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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021/SRP

1. Regência Legal
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, Decreto
Federal nº 5.450/05, Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16, Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de
2019, Decretos Municipais nº 05/2021 (Equipe de Pregão Eletrônico) e Decreto Municipal Nº 034/2020 (Pregão
Eletrônico), Decreto Federal nº 3555/00, no que for pertinente.
2. Unidade Interessada
Fundo Municipal de Saúde de Brejões
3. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. 028/2021/SRP
4. Processo Administrativo: FMSB Nº 18/2021
5. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
6. Objeto
Contratação de empresa para aquisição futura e eventual de medicamentos em geral, para atender as demandas
para o perfeito funcionamento das Unidades Básicas de Saúde da Família, Hospital Municipal Joana Cajaiba de
Andrade, Centro de Combate ao COVID-19, SAMU e Unidades mantidas pela Secretaria Municipal de Saúde
deste Município, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações e condições constantes no
Anexo I deste edital. Anexo I (Termo de Referência), Anexo II (Modelo de Proposta de Preços), Anexo III (Minuta
da Ata de Registro de Preços), Anexo IV (Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor), Anexo V
(Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação), Anexo VI (Modelo
de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte), Anexo VII (Modelo de Declaração de Elaboração
Independente de Proposta), Anexo VIII (Modelo de Declaração de Termo de Compromisso), Anexo IX (Minuta do
Contrato).
FORNECIMENTO:
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMADAS EM FUNÇÃO DE POSSÍVEL NECESSIDADE, NÃO IMPLICANDO EM OBRIGAÇÃO DE SEREM
SOLICITADOS EM SUA TOTALIDADE.
7. Local e data da Sessão Pública do Pregão Eletrônico - SRP:
INÍCIO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 14/07/2021-08:00 (Horário de Brasília)
LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 23/07/2021-08:00 (Horário de Brasília)
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/07/2021-08:00 (Horário de Brasília)
DATA E A HORA DA DISPUTA: 23/07/2021-08:30 (Horário de Brasília)
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
NÚMERO LICITACÕES-E / BANCO DO BRASIL: 883142
8. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, na sede da
Prefeitura Municipal de Brejões, na Rua Prefeito Mário Meireles, nº 81, Centro, Brejões - BA, CEP 45.325-000, das
08:00 às 12:00 horas, pelo Telefone (75) 3654-2158/2140 ou por e-mail licita.brejoes@hotmail.com; bem como por
consulta ao Diário Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura (http://www.brejoes.ba.gov.br/).
8.1 A Homologação deste Pregão será divulgada no Diário Oficial do Município de Brejões site:
http://www.brejoes.ba.gov.br/, nos Atos Oficias – Edições do Diário oficial e no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Brejões-BA, na Homologação supracitada a empresa vencedora será convocada
para a formalização da assinatura do instrumento contratual.
8.2. A Licitante vencedora deverá fornecer um número de fax, para que possa receber as ordens de
fornecimento, devendo para tanto, após o seu recebimento, enviar fax para os telefones da Prefeitura
Municipal de Brejões nos números (75) 3654-2158/2140, acusando do recebimento das respectivas Ordens
de Fornecimento, colocando a data, horário, carimbo de CNPJ da empresa, nome completo, CPF e RG da
pessoa que assina o documento.
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PREÂMBULO
O Município de Brejões, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, através do Pregoeiro,
designado pelo Decreto nº. 05/2021 de 04 de janeiro de 2020 publicada no Diário oficial do Município, torna
público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na
modalidade Pregão Eletrônico SRP, do tipo Menor Preço Por Lote, para contratação de empresa para
aquisição futura e eventual de medicamentos em geral, para atender as demandas para o perfeito funcionamento
das Unidades Básicas de Saúde da Família, Hospital Municipal Joana Cajaiba de Andrade, Centro de Combate ao
COVID-19, SAMU e Unidades mantidas pela Secretaria Municipal de Saúde deste Município, através do Sistema
de Registro de Preços, conforme especificações e condições constantes no Anexo I deste edital. O procedimento
licitatório observará as disposições das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, Decreto Federal nº 5.450/05, Leis
Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16, Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, Decretos
Municipais nº 05/2021 (Equipe de Pregão Eletrônico) e Decreto Municipal Nº 034/2020 (Pregão Eletrônico),
Decreto Federal nº 3555/00, no que for pertinente.
I - OBJETO
1.1
- A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para aquisição futura e eventual de
medicamentos em geral, para atender as demandas para o perfeito funcionamento das Unidades Básicas de
Saúde da Família, Hospital Municipal Joana Cajaiba de Andrade, Centro de Combate ao COVID-19, SAMU e
Unidades mantidas pela Secretaria Municipal de Saúde deste Município, através do Sistema de Registro de
Preços, conforme especificações e condições constantes no Anexo I deste edital.
1.2 - Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de Licitações do
Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Modelo de Proposta de Preço - Anexo II, o licitante
deverá obedecer a este último.
II - PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes- e.com.br.
2.2 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema
eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos no item “HABILITAÇÃO”.
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
licitante às sanções previstas neste edital.
2.4 Não poderão participar deste Pregão:
2.4.1
Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
2.4.2 Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com pessoal, previstos na
Lei Complementar nº. 101/00;
2.4.3
Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
2.4.4 Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02) ou suspensas
temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art.
87, III, da Lei nº 8.666/93);
2.4.5 Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade;
2.4.6
Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;
2.4.7
Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II da
Constituição);
2.4.8 Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa).
2.4.9
Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.
2.5 O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
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III – TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS
3.1
No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será
observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.
3.2 O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do
Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.
3.3 Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e não
possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração em campo
próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49
da referida Lei Complementar.
3.4 Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser anexada ao sistema até a
data e horário marcados para abertura das propostas.
3.5 A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei
Complementar nº 123/06.
3.6 A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o
encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.
IV - CREDENCIAMENTO
4.1 O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio www.licitacoese.com.br.
4.2 O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e
intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção
de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica.
4.4 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a
Prefeitura de Brejões responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
4.5 A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando
cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da
Prefeitura de Brejões.
4.6 A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato
bloqueio de acesso.
V - HABILITAÇÃO
5.1. Os licitantes deverão encaminhar (ANEXAR EXCLUSIVAMENTE NO SISTEMA LICITAÇÕES-E) os
documentos de Habilitação exigidos no edital até a data e hora marcadas para abertura da proposta, quando
então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de Propostas de Preços e Documentos de
Habilitação conforme (art. 26 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019).
5.1.1. Deverá ser anexado os documentos de Habilitação para cada item/lote que o Licitante deseja concorrer, sob
pena de desclassificação caso o licitante insira os dados apenas em um item/lote. Caso a licitante arremate um
lote e seja Habilitada os lotes subsequentes não necessariamente necessitara de análise de habilitação sendo que
as documentações do lote arrematado anteriormente serviram como parâmetro.
5.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
5.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
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b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
5.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
Documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual se houver relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade conjunta junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei
e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União,
abrangendo inclusive as contribuições sociais, de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751,
de 02/10/2014, sendo este datado dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, desde que outro prazo não
esteja estipulado neste documento;
e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
5.2.2.1. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade fiscal e
trabalhista da matriz e da filial.
5.2.2.2. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser apresentadas
dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo
estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 90 dias contados da data da abertura da sessão pública.
5.2.2.3. As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
5.2.2.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05(cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
5.2.2.5. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, nos termos do item “REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
5.2.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o
venha substituir.
Obs. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados:
1 - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
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- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
2 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
3 - Sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante.
4 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
b) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1,00 (um), resultantes da aplicação das seguintes
fórmulas:
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

