir
denominada simplesmente FORNECEDOR, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.
FORNECEDOR:
CNPJ:
ENDEREÇO: Rua/Bairro/cidade/CEP.
REPRESENTANTE LEGAL:
1.2 - O objeto desta Ata é REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DESTE
MUNICÍPIO, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas
abaixo:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNI

QUANT. V. UNI (R$)
ESTIMADA

TOTAL
(R$)

1.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida,
sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
2 – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência da data de sua assinatura até por 12 (doze) meses.
3 – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no
artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
3.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
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3.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
3.4 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
3.5 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
3.6 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.7 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
3.8 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido
de fornecimento; e
3.9 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.10 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
3.11 - Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
4 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
4.1 - O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
4.2 - Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
4.3 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.4 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
4.5 - Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
4.6 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou
de força maior.
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4.7 - Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro
do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
5 – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
5.1 - A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº
8.666, de 1993.
5.2 - As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de
Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido
de contratação.
5.3 - O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no
prazo de 03 (três) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou
assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.4 - Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e
aceita pela Administração.
5.5 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
5.6 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo dom § 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.
5.7 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
5.8 - A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.9 - Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando
ciência à Administração.
6 – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
6.1 - Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições definidas
na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, até por 12 (doze) meses, a
partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de
1993.
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6.2 - 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.
7 – DO PREÇO
7.1 - Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1 - A Contratada obriga-se a:
a) Observar o prazo mínimo de validade dos produtos fornecidos, conforme definido neste Termo
de Referência;
b) Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela Secretaria Municipal
de Saúde, com respeito à execução do objeto;
c) Entregar os materiais contratados mediante a observância obrigatória das condições
estabelecidas no CONTRATO e respeitando os prazos fixados;
d) Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais contratados, substituindo, imediatamente,
aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, por não se adequarem às
especificações constantes deste Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções
cabíveis, inclusive rescisão contratual.
e) Entregar os materiais, logo após a Ordem de Fornecimento no prazo de 05 (cinco) dias corridos.
f) Observação das normas do INMETRO e da ISO 14.000.
g) Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões no objeto, nos termos do
artigo 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93;
h) Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação
na fase de habilitação;
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, objeto da presente contratação, salvo mediante
prévia e expressa autorização desta PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA/BA;
j) Considerar que a ação da fiscalização da CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA de
suas responsabilidades contratuais;
k) Prestar garantia de execução contratual, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93;
l) Responsabilizar-se por todas as providências e por todas as obrigações, estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus empregados no
desempenho dos serviços contratados, ou de serviços conexos com os serviços contratados; e
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m) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria, especialmente a
indicada no contrato, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos
resultados obtidos, preservando o Município de qualquer demanda ou reivindicação que seja de
exclusiva responsabilidade do Contratado.
8.3 - A Contratante obriga-se a garantir o cumprimento do Instrumento Contratual:
a) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela Contratada;
b) Notificar, por escrito, à Contratada quaisquer irregularidades encontradas nos Materiais
fornecidos;
c) Efetuar o pagamento na forma convencionada no Instrumento Contratual;
d) Preparar os locais para recebimento dos Materiais;
f) Realizar rigorosa conferência das características dos Materiais entregues, pelo fiscal designado
pela Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA, “Órgão Gerenciador”, somente atestando os
documentos da despesa quando comprovada a entrega, fiel e correta dos Materiais.
g) Designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e fiscalização
dos Serviços e Materiais ofertados (Art. 67, da Lei n° 8.666/1993).
h) Rejeitar, no todo ou em parte o Material fornecido em desacordo com as características
estabelecidas neste Termo (Art. 76, da Lei n° 8.666/1993).
9 - DA ADESÃO DO CARONA:
9.1 - Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública não-participante do certame licitatório
poderá utilizar a Ata, durante sua vigência, desde que:
9.1.1 - comprove nos autos a vantagem da adesão;
9.1.2 - consulte previamente o órgão gerenciador; e
9.1.3 - observe a quantidade licitada do objeto constante da Ata e sua compatibilidade com a
expectativa de compra, no exercício, para que não ocorra fracionamento.
9.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
9.3 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, aos
quantitativos iniciais registrados na ARP.
9.4 – Poderão utilizar-se da ARP, como carona, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador,
outros entes da Administração Pública e entidades privadas.
9.5 - As contratações dos caronas poderão ser aditadas em quantidades, na forma permitida no art.
65, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, se a respectiva Ata não tiver sido aditada.
9.6 – O Órgão Gerenciador não responde pelos atos do Órgão carona.
9.7 – A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não
respondendo pelas eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