b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data
de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, caso o
documento não consigne prazo de validade.
5.2.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente com o objeto da licitação, sendo esta feita
mediante a apresentação de no mínimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado.
b) Autorização de funcionamento Comum emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde (ANVISA/MS), em plena validade com atualização anual, conforme Lei 9.782 de 26/01/1999, Lei 10.871 de
20/03/2004 e RDC 124 de 12/05/2005. Para os Medicamentos Comuns e Correlatos.
c) Autorização de funcionamento Especial para psicotrópicos e entorpecentes, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA/MS), em plena validade com atualização anual, conforme Lei
9.782 de 26/01/1999, Lei 10.871 de 20/03/2004 e RDC 124 de 12/05/2005. Só para os Medicamentos
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Controlados, conforme Portaria 802/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde
(ANVISA/MS) que institui o sistema de controle e fiscalização em toda cadeia de produtos farmacêuticos, inclusive
as condições de transporte para medicamentos especiais; se exigirá que o documento apresente, na
Atividade/Classe que além da observação para Distribuir Medicamentos, apresente observação para Transportar
Medicamentos.
d) Alvará expedido pelo órgão da Vigilância Sanitária da sede da empresa para exercer atividades de
comercialização (expedir, distribuir, armazenar medicamentos) referente ao corrente exercício.
e) Certidão de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Classe devidamente comprovado o
vínculo do profissional com a empresa.
Obs. É faculdade da comissão de licitação ou do pregoeiro realizar diligências para verificar a fidedignidade dos
documentos apresentados pela licitante, conforme previsto no §3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93
5.2.5. Documentação complementar:
a) Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e ao inciso XVIII do
art.78 da Lei nº. 8.666/93, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no
quadro da empresa, conforme modelo em anexo.
b) Declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo em anexo.
c) Declaração de tratamento diferenciado e pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
conforme modelo em anexo.
d) Alvará de licença de funcionamento referente ao corrente exercício, expedido pelo município sede da empresa.
5.2.5.1. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste
item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
5.2.6. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
5.2.7. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, tributária e
trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.
5.2.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados.
VI- IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL
6.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar, o ato convocatório do pregão. As impugnações só serão aceitas quando protocoladas no setor de
licitações desta Prefeitura.
6.2
Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação.
6.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do
certame.
6.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até 02
(dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no endereço indicado no edital.
6.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
VII - PROPOSTA
7.1. Os licitantes PODERÃO encaminhar (ANEXAR NO SISTEMA LICITAÇÕES-E) a Proposta de Preços até a
data e hora marcadas para abertura da proposta, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de Propostas de Preços e documentos de Habilitação conforme (art. 26 do Decreto nº 10.024, de 20
de setembro de 2019).
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7.2. O licitante PODERÁ, inserir as informações diretamente no sistema, de forma detalhada, descrevendo o bem
ofertado (poderá utilizar a expressão Conforme Edital).
7.3. É facultado ao licitante cotar todos, alguns, ou somente um dos lotes/item definidos no Anexo deste Edital.
7.4. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais,
trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ –
e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não
serão incluídos na proposta apresentada.
7.5. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital.
7.6. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados
dos compromissos assumidos.
7.7. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
7.8. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem
emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
VIII - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas
no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.
8.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens em
campo próprio do sistema eletrônico.
IX - REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
9.1.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua amostra rejeitada, não assinar a
Ata ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e
9.1.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública.
9.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
9.2.1. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de desempate
da Seção “DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado tendo por base o próprio preço que
ofereceu na sessão de lances.
9.2.2. O direito de preferência previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS” deverá ser recalculado levando-se em consideração o
lance apresentado pelo licitante subsequente.
9.2.3. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á, normalmente, nos
termos da Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E EQUIPARADOS”.
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9.3. Finalizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou
equiparado, será realizada a negociação prevista na Seção “DA NEGOCIAÇÃO”.
9.4. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal, nos
termos da Seção “DOS RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.
9.5. A convocação poderá ser por meio do “chat”, e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
9.6. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo da
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
X - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
10.2. desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
10.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas
participarão da fase de lance.
XI - FORMULAÇÃO DE LANCES - MODO DE DISPUTA ADOTADO: ABERTO E FECHADO
11.1. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
11.1.1. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos
lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será
automaticamente encerrada
11.1.2. Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado
11.1.3. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (15) segundos e o
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de desclassificação da proposta.
(Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013).
11.1.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01 (um centavo), sob
pena de desclassificação da proposta. (Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013).
11.2. Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e,
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será
automaticamente encerrada.
11.3. Encerrado o prazo de que trata o § 1º do decreto 10.024/2019, o sistema abrirá a oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superior àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
11.4. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o § 2º do decreto 10.024/2019 os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
11.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º do decreto 10.024/2019, o sistema ordenará os lances
em ordem crescente de vantajosidade.
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11.6. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do decreto 10.024/2019, haverá
o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo,
observado, após esta etapa, o disposto no § 4º do decreto 10.024/2019.
11.7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para
habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa
fechada, nos termos do disposto no § 5º do decreto 10.024/2019.
11.8. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não
apresentem as especificações e quantidades exigidas no Termo de Referência.
11.08.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
11.08.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.
11.08.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a
efeito na fase de aceitação.
11.09. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances.
11.10. A troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes se dará exclusivamente via sistema, que
disponibilizará campo próprio.
11.11. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
11.12. O lance deverá ser ofertado pelo menor valor do lote.
11.13. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
11.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.
11.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.
11.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das
propostas.
11.17. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em
condições diversas das previstas neste Edital.
11.17.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
11.17.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
11.18. Será declarado arrematante o que apresentar o menor preço por lote.
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11.19. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro passará ao exame da
proposta final classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto, compatibilidade do preço
proposto em relação ao valor estimado para a contratação, e exequibilidade.
11.20. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à
sessão pública do Pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de
publicidade, previstas na legislação pertinente.
XII – DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
12.1. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer
acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
12.2. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão
será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no “chat”
do sítio www.licitacoes-e.com.br.
XIII - PREFERÊNCIA DAS ME/EPP
13.1. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a ocorrência de um
possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
13.1.1. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado, após o
término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame
em até 05 (cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06);
13.1.2. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências previstas
neste Edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06).
13.1.3. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão convocadas as
ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória para o exercício do
direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº
123/06).
13.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e equiparados
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).
13.3. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista no item
“NEGOCIAÇÃO”.
13.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas de ME/EPP e
equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira
que poderá apresentar melhor oferta.
13.5. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar é que o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições
deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº 123/06).
13.6. O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
XIV - REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
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14.1. Se depois de realizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condições, como critério
de desempate, será assegurada preferência:
14.1.1. Sucessivamente, aos bens:
14.1.1.1 Produzidos no País;
14.1.1.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
14.1.1.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País.
14.1.1.4. Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas ou no caso de concurso entre as hipóteses
previstas nos itens 26, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
XV – NEGOCIAÇÃO
15.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao
licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério
de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das
previstas neste Edital.
15.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
XVI - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
16.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
16.2. O critério de julgamento será o de Menor Preço Por Lote.
16.3. Será desclassificada a proposta final que:
16.3.1 Contenha vícios ou ilegalidades;
16.3.2 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
16.3.3 Apresentar preços finais superiores ao valor máximo obtido pela Administração previamente à Licitação;
16.3.4 Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
16.3.5 Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes
para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;
16.4. Não se considera inexequível a proposta quando se referir a bens e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
16.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos da Prefeitura Municipal de Brejões para orientar sua
decisão. Caso o Órgão não possua, no seu quadro de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer
técnico, poderá ser formulado por pessoa física ou jurídica qualificada.
16.6. Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim prosseguindo até a
apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
16.7. No julgamento das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
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16.8. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta
do licitante mais bem classificado.
16.9. A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o resultado do certame em
relação ao licitante mais bem classificado.
XVII - VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
17.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do bem e
compatibilidade do preço, o pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação,
o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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).
17.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou filial
(cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n°. 8.429/92, 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).
17.3. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado.
17.4. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para ME/EPP
ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei
Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas
físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o
faturamento máximo permitido como condição para esse benefício.
17.5. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro indeferirá
a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.
17.6. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro poderá solicitar documentos
complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já
apresentados por meio do sistema eletrônico de acordo com o prazo estabelecido no item 30.8.
17.7. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma prevista na Seção
“DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
17.8. Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis
para a apresentação de novos documentos, escoimados das causas referidas no ato de inabilitação.
XVIII - DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA
DE PREÇOS VENCEDORA
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18.1. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
18.2. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles
exigidos no edital e já apresentados, deverão ser apresentados no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após
solicitação do Pregoeiro.
18.3. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor deverá ser enviada por meio do sistema
www.licitacoes-e.com.br, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contados da solicitação do Pregoeiro, sob pena
de inabilitação.
XIX – AMOSTRA
19.1. O Pregoeiro, a pedido do setor técnico da Secretaria Municipal de Saúde, poderá solicitar ao licitante
classificado em primeiro lugar amostra dos produtos ofertados, que deverão ser encaminhados a Secretaria de
Saúde, no horário de 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no prazo de 03 (três) dias úteis, a
partir da solicitação.
19.2. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os respectivos prospectos
e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data
de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência, código do produto e
modelo.
19.3. Os produtos apresentados como amostra poderão ser abertos, desmontados, instalados, conectados a
equipamentos e submetidos aos testes necessários.
19.4. Os demais licitantes serão notificados para, querendo, acompanhar a apresentação e análise das amostras
ofertadas pelo licitante vencedor.
19.5. Será rejeitada, mediante despacho fundamentado, a amostra que não atender às especificações descritas
neste edital.
19.6. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, o licitante poderá substituir ou efetuar ajustes e
modificações no produto apresentado.
19.7. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada por mais de uma vez ou não entregála no prazo estabelecido.
19.8. Se a amostra for aceita, do quantitativo total a ser entregue pelo licitante vencedor serão subtraídos os
produtos apresentados como amostra.
19.9. Se a amostra for rejeitada mais de uma vez, a Pregoeira examinará a proposta do licitante subsequente,
atentando-se para o disposto na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
19.10. Caso a proposta do licitante subsequente seja aceita e o licitante habilitado, a pregoeira solicitará, no prazo
estabelecido neste Edital, amostra dos produtos ofertados.
19.11. Após a homologação do certame, o licitante terá 30 (trinta) dias úteis retirar a amostra rejeitada no mesmo
endereço onde foi entregue. Após esse prazo, as amostras não retiradas serão descartadas.
XX - RECURSOS
20.1 O pregoeiro comunicará com antecedência via chat do sistema eletrônico a data que será Declarado
o Vencedor. Após Declarado o VENCEDOR, o Pregoeiro abrirá prazo, de 10 (dez) minutos durante o qual,
qualquer licitante poderá, de forma IMEDIATA e MOTIVADA, em campo próprio do sistema eletrônico,
manifestar sua intenção de recorrer.
Página 13 de 54

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D9IFYPCDWHXE9BCNKJ6QVQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
13 de Julho de 2021
15 - Ano - Nº 2753

Brejões

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021/SRP

20.2 Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão solicitar ao
Pregoeiro o envio por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo com os recursos
disponíveis no órgão, os documentos de habilitação apresentados pelo licitante declarado vencedor do certame
ou de qualquer outro documento dos autos.
20.2.1 As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, dentro do prazo,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões também via sistema, que
começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
20.3 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública
deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante
vencedor.
20.4 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.
20.5 Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
20.5.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;
20.5.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão;
20.5.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
20.6 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XX - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
20.1 Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento
à autoridade superior para homologação.
20.2 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.
20.3 Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado para assinar a ata de
registro de preço ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
20.4 A convocação do licitante subsequente será realizada de acordo com as regras previstas no item
“REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
XXI - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
21.1 - Homologada a licitação, todos os licitantes que tiveram seus preços registrados deverão assinar a Ata de
Registro de Preços na Secretaria de Saúde, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data da
publicação da adjudicação, podendo tal prazo ser prorrogado, por igual período, quando solicitado durante o seu
transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
21.2 - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços e da Autorização de Fornecimento de Material – AFM, a
empresa deverá representar-se por:
a) sócio que detenha poderes de administração, devendo apresentar cópia autenticada do contrato social e suas
alterações que envolvam sua representação legal, ou;
b) procurador com poderes específicos, devendo apresentar instrumento público ou particular de mandato, este
último com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da ata e/ou da contratação, quando não se tratar
de sócio autorizado através do contrato social.
21.3 - A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.
21.4 - Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da ata e, se for o caso,
do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.
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21.5 - Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos
que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.
21.6 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
21.7 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do bem deverá
providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da convocação,
certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições federais, expedidas pela Secretaria da
Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena de a contratação não se concretizar.
21.8 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do
prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.
XXII - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
22.1 - O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura da Ata de Registro
de Preços, não sendo admitida prorrogação, durante o qual, os licitantes que tenham seus preços registrados
poderão ser convidados a firmar as contratações, conforme dispõe o art. 15, § 3º, inciso III da Lei n.º 8.666/83.
22.2 - A cada 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, a
Administração poderá repetir o julgamento de preços, após convocação de todos os classificados, mediante aviso
publicado no Diário Oficial do Município.
XXIII- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA- REVISÃO E REAJUSTAMENTO
23.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
23.2 A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por
iniciativa da Administração, nos termos do §1º do art. 12 do Decreto Municipal nº 046/2014, em decorrência de
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens
registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro
de preços e disponibilizando-o no site oficial.
23.3 A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes do respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado, quando
visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração quando colimar recompor o
preço que se tornou excessivo.
XXIV – PAGAMENTO
24.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta
corrente, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.
24.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por
parte da contratada.
24.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá após a data de sua apresentação válida.
24.4- A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para
pagamento do objeto desta licitação, mediante acesso ao sistema informatizado da Secretaria da Fazenda do
Estado da Bahia, disponibilizado no endereço eletrônico www.sefaz.ba.gov.br, de acordo com o disposto no
Decreto Estadual nº. 9.265 de 14 de dezembro de 2004.
XXV - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
25.1 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do objeto, ficando esclarecido que a
ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total
responsabilidade na execução do objeto mencionado na Ata do Registro de Preços.
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25.2 - Os materiais deverão ser entregues dentro do prazo constante da AFM (Autorização para Fornecimento de
Material) e o recebimento e a conferência do material será efetuado pelas Unidades Administrativas solicitantes,
que, depois de verificados o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento
definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.
25.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração,
no prazo máximo de 24 (vinte e qutro) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado.
XXVI - PENALIDADES
26.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no instrumento contratual sujeitará o
Contratado às sanções previstas nas leis que regem este edital.
26.2 - A inexecução, parcial ou total, da Autorização de Fornecimento de Material - AFM ensejará a suspensão ou
a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
26.3 - inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à
multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites
máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato,
dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
26.4 - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer
multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
26.5 - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Contratado
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
XXVII - RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO
27.1 - Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente quando se tornarem
superiores aos praticados no mercado ou por razões de interesse público devidamente fundamentado.
27.2 - A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as
previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02.
27.3 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas os incisos I a XII,
XVII e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
27.4 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93 não cabe a
Contratado direito a qualquer indenização.
27.5 - O Registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, em quando:
a) o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital;
b) o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do Registro de Preço;
c) o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do Contrato, decorrente do Registro de Preço, por um dos
motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
XXVIII - REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93.
XXIX - DISPOSIÇÕES GERAIS

Página 16 de 54

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D9IFYPCDWHXE9BCNKJ6QVQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
13 de Julho de 2021
18 - Ano - Nº 2753

Brejões

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021/SRP

29.1 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
29.2 - Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva responsabilidade da empresa
contratada.
29.3 - É facultada o Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, inclusive a juntada posterior de
documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente
na data da apresentação da proposta, sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento,
mediante ato motivado do Pregoeiro.
29.4 - A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em
vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo
responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
29.5 - O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
29.6 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
29.7 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Brejões,
Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
29.8 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, considerando
as disposições das Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/93, bem como, dos Decreto nº 046 de 24/11/2014.
XXIX – ANEXOS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Termo de Referência
Modelo de proposta de preços;
Minuta de Ata de Registro de Preços
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação.
Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte
Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Modelo de Declaração de Termo de Compromisso
Minuta do Contrato
Brejões – BA, 12 de Julho de 2021.
Carlos Wilker Ribeiro de Souza
Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FMSB Nº 20/2021
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa para aquisição futura e eventual
de medicamentos em geral, para atender as demandas para o perfeito funcionamento das Unidades Básicas de
Saúde da Família, Hospital Municipal Joana Cajaiba de Andrade, Centro de Combate ao COVID-19, SAMU e
Unidades mantidas pela Secretaria Municipal de Saúde deste Município, através do Sistema de Registro de
Preços, conforme especificações constantes no Edital e Anexos deste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição dos medicamentos são necessários para atender as demandas para o perfeito funcionamento das
Unidades Básicas de Saúde da Família (Silvério José Santana, Dr.Gilson Manoel Fonseca, Edvaldo Ferreira de
Souza, Fernando Lopes da Silva, Erotildes Ribeiro Novaes e Eurides da Silva Oliveira), Hospital Municipal Joana
Cajaiba de Andrade, Centro de Combate COVD19 e SAMU192, Unidades mantidas pela Secretaria Municipal de
Saúde deste Município.
2.2. Da Exceção à Reserva Obrigatória de 25% para MEI/ME/EPP
2.2.1. O Art. 49 da Lei Complementar Federal nº 123/2006, que institui a Lei Geral da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte, prevê que poderá ser excepcionada a regra do art. 47 e 48 da citada Lei Complementar, toda
vez que o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for
vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado.
2.2.2. A ampliação da disputa com a participação para entidades de grande porte representará maior economia
para a Administração, garantindo melhores preços decorrentes da disputa para as Secretarias Municipais que
possuem escassos recursos.
2.2.3. No presente caso, basta a previsibilidade do prejuízo, não se exigindo certeza sobre a sua real dimensão,
até porque esta somente seria passível de apuração ao final da execução do contrato, ou seja, quando o dano já
estivesse consumado e pudesse ser avaliado em toda a sua extensão, o que, evidentemente, não teria sentido
nenhum em termos de proteção ao erário e ao interesse público
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1

3.1. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações vigentes,
especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
UNIDADE: Informar no Contrato
PROJETO/ATIVIDADE: Informar no Contrato
ELEMENTO DE DESPESA: Informar no Contrato
FONTE DE RECURSOS: Informar no Contrato

1

A dotação deverá ser indicada pela Unidade Administrativa, na hipótese de Contratação. Segundo Orientação do TCU a licitação para o
SRP pode ser realizada independentemente de dotação orçamentária, pois não ha obrigatoriedade e dever de contratar. Licitações e contratos:
orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília: TCU, Secretaria̻Geral da
Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, pág. 243. Disponível no site www.tcu.gov.br.
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3.2. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista
para atendimento da finalidade, a ser consignada aos Órgãos Interessados da Prefeitura Municipal de Brejões
pela Lei Orçamentária Anual.
4. ITENS LICITADOS:
LOTE 1 - MEDICAMENTOS TÓPICOS
ITEM

LOTE 01 - DESCRIÇÃO

APRES.

QUANT.

1

Aciclovir creme bisnaga 10 gr
Alenia (Fumarato de Formoterol/Budesonida
12/400mcg com inalador)
Alenia (Fumarato de Formoterol/Budesonida
12/400mcg Refil)
Benzoato de benzila sabão 90gr
Cetoconazol creme 30gr
Cetoconazol 20mg/g (2%) - Xampu
Cloranfenicol 0,5 % colírio 8 ml
Cloridrato de Lidocaína 2% gel 30gr
Cloridrato de ciprofloxacino colírio
Dexafenicol colirio
Dexametazona colirio
Dexametazona 0,1% 10g creme tópico
Diproprionato de beclometasona 250mcg 200
doses spray nasal
Eritromicina a 0,5% (colírio)
Escina 10mg/g, polissulfato de escina sódica
10mg/g, salicilato de dietilamônio 50mg/g Gel
30g (Hematon)
Fosfato de sódio monobásico H2O 16G, fosfato
de sódio dibásico H2O 6G, solução líquida,
frasco 130ml uso retal (fleet enema)
Fumarato de formoterol di-hidratado +
budesonida 12/400mcg Refil (Foraseq)
Gel hidratante e absorvente para feridas,
composto de alginato de cálcio e sódio ,
carboximetilcelulose – sódica (SAF GEL 85 g)
Hirudoid Gel 20g
Kollagenase pomada 30 gr c/ cloranfenicol
Metronidazol geléia vaginal 100mg/g
Miconazol 20mg/g creme vaginal
Neomicina+bacitracina pomada 15gr
Nistatina Creme ginecológico 25.000 UI/g
Nitrato de Prata
ÓLEO DE GIRASSOL+ÁCIDOS GRAXOS
ESSENCIAIS, fr 100m
Pasta d'água Pastol Mentolado 100g
Permanganato de potassio 100 mg
Prometazina creme 20gr
Rifamicina SV sódica spray frasco c/ 20ml
Sorbitol+laurilsulfato de sódio 714mg/g +
7,70mg/g (Supositório)
Sulfadiazina de prata pomada 30gr
Supositório de glicerina adulto
Supositório de glicerina pediátrico
TRIANCINOLONA, acetonida 1mg/g, pomada
bucal, bisnaga 10g.
Vitelinato de Prata 10% 5ml Colirio
Xinafoato de Salmeterol Propionato de
Fluticasona (Spray 25mcg+125mcg/dose com
inalador)
Xinafoato de Salmeterol Propionato de

Bisnaga
Caixa c/ 60
cápsulas
Caixa c/ 60
cápsulas
Unidade
Bisnaga
frasco
Unidade
Bisnaga
Frasco
unidade
unidade
Bisnaga

100

P.
UNITÁRIO
R$ -

50

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

P. TOTAL

MARCA

R$ -

-

R$ -

R$ -

-

100

R$ -

R$ -

-

30
450
150
20
1.200
20
20
20
1.000

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

-

Frasco

50

R$ -

R$ -

-

Frasco

30

R$ -

R$ -

-

Tubo

50

R$ -

R$ -

-

Frasco

500

R$ -

R$ -

-

Caixa c/ 60
cápsulas

30

R$ -

R$ -

-

Bisnaga

60

R$ -

R$ -

-

Bisnaga
Bisnaga
Bisnaga
Bisnaga
Bisnaga
Bisnaga
Bastão

30
600
200
200
1.000
1.000
50

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

-

Frasco

600

R$ -

R$ -

-

Pasta
Comprimido
Bisnaga
Frasco

200
100
200
100

R$ R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ R$ -

-

caixa

100

R$ -

R$ -

-

Bisnaga
Unidade
Unidade

1.000
100
120

R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ -

-

bisnaga

500

R$ -

R$ -

-

Frasco

50

R$ -

R$ -

-

Frasco

50

R$ -

R$ -

-

Frasco

100

R$ -

R$ -
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Fluticasona (Spray 25mcg+125mcg/dose refil)
VALOR TOTAL DO LOTE 01 >>>>>>>>>>>

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

LOTE 2 - MEDICAMENTOS SOLUÇÃO, SUSPENSÃO E XAROPE
P.
APRES.
QUANT.
UNITÁRIO
Acebrofilina xarope 25mg / 5ml 100ml (pediátrico)
Frasco
600
R$ Acebrofilina xarope 50mg / 5ml 100ml (adulto)
Frasco
600
R$ Acetilcisteína xarope 20 mg/mL, frasco com 100
Frasco
300
R$ mL
Ácido ascórbico 200 mg/ml solução oral gotas
Frasco
4.500
R$ Ambroxol xarope 15mg/5ml 100ml (pediátrico)
Frasco
4.600
R$ Ambroxol xarope 30mg/5ml 100ml (adulto)
Frasco
3.600
R$ Aminofilina, 240mg/ml 10ml
Frasco
1.000
R$ Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 250 +
Frasco
1.000
R$ 62,5mg/ml suspensão
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 400 +
Frasco
500
R$ 57mg/ml suspensão
Amoxicilina 250mg/5ml Suspensão oral 60ml
Frascos
1.000
R$ Ampicilina 250mg suspensão oral 60ml
Frasco
1.000
R$ Ampicilina 250mg suspensão oral 100ml
Frasco
500
R$ Azitromicina suspensão Oral 600mg/9ml
Frasco
1.000
R$ Benzoilmetronidazol 40mg/ml Suspensão Oral
Frasco
4.000
R$ 100ml
Benzoato de benzila solução tópica 100ml
Frasco
50
R$ Brometo de Ipatrópio 0,25mg/ml sol. 20ml gotas
Frasco
750
R$ Bromidrato de Fenoterol 5mg/20ml Gotas
Frasco
700
R$ Bromoprida 4 mg/ml Gotas
Frasco
20
R$ Butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica
Frasco
1.000
R$ solução gotas
Carbocisteína 20mg/ml xarope infantil
Frasco
1.100
R$ Carbocisteína 50mg/ml xarope adulto
frasco
1.100
R$ Cefalexina 250mg / 5ml suspensão oral
Frasco
1.500
R$ CLORETO DE POTÁSSIO, 6% - solução oral
Frasco
400
R$ c/100ml
CLORETO, de sódio 9mg/mL (0,9%), solução
Frasco
500
R$ nasal, frasco conta-gotas, 30mL
Cloridrato de Metoclopramida gotas 4mg/ml 10ml
Frasco
400
R$ Dexametazona Elixir 0,1mg 120ml
Frasco
1.600
R$ Dexcloferniramina xarope 0,4mg/ml 100ml
Frasco
1.500
R$ Diclofenaco resinato 15mg gotas 20ml
Frasco
1.000
R$ Dimeticona gotas 15 ml
Frasco
1.100
R$ DIMENIDRINATO, 25mg/mL + Piridoxina,
cloridrato 5mg/mL, solução oral, frasco com
Frasco
1.000
R$ 20mL.
Dipirona 500mg/ml 10ml
Frascos
500
R$ Fosfato dissódico de Prednisolona solução oral
Frasco
1.100
R$ 1mg/ml
Fosfato dissódico de Prednisolona solução oral
Frasco
1.100
R$ 3mg/ml
GLICERINA, clister solução 120mg/mL frasco
Frasco
500
R$ 500mL, com sonda reta.
Hidróxido de alumínio suspensão oral 62mg/ml
Frascos
600
R$ 120ml
Ibuprofeno sol. oral 50mg/ml gotas
Frasco
1.100
R$ Iodeto de Potássio xarope
Frasco
12
R$ Lactulose 667 mg/ml 120 ml (Lactuliv)
Frasco
800
R$ Loratadina 1mg/1ml Suspensão oral 100ml
Frascos
1.100
R$ Mebendazol suspensão oral
Frasco
500
R$ Nimesulida sol. oral gotas
Frasco
1.000
R$ Nistatina suspensão oral 100.000 UI/ml com
Frasco
200
R$ conta-gotas
LOTE 02 - DESCRIÇÃO

R$

-

P. TOTAL

MARCA

R$ R$ -

-

R$ -

-

R$ R$ R$ R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ R$ R$ R$ -

-

R$ -

-

R$ R$ R$ R$ -

-

R$ -

-

R$ R$ R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ R$ R$ R$ R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

-

R$ -

Página 20 de 54

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D9IFYPCDWHXE9BCNKJ6QVQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
13 de Julho de 2021
22 - Ano - Nº 2753

Brejões

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021/SRP

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Óleo mineral 100ml
Frasco
Oxibutinina 1mg sol 120ml
Farsco
Paracetamol Gotas
Frasco
Pèn-ve-oral soluçao oral
Frasco
Periciazina, 10 mg/ml sol. 20ml
Frasco
Periciazina, 40 mg/ml sol. 20ml
Frasco
PERMETRINA 5% - loção.
Frasco
Salbutamol 0,4 mg/ml 120ml xarope
Frasco
sulfametoxazol + trimetoprima 200/40mg/5ml
Frascos
Suspensão oral 100ml
Sulfato Ferroso Gotas 30ml
Frasco
TOBRAMICINA, solução oftalmológica fr. com
Frasco
5mL.
Vitaminas
hidrossolúveis
e
lipossolúveis
associadas; solução oral gotas - frasco c/ 20ml;
Cada ml (= 24 gotas): Vitamina A 3000 UI,
Vitamina B1 2mg, Vitamina B2 1,5mg,
Frasco
Nicotinamida 15mg, Vitamina B5 10mg, Vitamina
B6 2mg, Biotina 0,2mg, Vitamina C 80mg,
Vitamina D 900UI, Vitamina E 15mg (protovit
plus)
VALOR TOTAL DO LOTE 02 >>>>>>>>>>>

150
200
1.000
100
300
300
500
500

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

-

800

R$ -

R$ -

-

2.000

R$ -

R$ -

-

500

R$ -

R$ -

-

1.000

R$ -

R$ -

-

R$

LOTE 03 - CONTROLADOS SOLUÇÕES E XAROPE
P.
APRES.
QUANT.
UNITÁRIO
Acido valproico 250/5ml xarope
Frasco
500
R$ Carbamazepina 20mg/ml xarope
Frasco
300
R$ Citrato de fentanila solução injetável 78,5
Frasco
160
R$ mcg
Cloridrato de Clorpromazina 25mg/5ml
Frasco
500
R$ Cloridrato de levomepromazina 40mg / ml
Frasco
200
R$ solução gotas
Colírio Anestésico 10ml
Frasco
30
R$ Haloperidol 2mg/ml 30ml
Frasco
400
R$ Tiopental sódico 1g
Frasco
50
R$ Tiopental sódico 1g
Frasco
50
R$ Risperidona 1mg/ml
Frasco
500
R$ VALOR TOTAL DO LOTE 03 >>>>>>>>>>>
LOTE 03 - DESCRIÇÃO

-

P. TOTAL

MARCA

R$ R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ R$ R$ R$ R$ R$

-

LOTE 04 - CONTROLADOS COMPRIMIDOS
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

LOTE 04 - DESCRIÇÃO
Acido valproico 500mg comprimido
Amantadina 100mg comprimido
Bupropiona cloridrato 150mg comprimido
Carbamazepina 200mg comprimido
Carbonato de Litio 300mg comprimido
Clonazepam 2mg comprimido
Cloridrato de Amitriptilina 25mg comprimido
Cloridrato de Biperideno 2mg comprimido
Cloridrato de Clorpromazina 25mg Comprimido
Cloridrato de Fluoxetina 20mg comprimido
Diazepam 10mg comprimido
Diazepan 5mg comprimido
Gabapentina 300mg comprimido
Haloperidol 5mg comprimido
Imipramina 10mg comprimidos
Imipramina 25mg comprimidos
Imipramina 50mg comprimido
Misoprostol
Pregabalina 150mg comprimido

APRES.