10 – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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10.1 – A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno
direito nas seguintes situações:
10.1.1 - Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando:
10.1.1.1 - O Fornecedor detentor do preço registrado não cumprir as obrigações constantes desta
Ata de Registro de Preços;
10.1.1.2 - O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
10.1.1.3 - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de
Preços decorrente do Registro de Preços;
10.1.1.4 - Os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no mercado;
10.1.1.5 - O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou
contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus
incisos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;
10.1.1.6 - Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela
Administração.
10.1.2 - Pelo FORNECEDOR:
10.1.2.1 - Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as
exigências do Instrumento Convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com antecedência
de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no Instrumento Convocatório, nesta Ata,
bem como de ressarcimento ao Município de Guaratinga/BA por perdas e danos;
10.1.2.2 - Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior.
10.2 - O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
11 – DO FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E
MATERIAL PENSO
11.1 - Os medicamentos e materiais serão recebidos:
a) Os materiais penso e medicamentos sometem serão aceitos após a constatação da
compatibilidade do material ofertado com as especificações constantes do edital, garantindo,
dessa forma, a perfeita identificação do material, com emissão de parecer técnico pela unidade
laboratorial, que subsidiará o julgamento da proposta comercial;
b) Os materiais penso e medicamentos a ser ofertado deverá estar acondicionado na embalagem
original de fábrica, lacrada pelo fabricante, contendo data de fabricação, o número do item e a
data de validade do produto;
c) O prazo de validade dos produtos deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, devendo
possuir, pelo menos, 80% (oitenta por cento) da validade total, quando da sua entrega na
Secretaria de Saúde Municipal;
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d) Os produtos deverão ser transportados com segurança e sob a responsabilidade da contratada e
deverão estar devidamente embalados e acondicionados;
e) A Coordenadoria de Material Penso e Medicamentos da Secretaria de Saúde Municipal, após a
manifestação da Divisão Médico- hospitalar, recusará os produtos que forem entregues em
desconformidade com o previsto neste Termo de Referência;
f) O licitante deverá especificar em sua proposta comercial a marca do produto ofertado;
g) O gestor/fiscal de contrato da Secretaria de Saúde Municipal receberá o objeto de forma
provisória e definitivamente, mediante atestação;
h) Serão desclassificadas as propostas que não ofereçam prazo de garantia ou abaixo do mínimo
estipulado. As empresas licitantes indicarão, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO,
informações relacionadas à PADRONIZAÇÃO e COMPATIBILIDADE dos materiais e
medicamentos, conforme detalhamento constante nos itens.
i) Executado o objeto contratual, será ele recebido.
12 – DO PAGAMENTO
12.1 – O prazo comum de todos os processos de pagamento da Administração Pública é de até 30
(trinta) dias a partir da data da apresentação da fatura (Lei 8666/93 , art. 40, inciso XIV, alínea
"a"). Esse é o prazo que leva para o gestor e o fiscal do contrato atestarem na Nota Fiscal que o
fornecedor já cumpriu a sua parte e já pode ser pago.
Confira o texto legal:
LEI FEDERAL Nº 8.666/93
Art. 40
XIV - condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de
adimplemento de cada parcela;
12.2 - Administração pública só é considerada inadimplente após 90 (noventa) dias de atraso no
pagamento (art. 78, inciso XV, da lei 8666/93). Vejamos:
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
[...] XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado
ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;
OBS: O prazo citado acima também se aplica ao interrompimento do fornecimento por falta de
pagamento, pois só se caracteriza inadimplência após os 90 (Noventa) dias, antes o Licitante que o
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fizer estará descumprindo o contrato firmado entre ambas as partes, passivo, portanto de sanções e
punições.
12.1.1 - Os pagamentos serão feitos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega das
peças, devidamente fiscalizadas, discriminado nas respectivas ordens de fornecimento, mediante
apresentação, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.
12.2 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
12.3 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para a Contratante.
12.4 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento,
apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012.
12.5 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.
12.6 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
12.7 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
13 – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS
13.1 - O Município de Guaratinga, exercerá a fiscalização, através da Servidora da Secretária
Municipal de Saúde, Senhora Elizângela Ferreira Medina, Portaria Municipal Nº 002/2018,
servidora designada, que verificará a procedência da prestação dos serviços comprovando a
qualidade dos mesmos e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório,
cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, verificando irregularidade serão aplicadas as
sanções previstas, constantes neste Edital.
13.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do registro de preço.
13.3 - 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
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técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.4 - 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.
14 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520,
de 2003, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no
decorrer da contratação:
a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no
Contrato.
14.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória,
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Guaratinga pelo prazo de
até dois anos;
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d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos causados;
14.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
14.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e
de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em
razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
14.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
14.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
14.6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
14.7 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
14.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
14.8 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
14.9 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no
Edital.
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15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 - Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão
Presencial) para Registro de Preços nº. 022/2019 e a proposta vencedora da contratada.
15.2 - A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o respectivo
extrato no Diário Oficial.
15.3 - É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro
de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato
compra.
15.4 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002,
Decreto Municipal 053, de 2017, Decreto nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, Decreto Municipal
053, de 2017, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar
nº 123, de 2006, posteriores alterações Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente à
Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, subsidiariamente.

O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum – Comarca de
Guaratinga/BA, com exclusão de qualquer outro.
Guaratinga/BA, _____de ______ de 2019.
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Christine Pinto Rosa
Prefeita Municipal
Órgão Gerenciador

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
Empresa Participante (fornecedor(a))
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