QUANT.

Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido

1.000
1.000
700
2.000
1.000
600
2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
2.500
5.500
4.000
1.500
5.500
2.000
30
2.000

P.
UNITÁRIO
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

P. TOTAL

MARCA

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -
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20

Pregabalina 75mg comprimido
Comprimido
VALOR TOTAL DO LOTE 04 >>>>>>>>>>>

6.000

R$ -

R$ R$

-

LOTE 05 - CONTROLADOS INJETÁVEIS
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LOTE 05 - DESCRIÇÃO

APRES.

Adrenalina injetável 1mg/ml
Ampola
Biperideno Solução injetável
Ampola
Cloridrato de cetamina 50mg injetável (ketalar)
Ampola
Cloridrato de Clorpromazina 5mg/ml injetável
Ampola
(amplictil)
Cloridrato de naloxona 0,4mg/ml
Ampola
Cloridrato de petidina 50mg/ml 2ml (dolantina)
Ampola
Cloridrato de tramadol 50mg/ml injetavel
Ampola
Decanoato de Haloperidol 5mg injetável
Ampola
Diazepan 10mg / 2ml injetável
Ampola
Dopamina injetável 50mg/2ml
Ampola
Fenitoína sódica 50mg / ml injetável
Ampola
Fenobarbital 100mg / ml injetável
Ampola
Flumazenil 0,1mg/ml injetável
Ampola
Haloperidol 5mg/ml Solução injetável
Ampola
Levomepromazina 5mg/ml sol. Injetável
Ampola
Levomepromazina 5 mg/ml sol. Injetável
Ampola
Sulfato de Morfina sol. injetável 0,2mg/ml
Ampola
Sulfato de Morfina sol. injetável 1mg/ml
Ampola
VALOR TOTAL DO LOTE 05 >>>>>>>>>>>

500
200
10

P.
UNITÁRIO
R$ R$ R$ -

550

R$ -

R$ -

-

100
550
1.100
600
1.400
550
550
850
50
400
300
250
550
580

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

-

QUANT.

P. TOTAL

MARCA

R$ R$ R$ -

-

-

LOTE 06 - SOLUÇÕES
ITEM

LOTE 06 - DESCRIÇÃO

APRES.

QUANT.

1
2

ÀCIDO ACÉTICO 2 % LITRO
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES LITRO
ALCOOL 70% c/ embalagem plástica reforçada
com tampa lacrada
ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5% c/ embalagem
plástica reforçada com tampa lacrada
ÁLCOOL EM GEL 70 % ANTISSÉPTICO 500ML
(430G) COM VÁLVULA PUMP seria Indicado
para anti-sepsia das mãos em ambientes
hospitalares e de atendimento à saúde é um
potente bactericida e fungicida
ALCOOL GEL A 70% Antisséptico,500ml
ÁLCOOL ETÍLICO GEL 80 INPM, gel sanitizante,
produto limpeza doméstica, neutralizante,
espessante, frasco de 500 ml
ÁLCOOL IODADO solução 2% c/ embalagem
reforçada com tampa lacrada
CLOREXIDINA 0,5 % solução alcoólica anti
séptica litro
ÉTER ETÍLICO uso hospitalar litro c/ embalagem
reforçada com tampa lacrada
ETER sulfurico 50%, removedor de curativos,
acondicionado em frasco de vidro de cor escura,
ambar, com tampa de rosca. Embalagem de 500
ml, com nome do fabricante, data de frabricacao,
prazo de validade e registro no Ministerio da
Saude.
FORMOL solução 37% litro
GEL, ultra-sonica, incolor, inodoro, nao
gorduroso, hidrossoluvel, nao irritante e
hipoalergenico, para uso externo como meio de
contato para transmissao ultra-sonica.

Litro
Litro

10
100

P.
UNITÁRIO
R$ R$ -

Litro

2000

Litro

3
4

5

6
7
8
9
10

11

12
13

P. TOTAL

MARCA

R$ R$ -

-

R$ -

R$ -

-

500

R$ -

R$ -

-

Frasco

1000

R$ -

R$ -

-

Frasco

1100

R$ -

R$ -

-

Litro

400

R$ -

R$ -

-

Litro

150

R$ -

R$ -

-

Frasco

100

R$ -

R$ -

-

Litro

200

R$ -

R$ -

-

Frasco

200

R$ -

R$ -

-

Litro

10

R$ -

R$ -

-

GALÃO

50

R$ -

R$ -

-
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14
15
16
17
18

19

20

21

22
23

ITEM
1

2

3

4

5
6
7
8
9

10

11

Embalagem: Galao de 05 litros, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante,
data de fabricacao, prazo de validade e registro
no Ministerio da Saude.
GLICERINA solução 12% 1000ml c/ embalagem
Litro
reforçada com tampa lacrada
GLUTARALDEÍDO solução 2% c/ embalagem
Litro
reforçada com tampa lacrada
HIPOCLORITO DE SÓDIO a 1% solução, uso
Litro
hospitalar, para desinfecção de artigos
LUGOL 5% LITRO
Litro
POLIVINIL PIRROLIDONA IODO (PVPI 10% de
Iodo Ativo + Lauril éter sulfato de sódio + Agentes
Litro
tensoativos, emolientes e umectantes) solução
aquosa degermante 1000ml
POLIVINIL PIRROLIDONA IODO (PVPI 10% de
Litro
Iodo Ativo) solução aquosa tópica 1000ml
SOLUÇÃO CLOREXIDINA 2% AQUOSA .
solução anti-séptica indicada para redução da
Litro
flora microbiana de uso externo, diluído a 0,2%,
embalagem em frasco de 1.000ml.
SOLUÇÃO CLOREXIDINA DEGERMANTE 2 %;
forma farmacêutica solução degermante; forma
Litro
de apresentação frasco de 1.000 ml.
VASELINA SÓLIDA 500 GRAMAS .indicada
PT
como emoliente ou como base (veículo) de
preparações farmacêuticas.
VASELINA liquida 1000 ml c/ embalagem
Litro
reforçada com tampa lacrada
VALOR TOTAL DO LOTE 06 >>>>>>>>>>>

12

R$ -

R$ -

-

30

R$ -

R$ -

-

160

R$ -

R$ -

-

5

R$ -

R$ -

-

200

R$ -

R$ -

-

150

R$ -

R$ -

-

50

R$ -

R$ -

-

50

R$ -

R$ -

-

20

R$ -

R$ -

-

20

R$ -

R$ -

LOTE 07 - MEDICAMENTOS PARA ODONTOLOGIA
P.
APRES.
QUANT.
UNITÁRIO
CAIXA
ANESTÉSICO CLORIDATO DE LIDOCAÍNA
50
R$ COM 50
COM VASO CONSTRICTOR FENILEFRINA
TUBETES
caixa c/
ANESTÉSICO
INJETÁVEL
(cloridrato
de
10
R$ 50
lidocaína 2% sem vaso constrictor)
tubetes
CAIXA
ANESTÉSICO INJETÁVEL 2% (cloridrato de
100
R$ COM 50
mepivacaína 2% COM EPINEFRINA 1.100.000
TUBETES
Caixa c/
ANESTÉSICO INJETÁVEL 3% (cloridrato de
10
R$ 50
mepivacaína 3%) sem vasoconstrictor
tubetes
Caixa
ANESTÉSICO
Articaína
COM
5
R$ com
VASOCONSTRICTOR
50tub
ANESTÉSICO TÓPICO a base de benzocaína a
Potes
10
R$ 20% pote 12gr
FLÚOR GEL ACIDULADO, fluoreto de sódio,
Frasco
10
R$ sabores tutti fruti e menta
200ml
Frasco
FLÚOR GEL NEUTRO, fluoreto de sódio 2%
10
R$ 200ml
FLUOR P/ BOCHECHO
Unidade
10
R$ HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P A pó para
capeamento pulpar, tratamento expectante e
Frasco
4
R$ forramento protetor sob materiais restauradores,
cimentos e outros materiais de base. Frasco c/
10 gr
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA para
kit
8
R$ forramento protetor sob materiais restauradores.
LOTE 07 - DESCRIÇÃO

R$

-

P. TOTAL

MARCA

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -
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12

13

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Biocompátivel, não contém eugenol e não inibe a
presa de resinas autopolimerizáveis ou
fotopolimerizáveis. Tem coloração semelhante à
dentina. De fácil mistura kit com 1 pasta base de
13g e 1 pasta catalisadora de 11g
MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO
(IRM) em pó 80% óxido de zinco e 20% de
polímeros metacrilato de metila, ultra-fino,
kit
coloração marfim, compatível com os tecidos
bucais, atóxico e resistente aos fluidos bucais,
contendo 01 frasco líquido, 01 dosador, 01 bloco
de espatulação
PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA
Frasco
BACTERIANA frasco c/ 60 pastilhas
VALOR TOTAL DO LOTE 07 >>>>>>>>>>>

8

R$ -

R$ -

4

R$ -

R$ -

LOTE 08 – INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGIA
P.
APRES.
QUANT.
UNITÁRIO
ABRIDOR DE BOCA ADULTO
unidades
2
R$ ABRIDOR DE BOCA INFANTIL
unidades
2
R$ ADAPTADORES METÁLICOS PARA BROCAS
2
R$ DE ALTA ROTAÇÃO USADAS EM CONTRA UNIDADE
ÂNGULO
AFASTADOR
MINESOTA
cirúrgico
aço
unidade
4
R$ inoxidável
ALAVANCA
SELDIN
CURVA
(tipo
Unidade
6
R$ bandeirinha) nº 01 esquerda
ALAVANCA MEIA CANA nº 301 longa, afiada,
unidade
4
R$ fina, côncava
ALAVANCA MEIA CANA nº 304 longa, afiada,
Unidade
4
R$ fina, côncava
ALAVANCA SELDIN CURVA (tipo bandeirinha)
Unidade
4
R$ nº 01 direita
ALAVANCA SELDIN RETA nº 02 ponta fina
Unidade
6
R$ ALVEOLÓTOMO LUER CURVO ADULTO
uni
2
R$ APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
unid
6
R$ duplo aço inoxidável
BANDEJA 22 X 17 X 1,5 cm aço inoxidável
unidade
2
R$ BROCA PARA POLIMENTO DE RESINA
Unidade
4
R$ cônica invertida 4714
BROCA CARBIDE de alta rotação nº 03
unidade
10
R$ BROCA CARBIDE de alta rotação nº 04
Unidade
10
R$ BROCA CARBIDE de alta rotação nº 05
Unidade
10
R$ BROCA CIRÚRGICA TURBINA nº 0006
Unidade
4
R$ BROCA CIRÚRGICA TURBINA nº 0008
Unidade
4
R$ BROCA CIRÚRGICA TURBINA nº 0701
Unidade
4
R$ BROCA CIRÚRGICA TURBINA nº 0702
Unidade
4
R$ BROCA CIRÚRGICA TURBINA nº 0703
Unidade
4
R$ BROCA DA SÉRIE F (SÉRIE DOURADA) para
kit
2
R$ polimento de resina
BROCA DA SÉRIE FF (SÉRIE PRATEADA) para
KIT
3
R$ polimento de resina
BROCA DIAMANTADA p/ restauração nº 1011
und
10
R$ BROCA DIAMANTADA p/ restauração nº 1012
Unidade
10
R$ BROCA DIAMANTADA p/ restauração nº 1014
Unidade
10
R$ BROCA DIAMANTADA p/ restauração nº 1016
Unidade
10
R$ BROCA DIAMANTADA p/ restauração nº 1032
UNIDADE
10
R$ BROCA DIAMANTADA p/ restauração nº 1033
Unidade
10
R$ BROCA DIAMANTADA p/ restauração nº 1034
Unidade
10
R$ BROCA DIAMANTADA p/ restauração nº 1036
Unidade
10
R$ BROCA DIAMANTADA p/ restauração nº 1090
Unidade
8
R$ LOTE 08 - DESCRIÇÃO

R$

-

-

P. TOTAL

MARCA

R$ R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68

69

70
71

BROCA DIAMANTADA p/ restauração nº 1190
BROCA DIAMANTADA p/ restauração nº 3118
BROCA DIAMANTADA p/ restauração nº 3168
BROCA DIAMANTADA p/ restauração nº 3195
BROCA
MULTILAMINADA
PARA
BAIXA
ROTAÇÃO n° 02
BROCA
MULTILAMINADA
PARA
BAIXA
ROTAÇÃO n° 04
BROCA
MULTILAMINADA
PARA
BAIXA
ROTAÇÃO n° 06
BROCA
MULTILAMINADA
PARA
BAIXA
ROTAÇÃO n° 08
BROCA PARA POLIMENTO DE RESINA
cilíndrica 4708
BROCA PARA POLIMENTO DE RESINA cônica
4711
BROCA PARA POLIMENTO DE RESINA lança
4747
BROCA PARA POLIMENTO DE RESINA pêra
4719
BROCA PARA POLIMENTO DE RESINA shofu
chama 4702
BROCA PARA POLIMENTO DE RESINA shofu
esferica 4704
BROCA ZEKRYA 28mm FG
BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO N° 1035
BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO N° 12
BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO N° 245
BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO N° 329
BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO N° 330
BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO N° 34
BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO N° 556
BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO N° 56
BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO N° 699
BROQUEIRO METÁLICO, misto, em aço
inoxidável, portando 21 furos, de tamanhos
variados, para inserção e encaixe de diferentes
brocas
CABO P/ LAMINA BISTURI 14 cm nº 03
CABO PARA ESPELHO nº25
COLGADURA
ODONTOLÓGICA INDIVIDUAL
em aço INOXIDÁVEL
COLHER DE DENTINA nº 11,5
COLHER DE DENTINA nº 14
COLHER DE DENTINA nº 17
COLHER DE DENTINA nº 20
Compressor de Ar Odontológico Silencioso Mono
1HP 5PCM 30 Litros
CUBA metálica 9cm para assepsia
CURETA GRACEY cabo oco, diâmetro 1/4', aço
inox 420, para raspagem e alisamento radicular
nº 11/12
CURETA GRACEY cabo oco, diâmetro 1/4', aço
inox 420, para raspagem e alisamento radicular
nº 13/14
CURETA GRACEY cabo oco, diâmetro 1/4', aço
inox 420, para raspagem e alisamento radicular
nº 5/6
CURETA GRACEY cabo oco, diâmetro 1/4', aço
inox 420, para raspagem e alisamento radicular
nº 7/8
CURETAS DE MOLT

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

8
8
8
8

R$ R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ R$ -

-

Unidade

10

R$ -

R$ -

-

Unidade

10

R$ -

R$ -

-

Unidade

10

R$ -

R$ -

-

Unidade

6

R$ -

R$ -

-

Unidade

4

R$ -

R$ -

-

Unidade

4

R$ -

R$ -

-

Unidade

4

R$ -

R$ -

-

Unidade

6

R$ -

R$ -

-

Unidade

4

R$ -

R$ -

-

Unidade

8

R$ -

R$ -

-

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
unidades
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

-

und

2

R$ -

R$ -

-

unidades
Unidade

4
20

R$ R$ -

R$ R$ -

-

und

6

R$ -

R$ -

-

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

5
5
5
5

R$ R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ R$ -

-

Unidade

5

R$ -

R$ -

-

und

4

R$ -

R$ -

-

und

4

R$ -

R$ -

-

Unidade

4

R$ -

R$ -

-

Unidade

4

R$ -

R$ -

-

Unidade

4

R$ -

R$ -

-

Unidade

6

R$ -

R$ -
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72
73
74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

CURETAS GRACEY MINE - FIVE 11-12
CURETAS GRACEY MINE - FIVE 13-14
CURETAS GRACEY MINE - FIVE 5-6
CURETAS GRACEY MINE - FIVE 7-8
CURETAS LUCAS 85
CURETAS LUCAS 86
DESCOLADOR DE MOLT 9 instrumento
Cirúrgico não articulado cortante.Produzido em
aço inoxidável.
ESPÁTULA
ANTI-ADERENTE
PARA
INSERÇÃO
resina composta com banho de
titânio e bolinha em uma das pontas
ESPÁTULA DE INSERÇÃO de IRM nº 01
ESPÁTULA DE INSERÇÃO de IRM nº 02
ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO de IRM nº 24
ESPÁTULA PARA INSERÇÃO resina composta
modelo supra fill nº01
ESPÁTULA PARA INSERÇÃO resina composta
Thompson nº 04
ESPÁTULA PARA INSERÇÃO resina composta
Thompson nº 06
ESPELHO BUCAL PLANO INFANTIL, CLÍNICO
Nº 03
ESPELHO BUCAL plano, clínico nº 05
FOICE PONTA MORSE 0-00 Produzido em aço
inoxidável atua nas faces anteriores dos dentes
anteriores ou seja de mesial de canino a mesial
de canino tanto superiores quanto inferior.
FÓRCEPS ADULTO nº 01
FÓRCEPS ADULTO nº 150
FÓRCEPS ADULTO nº 151
FÓRCEPS ADULTO nº 16
FÓRCEPS ADULTO nº 17
FÓRCEPS ADULTO nº 18 L
FÓRCEPS ADULTO nº 18 R
FÓRCEPS ADULTO nº 65
FÓRCEPS ADULTO nº 69
FORCEPS INFANTIL N° 06
FÓRCEPS INFANTIL nº 01
FÓRCEPS INFANTIL nº 02
FÓRCEPS INFANTIL nº 04
FÓRCEPS INFANTIL nº 18
FÓRCEPS INFANTIL nº 21
Kit Acadêmico Odontológico Contra Âng Motor
Peça Reta
LIMA P/ OSSO nº 11 ponta dupla
MATRIZ DE AÇO 0,5 mm rolinho com 1 metro
MATRIZ DE AÇO 0,7 mm rolinho com 1 metro
PINÇA CLÍNICA nº 12 ponta curva
PINÇA DENTE DE RATO
Pinça Hemostática Mosquito Curva 12,5cm
PLACAS DE VIDRO (20x20cm)
PORTA AGULHA Mathiew média 14 cm
PORTA AGULHA Mayo – Hegar
PORTA RESÌDUO
PORTA-MATRIZ Toflemire adulto
PORTA-MATRIZ Toflemire infantil
PRENDEDOR DE BABADOR JACARÉ
SERINGA TIPO CARPULE para anestesias, em
aço dobrável, tamanho padrão, com dispositivo
de aspiração (com refluxo)
SINDESMOTOMOS

Unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
UNIDADE

4
4
4
4
4
4

R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

-

und

4

R$ -

R$ -

-

Unidade

2

R$ -

R$ -

-

Unidade
Unidade
Unidade

4
4
4

R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ -

-

Unidade

6

R$ -

R$ -

-

Unidade

2

R$ -

R$ -

-

Unidade

2

R$ -

R$ -

-

Unidade

5

R$ -

R$ -

-

UNIDADE

20

R$ -

R$ -

-

unidade

4

R$ -

R$ -

-

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
unidade
Unidade
Unidades
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

-

Unidade

10

R$ -

R$ -

-

und
und
und
und
UNIDADE
Unidade
UNIDADE
unidades
Unidade
Unidade
und
Unidade
und

4
20
20
20
10
10
10
10
5
10
2
6
10

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

-

und

10

R$ -

R$ -

-

und

20

R$ -

R$ -
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120
121
122
123
124
125
126

SONDA EXPLORADORA dupla nº 05
und
SONDA PERIONDONTAL CAROLINA DO
und
NORTE
SUGADOR CIRURGICO METALICO Cânula de
und
Aspiração Curva 17cm. Autoclavável.
TAÇAS DE BORRACHA
und
TESOURA CIRÚRGICA RETA ponta fina e curva
Unidade
– buck curva
TESOURA CIRÚRGICA RETA ponta fina e reta
Unidade
TESOURA IRIS RETA 11,5 CM
UNIDADE
VALOR TOTAL DO LOTE 08 >>>>>>>>>>>

10

R$ -

R$ -

-

10

R$ -

R$ -

-

4

R$ -

R$ -

-

20

R$ -

R$ -

-

10

R$ -

R$ -

-

10
10

R$ R$ -

R$ R$ R$

-

LOTE 09 – INSUMOS PARA ODONTOLOGIA
ITEM

LOTE 09 - DESCRIÇÃO

1

ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA

2
3

ABAIXADOR DE LÍNGUAS BRUENINGS
ADESIVO DENTINÁRIO glazeador frasco c/ 5ml
AGULHA
GENGIVAL
para
anestesia
odontológica 27 G – longa, descartável, estéril,
confeccionada em aço inoxidável, com bisel
trifacetado, afiado e sem rebarbas, com sistema
de encaixe universal, embalada individualmente

4

5

6
7
8
9

10

11

12

AGULHA, USO ODONTOLÓGICO, GENGIVAL,
DESCARTÁVEL, ESTERILIZADA, 30 G, CURTA.
AGULHA, USO ODONTOLÓGICO, GENGIVAL,
DESCARTÁVEL, ESTERILIZADA, 30 G, EXTRA
CURTA.
ALGINATO TIPO I
ALGINATO TIPO II
ALGODÃO HIDRÓFILO DENTÁRIO roletes de 4
cm
AMÁLGAMA CÁPSULA DE UMA PORÇÃO
(PACOTE COM 50 CÁPSULAS) – PRESA
REGULAR – liga para amálgama em cápsula, 1
(uma) porção, contendo prata, cobre e
estanho, isenta da fase Gama II, resistente à
compressão, ultra fina, devendo resultar em uma
superfície lisa e brilhante. GS 80 (SDI) ou Similar
APLICADOR, PINCEL CAVIBRUSH USO
ODONTOLÓGICO, DESCARTÁVEL, , HASTES
DOBRÁVEIS, PORÇÃO ATIVA EM FIBRAS NA
ABSORVENTE. TAM P
AVENTAL DE CHUMBO PUMBLÍFERO COM
PROTETOR
TIREÓIDE
ODONTOLÓGICO
TAMANHO 0,60 X 0,90 São utilizados na área de
medicina e odontologia com a finalidade de
promover a radio-proteção dos profissionais e
pacientes durante a emissão do Raio-X. São
projetados para proteger contra radiações
secundárias e não contra o feixe primário da
radiação. Fabricados em borracha plumbífera
com proteção equivalente a 0,25mm PB.
Revestimento em tecido bagun lavável, para fácil
limpeza e assepsia, com opção de cores variadas
de acordo com os padrões ou necessidade do
cliente. Acabamento em viés e fechamento com
cinto ou velkron para fácil regulagem. Cores Azul
claro, Azul marinho, Verde claro e Cinza Registro

QUANT.

P.
UNITÁRIO

P. TOTAL

MARCA

4

R$ -

R$ -

-

2
14

R$ R$ -

R$ R$ -

-

20

R$ -

R$ -

-

50

R$ -

R$ -

-

50

R$ -

R$ -

-

10
10

R$ R$ -

R$ R$ -

-

80

R$ -

R$ -

-

PCT

250

R$ -

R$ -

-

FRASCO
c/ 100
Unidades

40

R$ -

R$ -

-

UNIDADE

2

R$ -

R$ -

-

APRES.
Pacotes
c/ 100
unidades
UNIDADE
Frasco
caixa c/
100
unidades
caixa c/
100
unidades
caixa c/
100
unidades
pcte
pcte
Pacote
c/100
roletes
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13
14
15
16

Anvisa 8.03859.4 Garantia 1 ano
babador odontológico de plástico adulto.
Babador odontológico de plástico infantil.
Babador odontológico descartável.
CARTÃO PARA RADIOGRAFIA – 1 furo

17

CARTÃO PARA RADIOGRAFIA – 2 furos

18

CONDICIONADOR
composta a 37%

19

COTONETES tamanho pequeno, para aplicação
de flúor gel tópico

20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

ÁCIDO

PARA

RESINA

CREME DENTAL com flúor 90 gr
CREME DENTAL infantil com flúor 90 gr
CUNHA DE MADEIRA colorida pacote c/
100unidades
DAPPEN DE PLÁSTICO
DISCO DE FELTRO PARA ACABAMENTO
DE RESINA COMPOSTA (FGM - diamond)
DISCOS SOFLEX DE POLIMENTO discos de
lixa para acabamento e polimento de
restaurações, kit com 50 discos de contorno (em
04 granulações)
ESCOVA DE ROBSOM cônica cerdas brancas
ESCOVA DENTAL ADULTO – coloridas – cerdas
macias
ESCOVA DENTAL INFANTIL – coloridas –
cerdas macias
ESPONJA HEMOSTÁTICA C/ 10
EVIDENCIADOR DE PLACA DENTARIA.

31

FILME RADIOGRÁFICO periapical adulto 3 x 4
kodak

32

FILME RADIOGRÁFICO periapical infantil 3 x 4
kodak

33

FIO DE SUTURA nylon preto nº 3.0 e 4.0

34

FIO DE SUTURA seda preta nº 3.0

35

FIO DENTAL – 100 metros rolo
FIO DENTAL – 500 metros (RECIPIENTE
CILÍNDRICO)
FLÚOR GEL indicado para a prevenção de
cáries, remineralização dos dentes após
condicionamento ácido e remineralização dos
dentes. embalagem com 200ml.
IONÔMERO DE VIDRO cor A3 Cimento à base
de ionômero de vidro de presa química, para
restauração em pó com ácido poliacrílico
Maxxion R com 01 frasco de cimento em pó com
10g, com 01 frasco de líquido com 8g, 01
dosador de pó, 01 bloco de espatulação
JOGO
DE
POSICIONADORES
RADIOGRÁFICOS adulto autoclavável
JOGO
DE
POSICIONADORES
RADIOGRÁFICOS infantil autoclavável

36

37

38

39
40
41

LAMINA PARA BISTURI Nº 11 em aço carbono
inoxidável

unidade
unidade
Pacotes
pacote
Pacotes
c/ 100
unidades
Frascos c/
10ml
pacote
com 100
und
tubo
Tubo

3
3
15
6

R$ R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ R$ -

-

5

R$ -

R$ -

-

40

R$ -

R$ -

-

20

R$ -

R$ -

-

500
400

R$ R$ -

R$ R$ -

-

Pacotes

6

R$ -

R$ -

-

und

10

R$ -

R$ -

-

KIT

4

R$ -

R$ -

-

KIT

4

R$ -

R$ -

-

Unidade

50

R$ -

R$ -

-

unidade

2000

R$ -

R$ -

-

unidade

3000

R$ -

R$ -

-

CAIXA
FR
Caixas c/
100
unidades
Caixas c/
100
unidades
Caixas c/
24
envelopes
Caixas c/
24
envelopes
Unidades

8
8

R$ R$ -

R$ R$ -

-

6

R$ -

R$ -

-

4

R$ -

R$ -

-

50

R$ -

R$ -

-

50

R$ -

R$ -

-

16

R$ -

R$ -

-

Unidades

20

R$ -

R$ -

-

Unidades

15

R$ -

R$ -

-

kit

10

R$ -

R$ -

-

Kit

2

R$ -

R$ -

-

Kit

2

R$ -

R$ -

-

Caixas c/
100
unidades

4

R$ -

R$ -

-
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42
43
44

45

46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59

60

61

62

63

64

65

66
67

LAMINA PARA BISTURI Nº 15c em aço carbono
inoxidável
LÂMINAS DE BISTURI N° 15
LIMA ROTATÓRIA RECIPROCANTE
RECIPROC 25 DE 25MM
ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO
INDIVIDUAL constituído de um arco e hastes de
material plástico e visor em uma única peça de
policarbonato transparente com apoio nasal
PAPEL CARBONO de articulação em tiras uso
odontológico
PAPEL OCLUSAL para ajuste de mordida, duplaface em preto e vermelho, superfino, resistente à
umidade
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM (ROLO DE
100 METROS)
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM (ROLO DE
100 METROS)
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM (ROLO DE
100 METROS)
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM (ROLO DE
100 METROS)
PASTA PARA PROFILAXIA COM FLUOR c/
sabor infantil
PASTA PARA PROFILAXIA COM FLUOR
profissional adulto
PEDRA POMES PARA PROFILAXIA E
POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES
PEDRA PARA AFIAR CURETA, laranja
PLACA DE VIDRO 10 mm de espessura 15,0 x
8,0 cm
PLACAS DE PETRI COM DIVISÓRIAS
RESINA dentina A1 4gr – restaurador
microhíbrido
fotopolimerizável
com matriz
modificada
RESINA dentina A2 4gr – restaurador
microhíbrido
fotopolimerizável
com matriz
modificada
RESINA dentina A3 4gr – restaurador
com matriz
microhíbrido
fotopolimerizável
modificada
RESINA dentina B1 4gr – restaurador
microhíbrido
fotopolimerizável
com matriz
modificada
RESINA esmalte A1 4gr –
restaurador
micropartiulado fotopolimerizável com matriz
modificada
RESINA esmalte A2 4gr –
restaurador
micropartiulado fotopolimerizável com matriz
modificada
RESINA esmalte A3 4gr –
restaurador
micropartiulado fotopolimerizável com matriz
modificada
RESINA esmalte A3,5
4gr – restaurador
micropartiulado fotopolimerizável com matriz
modificada
RESINA esmalte B1 4gr –
restaurador
micropartiulado fotopolimerizável com matriz
modificada
RESINA esmalte B2 4gr –
restaurador
micropartiulado fotopolimerizável com matriz

Caixas c/
100
unidades
CAIXA

10

R$ -

R$ -

-

10

R$ -

R$ -

-

CAIXA

20

R$ -

R$ -

-

Unidades

6

R$ -

R$ -

-

50

R$ -

R$ -

-

10

R$ -

R$ -

-

UND

20

R$ -

R$ -

-

UND

15

R$ -

R$ -

-

UND

15

R$ -

R$ -

-

UND

10

R$ -

R$ -

-

Tubo

15

R$ -

R$ -

-

Tubo

15

R$ -

R$ -

-

und/kg

4

R$ -

R$ -

-

Unidade

3

R$ -

R$ -

-

Unidade

6

R$ -

R$ -

-

unidades

2

R$ -

R$ -

-

Unidade

4

R$ -

R$ -

-

Unidade

4

R$ -

R$ -

-

Unidade

4

R$ -

R$ -

-

und

4

R$ -

R$ -

-

und

4

R$ -

R$ -

-

und

8

R$ -

R$ -

-

und

20

R$ -

R$ -

-

unidade

15

R$ -

R$ -

-

und

4

R$ -

R$ -

-

Unidade

4

R$ -

R$ -

-

Caixa
com 12
tiras
Caixas c/
280
unidades
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

modificada
RESINA esmalte C1 4gr – restaurador
micropartiulado fotopolimerizável com matriz
und
modificada
RESINA FLOW microhíbrida para reposição
Unidade
da cor A2, seringa c/ 1,2gr
RESINA FLOW microhíbrida para reposição
UND
da cor B3, seringa c/ 1,2gr
RESINA OPACA A2 - restaurador micropartiulado
Unidade
fotopolimerizável com matriz modificada
SUGADOR
ODONTOLÓGICO
pacote c
DESCARTÁVEL - ponta indeformável e haste
40
metálica interna flexível e dobrável
unidades
SUGADOR
CIRÚRGICO
DESCARTAVEL
CAIXA C
ESTERIL.
20UND
TAÇA DE BORRACHA
Unidade
TIRA DE LIXA de poliéster para acabamento e
polimento de restaurações dentais estéticas de
Caixa
resina 4 mm x 170 mm
TIRA DE LIXA METÁLICA 4mm 12 tiras
Caixa
TIRA DE LIXA METÁLICA 6mm 12 tiras
Caixa
TIRA DE POLIESTER 100 X 10 X 0,05 MM
Unidade
(BANDA MATRIZ) caixa c/50 unidades, para
obturações de resina
VERNIZ CAVITÁRIO
UNIDADE
VERNIZ FLUORETADO 5% de fluoreto de sódio
KIT
em base adesiva de resinas naturais.
VALOR TOTAL DO LOTE 09 >>>>>>>>>>>

2

R$ -

R$ -

-

10

R$ -

R$ -

-

20

R$ -

R$ -

-

10

R$ -

R$ -

-

250

R$ -

R$ -

-

10

R$ -

R$ -

-

10

R$ -

R$ -

-

20

R$ -

R$ -

-

15
15

R$ R$ -

R$ R$ -

-

20

R$ -

R$ -

-

4

R$ -

R$ -

-

4

R$ -

R$ R$

-

LOTE 10 – SOLUÇÕES PARA ODONTOLOGIA
ITEM

LOTE 10 - DESCRIÇÃO

APRES.
FRASCOS
DE 100
ML
frasco

1

CLOREXIDINA A 2% FGM

2

EVIDENCIADOR DE PLACA REPLAC
FIXADOR PARA RX ODONTOLÓGICO em
Frascos
frasco de 475 ml
ÓLEO LUBRIFICANTE spray para peças de alta
frasco de
e baixa rotação
100ml
POVIDINE TÓPICO 10%
litros
Revelador Biofilm
Frasco
REVELADOR PARA RX ODONTOLÓGICO em
frasco de 475 ml, contendo em sua composição Frascos
água: 85-90%, sulfito de sódio: 1- 5%,
dietilenoglicol: 1-5% e hidroquinona 1-5%
SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS Frasco de
fotopolimerizável, incolor
5 ml
SOLUÇÃO DE CLORHEXIDINA a 0,12% 500ml
Frasco
SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO a 0,2 %
Frasco
500ml
SOLUÇÃO
HEMOSTATICA
HEMOSTOP
FRASCO
FRASCO 10 ML
VALOR TOTAL DO LOTE 10 >>>>>>>>>>>

3
4
5
6
7

8
9
10
11

QUANT.

P.
UNITÁRIO

P. TOTAL

MARCA

4

R$ -

R$ -

-

10

R$ -

R$ -

-

10

R$ -

R$ -

-

4

R$ -

R$ -

-

4
10

R$ R$ -

R$ R$ -

-

10

R$ -

R$ -

-

6

R$ -

R$ -

-

4

R$ -

R$ -

-

6

R$ -

R$ -

-

4

R$ -

R$ R$

-

LOTE 11 – TESTE COVID 19
ITEM

LOTE 11 - DESCRIÇÃO

APRES.

QUANT.

P.
UNITÁRIO

P. TOTAL

MARCA

1

Teste rápido SWAB CORONAVIRUS (covid-19)
com registro na ANVISA e no INCQS - Instituto
Nacional de Controle de Qualidade em
Saúde/Fio Cruz.

UNID

500

R$ -

R$ -

-
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VALOR TOTAL DO LOTE 11 >>>>>>>>>>>

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

LOTE 12 – MEDICAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
P.
APRES.
QUANT.
UNITÁRIO
DIPIRONA, 500mg, capsula ou comprimido.
comprimido
12000
R$ ISOSSORBIDA, 40mg comprimido. .
comprimido
10
R$ METOPROLOL, tartarato 100mg comprimido. .
comprimido
1
R$ METRONIDAZOL, 400mg, comprimido .
comprimido
200
R$ NITROFURANTOINA, 100mg capsula .
capsula
20
R$ ONDANSETRONA, cloridrato, 8mg comprimido
comprimido
5
R$ orodispersivel..
PERMETRINA, 10mg/mL locao capilar, fr. com
frasco
10
R$ 60mL .
HIDROXIDO, aluminio, 300mg, comprimido..
comprimido
300
R$ GLICOSE, 5% 500mL sistema fechado de
frasco
300
R$ transferencia frasco/bolsa.
CLORETO, de sodio 9mg/mL (0,9%), solucao
frasco
90
R$ nasal, frasco conta-gotas, 30mL .
CLARITROMICINA, 250mg, comprimido. .
comprimido
15
R$ HEPARINA, sodica 5.000UI/0,25mL, sol.
ampola
50
R$ injetavel, ampola, 0,25mL .
SULFATO, ferroso 25 mg/mL, sol oral, 30mL
frasco
30
R$ EPINEFRINA, 1 mg/mL, ampola 1mL, solucao
ampola
50
R$ injetavel
HALOPERIDOL, 5mg/mL, ampola 1mL solucao
ampola
50
R$ injetavel .
ATROPINA, sulfato, 0,25 mg/mL, solucao
ampola
30
R$ injetavel, ampola 1mL .
BENZILPENICILINA, procaina + benzilpenicilina
pó injetável
50
R$ potassica, (300.000UI + 100.000 UI) po para
suspensao injetavel + diluente. .
CAPTOPRIL, 25 mg comprimido .
comprimido
2500
R$ CLORPROMAZINA, 5 mg/ml, solucao injetavel,
ampola
50
R$ ampola .
DEXAMETASONA, 0,1 mg/mL elixir fasco
frasco
30
R$ 100mL .
DIAZEPAM, 5 mg/mL, solucao injetavel ampola
ampola
50
R$ 2mL .
FENITOINA, 50mg/mL, solucao injetavel ampola
ampola
50
R$ com 5mL .
FLUCONAZOL, 100 mg capsula ou comprimido.
comprimido
10
R$ .
LACTULOSE, 667 mg/mL, xarope, frasco com
frasco
30
R$ 120 mL. .
BECLOMETASONA, dipropionato 250mcg/dose,
aerossol
10
R$ aerossol oral + dispositivo, 200 doses
oral
CLARITROMICINA, 500MG, capsula ou
comprimido
10
R$ comprimido.
CLINDAMICINA, cloridrato 300mg, capsula ou
comprimido
10
R$ comprimido
HIDRALAZINA, cloridrato 50mg, comprimido ou
comprimido
10
R$ dragea
OLEO, mineral, puro, liquido oral, frasco com
frasco
25
R$ 100 mL .
PREDNISOLONA, fosfato sodico 1mg/ml, sol.
frasco
200
R$ oral, frasco, 100 - 120mL
AMIODARONA, cloridrato 50 mg/ml, sol.
ampola
50
R$ injetavel, ampola com 3mL .
BECLOMETASONA, dipropionato 50mcg/dose,
aerossol
10
R$ aerossol oral, + dispositivo, 200 doses. .
oral
CARVEDILOL, 12,5mg, comprimido. .
comprimido
2
R$ LOTE 12 - DESCRIÇÃO

R$

-

P. TOTAL

MARCA

R$ R$ R$ R$ R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -

-

R$ -
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

CEFTRIAXONA, 1000mg, po p/ solucao
injetavel, IV, frasco ampola. .
DOXAZOSINA, mesilato 2mg, comprimido .
TIRA, reagente, desc., p/ determinacao de
glicemia capilar, tec. amperometrica .
SULFADIAZINA, de prata 10mg/g (1%), creme
dermatologico, pote com 400g .
FUROSEMIDA, 40mg, comprimido .
GLIBENCLAMIDA, 5mg, comprimido .
OMEPRAZOL, 20mg, capsula. .
GLICAZIDA, 60mg, comprimido de liberacao
controlada.
HALOPERIDOL, 1mg, comprimido .
HIDROCORTISONA, succinato sodico 100mg,
po, injetavel, frasco ampola. .
HALOPERIDOL, 2mg/ml, solucao oral, frasco
20-30ml .
HALOPERIDOL, 5mg, comprimido .
IBUPROFENO, 600mg, comprimido ou capsula .
METILDOPA, 250mg, comprimido .
METRONIDAZOL, 250mg, comprimido .
PARACETAMOL, 200mg/ml, solucao oral,
frasco 15ml .
PARACETAMOL, 500mg, comprimido .
PROMETAZINA, cloridrato, 25mg, comprimido .
AMITRIPTILINA, 25mg, comprimido.
AMOXICILINA, 500mg, capsula. .
CARBAMAZEPINA, 20 mg/mL, xpe, frasco com
100mL .
CARBAMAZEPINA, 200 mg, comprimido .
CARBONATO, de litio 300 mg, comprimido .
HIDROCLOROTIAZIDA, 25mg, comprimido .
METRONIDAZOL, 100mg/g, gel vaginal,
bisnaga com 50g + 10 aplicadores .
SINVASTATINA, 20mg, comprimido .
SULFAMETOXAZOL, 400mg + Trimetoprima
80mg, comprimido .
SULFAMETOXAZOL, 40mg/ml + Trimetoprima
8mg/ml, suspensao oral, frasco com 100ml .
SULFATO, Ferroso, 40mg, comprimido .
SALBUTAMOL, 100mcg/dose, susp. aerossol,
oral, frasco com 200 doses .
ACIDO, valproico (valproato de sodio), 500mg,
comprimido .
AMOXICILINA, clavulanato de potássio (500 mg
+ 125 mg), comprimido ou capsula .
AMOXICILINA, clavulanato de potassio
(50mg/mL + 12,5mg/mL, apos constituicao), po
para suspensao oral, frasco, 75mL. .
AZITROMICINA, po p/ susp. oral, 40mg/ml,
apos recostituicao, frasco .
BENZILPENICILINA, benzatina, 1.200.000 UI,
injetavel, frasco ampola .
AZITROMICINA, 500mg comprimido revestido
ou capsula .
CARBONATO, de calcio 1250mg + colecalciferol
400UI (equivalente a 500mg de calcio
elementar) , comprimido ou capsula.
ENALAPRIL, maleato 20 mg, comprimido. .
FLUOXETINA, cloridrato, 20mg, comprimido ou
capsula .
FENOBARBITAL, 100mg, comprimido.

frasco

25

R$ -

R$ -

-

comprimido

10

R$ -

R$ -

-

comprimido

2500

R$ -

R$ -

-

pote

125

R$ -

R$ -

-

comprimido
comprimido
capsula

5000
70000
12500

R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ -

-

comprimido

75

R$ -

R$ -

-

comprimido

1250

R$ -

R$ -

-

frasco

100

R$ -

R$ -

-

frasco

700

R$ -

R$ -

-

comprimido
comprimido
comprimido
comprimido

12000
2500
3000
3750

R$ R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ R$ -

-

frasco

400

R$ -

R$ -

-

comprimido
comprimido
comprimido
capsula

3000
4800
12000
4000

R$ R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ R$ -

-

frasco

1000

R$ -

R$ -

-

comprimido
comprimido
comprimido

7000
300
60000

R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ -

-

bisnaga

300

R$ -

R$ -

-

comprimido

30000

R$ -

R$ -

-

comprimido

3000

R$ -

R$ -

-

frasco

300

R$ -

R$ -

-

comprimido

6000

R$ -

R$ -

-

frasco

150

R$ -

R$ -

-

comprimido

6000

R$ -

R$ -

-

capsula

500

R$ -

R$ -

-

frasco

150

R$ -

R$ -

-

frasco

150

R$ -

R$ -

-

frasco

150

R$ -

R$ -

-

comprimido

7500

R$ -

R$ -

-

comprimido

3000

R$ -

R$ -

-

comprimido

90000

R$ -

R$ -

-

comprimido

8400

R$ -

R$ -

-

comprimido

5600

R$ -

R$ -
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

LANCETA, para puncao capilar digital, de uso
lanceta
unico, agulha com espessura de 28 G, que retrai
automaticamente apos o uso .
IBUPROFENO, 50mg/ml, susp. oral, frasco com
frasco
30ml .
LOSARTANA, potassica, 50mg comprimido ou
comprimido
capsula .
METFORMINA, cloridrato, 850mg, comprimido .
comprimido
MICONAZOL, nitrato 20mg/g, creme vaginal,
bisnaga
bisnaga com 80g + 14 aplicadores .
PREDNISONA, 20mg, comprimido .
comprimido
CIPROFLOXACINO, 500mg, comprimido. .
comprimido
CLOMIPRAMINA, cloridrato, 25mg, comprimido.
comprimido
.
CLORPROMAZINA, cloridrato, 100mg,
comprimido
comprimido. .
DEXCLORFENIRAMINA, maleato, 0,4mg/ml,
frasco
solucao oral, frasco com 100-120ml .
DIAZEPAM, 10mg, comprimido .
comprimido
DIAZEPAM, 5mg, comprimido .
comprimido
BIPERIDENO, cloridrato 2mg, comprimido .
comprimido
CEFALEXINA, 500mg, capsula ou comprimido. . comprimido
FENITOINA, 100mg, comprimido.
comprimido
GLICLAZIDA, 30 mg, comprimido de liberacao
comprimido
prolongada.
METRONIDAZOL, benzoil, 40mg/ml, suspensao
frasco
oral, frasco com 100ml. .
GLICOSE, 500 mg/mL (50%) solucao injetavel,
ampola
ampola com 10 mL. .
VALOR TOTAL DO LOTE 12 >>>>>>>>>>>

2500

R$ -

R$ -

-

600

R$ -

R$ -

-

90000

R$ -

R$ -

-

90000

R$ -

R$ -

-

150

R$ -

R$ -

-

2000
5000

R$ R$ -

R$ R$ -

-

150

R$ -

R$ -

-

1500

R$ -

R$ -

-

500

R$ -

R$ -

-

5000
3000
2000
5000
2000

R$ R$ R$ R$ R$ -

R$ R$ R$ R$ R$ -

-

15000

R$ -

R$ -

-

150

R$ -

R$ -

-

30

R$ -

R$ R$

-

LOTE 13 – INSUMOS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
ITEM
1

2

LOTE 13 - DESCRIÇÃO

APRES.

TIRA, reagente, desc., p/ determinacao de
glicemia capilar, tec. amperometrica. Caixa com
tira
50 unid.
LANCETA, para puncao capilar digital, de uso
unico, agulha com espessura de 28 G, que retrai
lanceta
automaticamente apos o uso. Caixa com 100
unid.
VALOR TOTAL DO LOTE 13 >>>>>>>>>>>

QUANT.

P.
UNITÁRIO

P. TOTAL

MARCA

2500

R$ -

R$ -

-

2500

R$ -

R$ -

-

R$

-

4.1. A estimativa das quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e participantes será de no
mínimo 50% (cinquenta por cento) das quantidades estimadas neste Termo de Referência.
4.2. A quantidade mínima a ser cotada para cada um dos itens é de 100% (cem por cento) das quantidades
estimadas neste Termo de Referência.
4.3 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos produtos
ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta definitiva.
4.3.1 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
4. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
4.1. Menor preço por lote.
5. DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA
5.1. O início do fornecimento dos produtos se dará após a entrega da Autorização de Fornecimento à contratada.
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5.2. O prazo de entrega será de até 07 (sete) dias corridos, a contar da AFM - Autorização de Fornecimento de
Material pelo fornecedor.
5.3. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, produtos que estejam em desacordo ou conflitante com
quaisquer especificações prescritas no item 3, deste Termo de Referência.
5.4. Os itens deverão ser entregues nos locais indicados na AFM - Autorização de Fornecimento de Material, sendo
que todas as despesas de entrega serão de responsabilidade do fornecedor.
6. DA AMOSTRA
6.1. O Pregoeiro, a pedido do setor técnico da Secretaria Municipal de Saúde, poderá solicitar ao licitante
classificado em primeiro lugar amostra dos produtos ofertados, que deverão ser encaminhados a Secretaria
Municipal de Saúde, no horário de 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no prazo de 02 (dois)
dias úteis, a partir da solicitação.
6.2. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os respectivos prospectos e
manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de
fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência, código do produto e
modelo.
6.3. Os demais licitantes serão notificados para, querendo, acompanhar a apresentação e análise das amostras
ofertadas pelo licitante vencedor.
6.4. Será rejeitada, mediante despacho fundamentado, a amostra que não atender às especificações descritas
neste edital.
6.5. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada por mais de uma vez ou não entregá-la
no prazo estabelecido.
6.6. Se a amostra for aceita, do quantitativo total a ser entregue pelo licitante vencedor serão subtraídos os
produtos apresentados como amostra.
6.7. Se a amostra for rejeitada mais de uma vez, a Pregoeira examinará a proposta do licitante subsequente,
atentando-se para o disposto na Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
6.8. Caso a proposta do licitante subsequente seja aceita e o licitante habilitado, a pregoeira solicitará, no prazo
estabelecido neste Edital, amostra dos produtos ofertados.
6.9. Após a homologação do certame, o licitante terá 30 (trinta) dias úteis retirar a amostra rejeitada no mesmo
endereço onde foi entregue. Após esse prazo, as amostras não retiradas serão descartadas.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
8.1 O contratado obriga-se a:
a) fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório e no
presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração;

Página 34 de 54

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D9IFYPCDWHXE9BCNKJ6QVQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
13 de Julho de 2021
36 - Ano - Nº 2753

Brejões

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021/SRP

b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação
fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por
sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção
do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso
fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a
sua ocorrência;
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à
execução do contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as
suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as
Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita
execução deste contrato;
i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou norma
exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessária à sua
execução;
k) trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para execução
completa e eficiente do transporte dos bens;
m) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua
quantidade, preço unitário e valor total.
9 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9.1.O Município de Brejões obriga-se a:
a) efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
b) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10
(dez) dias da assinatura;
c) realizar o pagamento pela execução do contrato;
10. DO PAGAMENTO
10.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da fatura,
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
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10.2.1 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções
previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes.
10.3. O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovação de cumprimento dos
requisitos de habilitação estabelecidos neste edital.
10.3.1 Na hipótese de irregularidade na condição fiscal, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o
cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus
anexos e rescisão do contrato.
10.4. 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 o contratado
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.5. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações
devidas pelo contratado.
10.6. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo
em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são
inerentes.
10.7. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
10.8. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração,
o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por
cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
11- DAS SANÇÕES
11.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
11.1.1 Advertência por escrito;
11.1.2 Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o
qual será caracterizada a inexecução total do contrato;
11.1.3 Multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
11.1.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;
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11.1.5 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 o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
11.2
A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
11.2.1 Advertência por escrito;
11.2.2 Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% sobre o valor do contrato por ocorrência,
até o limite de 30%;
11.2.3 Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20%sobre o valor do contrato;
11.2.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;
11.2.5 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
11.3
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado no Cadastro
de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em
percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das demais cominações legais.
11.4
As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às
empresas ou aos profissionais que
11.4.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
11.4.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
11.5
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
11.6
As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante
o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
11.7
A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela
Administração.
11.8
A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de
competência exclusiva da Prefeitura Municipal.
11.9

As demais sanções são de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
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12. DO FORNECIMENTO
12.1. Forma e prazo de entrega:
12.2 Os bens deverão ser entregues parcelado, de acordo a necessidade da Secretaria.
12.3 O prazo para entrega do produto será contado a partir do recebimento da nota de empenho\ordem de
fornecimento.
12.4. O prazo de entrega será de 07 (sete) dias corridos, a contar da AFM - Autorização de Fornecimento de
Material pelo fornecedor.
12.5. Caso o produto entregue não corresponda às exigências deste Município, a empresa arcará com os custos
de incineração ou de coleta, sendo responsável pela substituição integral dos mesmos, arcando com os custos
de frete e seguro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da notificação do Município.
12.6 No momento da entrega, o prazo de validade do produto não poderá ter transcorrido mais de 30% (trinta
por cento);
12.7 Incluir na nota fiscal: os números dos lotes, as quantidades por lote, suas fabricações, validades, números
de empenho, além do nome e endereço do local de entrega.

13. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONTRATAÇÃO
13.1. Poderão participar deste processo de aquisição interessados cujo ramo de atividade seja compatível com
os objetos desta compra.
13.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da empresa detentora da proposta
classificada em primeiro lugar, será verificado à existência de sanção que impeça a participação, mediante:
13.3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
13.4. Não será aceita documentação vencida e nem protocolos, salvo os protocolos de pedido de revalidação
dos documentos constantes da documentação técnica;
13.5. As documentações deverão estar legíveis e identificadas, com as informações realçadas, sombreadas
(principalmente as publicadas no diário oficial) e separadas respeitando, necessariamente.
14. UNIDADE FISCALIZADORA
14.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Secretaria Municipal de Administração, por servidor
especificamente designado para este fim.
15. DO MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
15.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preço em empresas fornecedoras da região.
15.2. O Setor Responsável pela cotação, foi a Secretaria Municipal de Saúde, que o fez através do Setor de
Compras.

Carlos Wilker Ribeiro de Souza
Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021/SRP
A
Prefeitura Municipal de Brejões
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021/SRP
Objeto:
Abertura dos envelopes:
Horário:
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para o
fornecimento do objeto de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021/SRP, conforme especificação
constante do Termo de Referência deste Edital.
Os prazos para cumprimento do objeto são os que se seguem:
a) prazo de validade da proposta: ..... (....................) dias;
b) prazo para fornecimento: ..... (....................) dias.
Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais licitados pelos preços unitários constantes da planilha
de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ ______________ (
___________________________________________________ ).
Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social:
______________________________;
b) CNPJ n.º:
______________________________;
c) Endereço Completo: ______________________________;
d) Fone: ______________________________;
e) Fax (se houver):
______________________________;
f) E-mail: ______________________________;
g) Conta Bancária/Agência/Banco: ______________________________.
Local e data
__________________________________________
Assinatura e carimbo(do representante legal)
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
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MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
UF:
CEP:
FONE/FAX:
CONTATO:
INSC. ESTADUAL:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:
REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO:
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS
VALOR
ITEM
DISCRIMINAÇÃO
FORMA
QUANTIDADE
2
UNITÁRIO

...

VALOR
3
TOTAL

[O Licitante deve preencher a
Proposta
conforme
discriminação,
unidade
e
quantidade para o item que
ofertar preço, de acordo com o
Termo de Referência – Anexo I]
O
erro
na
discriminação
ensejará a desclassificação.

VALOR TOTAL:
VALOR TOTAL (POR EXTENSO):
4

VALOR TOTAL DA PROPOSTA :
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto,
sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos
sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para fiscais, seguros e demais
despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto
licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei
10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº
028/2021/SRP.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
_________________,
_____/____/____
_____________________
LOCAL
DATA ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE
Observações: A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a
execução do contrato.

2

Para fins de julgamento da proposta e posterior registro de preço, serão consideradas até duas casas decimais.
O valor total para cada item será o valor unitário multiplicado pela quantidade total estimada.
O Valor Total da Proposta corresponde a soma de todos os itens para os quais o licitante ofertar proposta.

3
4
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ANEXO III – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Aos .... dias ...... do mês de .................. do ano de ........................, presente de um lado a Secretaria Municipal de
Saúde, Estado da Bahia, por intermédio do (a) ..............................., neste ato representada pelo(a)
Senhor(a)..............................,
doravante
denominado
Contratante,
e
do
outro
as
empresas
......................................................, representadas pelo seus representantes legais, Senhor (a)............................,
com sede na ......................................, inscritas no CNPJ/MF sob o número ..................., simplesmente
denominada de FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão
exarada no Processo Administrativo nº 21/2021 e homologada às fls. .........., referente ao Pregão Eletrônico nº
028/2021/SRP, para Registro de Preços, nos termos da Lei Federal 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e do Decreto
Municipal Nº 046/2014 e legislação pertinente, consoante as seguintes cláusulas e condições:
1. DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Eletrônico SRP nº 028/2021/SRP,
conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo de
execução e a estimativa das quantidades a serem adquiridos pela Administração, na medida das suas
necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura
desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as
contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do
Anexo III deste Instrumento.
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da
Administração, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.
1.6 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes nesta Ata
de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco
por cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das Dotações
Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento de Material - AFM.
3. DO PREÇO
3.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no anexo único da Ata.
3.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), fornecimento de mão de obra especializada, encargos sociais,
administração, lucros, equipamentos e transporte de material e de pessoal e qualquer despesa acessória ou
necessária, não especificada neste Edital.
3.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando inexatas.
4. DO REAJUSTE
4.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da
assinatura da Ata de Registro de Preços.
4.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela
“Administração”.
4.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de
alteração das alíquotas dos já existentes.
4.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços
vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela Secretaria de Administração
desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos
fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.
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4.5 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
6. DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
6.2 A revisão de preços do contrato, nos termos do art. 65 inciso II letra “d” da Lei Federal nº 8.666/93, dependerá
de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela
própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
6.3 A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por
iniciativa da Administração, nos termos do §1º do art. 12 do Decreto Municipal 046/2014, em decorrência de
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens
registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro
de preços e disponibilizando-o no site oficial.
7. DOS PRAZOS
7.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10 (dez) dias
corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.
7.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da presente Ata.
7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem
os prazos em dia de expediente na Prefeitura. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o
primeiro dia útil imediatamente subseqüente, sem ônus.
7.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá repetir o
julgamento dos preços, após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no Diário Oficial do
Município.
8. DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta
corrente, no prazo não superior ao 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.
8.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por
parte da contratada.
8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá 30 dias após a data de sua apresentação válida.
8.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será solicitado,
imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo não será
considerado para efeito de atualização do valor contratado.
8.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.
9. DA CONTRATAÇÃO
9.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento do material constante do Registro de Preços a serem firmadas
entre o Município e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização para Fornecimento de Material AFM, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.
9.2 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os quantitativos dos
bens de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no Edital.
9.3 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e
condições estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto ao preço.
9.4 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um
Fornecedor registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que
o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Município,
observadas as condições do Edital e os preços registrados dos demais Fornecedores.
9.5 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão prevista
para cada 90 (noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
9.6 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que visem
esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do objeto deste
instrumento no Diário Oficial do Município.
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10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
10.1 O FORNECEDOR, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento convocatório e daquelas
decorrentes de lei, obriga-se a:
a) fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório e no
presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração;
b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação
fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros,
por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou
ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas após a sua ocorrência;
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à
execução do contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as
suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as
Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita
execução deste contrato;
i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou norma
exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessária à sua
execução;
k) trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l) oferecer garantia e assistência técnica aos bens objeto deste contrato, através de rede autorizada do
fabricante, identificando-a;
m) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução
completa e eficiente do transporte e montagem dos bens;
n) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua
quantidade, preço unitário e valor total;
11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
11.1 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
a)

fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no
máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
b)
realizar o pagamento pela execução do contrato;
c)
proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa
oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia

12. DA ENTREGA
12.1 - Os materiais serão entregues no local e prazo indicados na AFM e recebidos por servidor responsável
designado pela unidade administrativa equivalente da unidade solicitante, o qual procederá a conferência.
Parágrafo Primeiro – O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município, todos
os procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Segundo – O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento de
material em desacordo com as especificações do objeto da licitação.
12.2 - O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade
da entrega do material, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município;
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12.3 - Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os objetos efetivamente entregues, o
Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para adoção das providências cabíveis.
12.4 - O prazo de entrega do material será de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da assinatura da AFM
pelo Fornecedor.
12.5- O fornecimento do material somente será considerado concluído mediante a emissão de atesto na Nota
Fiscal, expedido pelo setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
12.6 - O prazo estabelecido no item 10.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela Administração.
12.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
13. DAS PENALIDADES
13.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o Fornecedor às
sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
13.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Fornecimento de Material - AFM,
ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
13.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o Contrato ou a
Autorização para Fornecimento de Material - AFM, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua
convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo dia.
13.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de qualquer
multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
13.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
13.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de
impedimento temporário de licitar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade que poderão ser
cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão da Ata e cancelamento do registro.
13.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
13.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes de
atraso, paralisação ou interrupção da entrega do material, exceto quando isto ocorrer por exigência do Município
ou, ainda, por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser devidamente comunicadas ao
Município no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a sua ocorrência.
13.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-de-obra para
execução completa e eficiente do objeto deste instrumento;
14. DA RESCISÃO CONTRATUAL
14.1 - Constituem motivo de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.º 8.666/93.
14.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a
condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.
14.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79 da Lei n.º
8.666/93.
14.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei
n.º 8.666/93.
15. DA COBRANÇA JUDICIAL
15.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução, ressalvada a
cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
16. DA FISCALIZAÇÃO
16.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela
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16.2 - Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada a SSA para adoção das
providências cabíveis.
16.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o Fornecedor da
total responsabilidade na execução deste fornecimento.
17. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
17.1. O Fornecedor se obriga a proceder o fornecimento do material, objeto deste instrumento na conformidade do
constante no Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos
os fins e efeitos legais.
18.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente instrumento.
19. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
19.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo
que a decisão final deverá ser fundamentada.
19.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I – o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização para
Fornecimento de Material e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por um dos
motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
19.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
19.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o
comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
19.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da data da
publicação.
19.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito, desde que
comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento
convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
19.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do Fornecimento dos
produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na presente Ata.
19.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos bens
constantes do Registro de Preços.
20. DO FORO
20.1. Fica eleito o foro da comarca de Brejões, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos originados pela
presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.
Brejões, ... de ................ de 2021.
Assinaturas:
CONTRATANTE

FORNECEDOR
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número
028/2021/SRP

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre,
( ) nem menor de 16 anos.
( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_______________ _____de __________________ de 2021.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número
028/2021/SRP

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DE HABILITAÇÃO.

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e Lei n.
10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de
serem aplicadas.

_______________ _____de __________________ de 2021.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número
028/2021/SRP

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do inciso
VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das condições para
o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, alterada pela
Lei Complementar nº 147, de 07 de Agosto de 2014, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de microempresa
e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de pequeno porte
e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014,
haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal e trabalhista, a cuja regularização procederemos no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública , cientes de que a não-regularização da
documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86 .

____________________ _____de __________________ de 2021

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número
028/2021/SRP

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame
licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação antes da adjudicação do objeto;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da
abertura oficial das propostas; e
que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e
informações para firmá-la.

_______________ _____de __________________ de 2021.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número
028/2021/SRP

ANEXO VIII - MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa _______________________________________(razão social)
inscrita no CNPJ:____________________________ se compromete a entregar os materiais, nas quantidade
solicitadas no MUNICÍPIO DE BREJÕES, nos locais determinados, em até 07 (sete) dias corridos após o
recebimento da Ordem de Fornecimento emitida

____________________ _____de __________________ de 2021

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO
O Município de Brejões-BA, Estado da Bahia , por intermédio da Secretaria de Saúde, CNPJ nº ___________,
situada à ________________, neste ato representada pelo seu titular _________, doravante denominado
CONTRATANTE, e a Empresa _____________ CNPJ nº______, Inscrição Estadual/Municipal nº ________,
situado à ________________, adjudicatária vencedora do Pregão Presencial para Registro de Preços nº _____,
Processo Administrativo nº _____, neste ato representada pelo Sr (a). ______________, portador(es) do(s)
documento(s) de identidade nº ________, emitido(s) por ______, doravante denominada apenas CONTRATADA,
celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Federal 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a
seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato o fornecimento dos bens descritos na Autorização de Fornecimento de
Material- AFM nº ............../......... de acordo com as especificações constantes do Anexo I do Instrumento
Convocatório, condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.
§1º É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros
§ 2º A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se
fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
§ 3º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
§ 4º Do fornecimento: as empresas devem acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, colocando a
data, horário, carimbo de CNPJ da empresa, nome completo, CPF e RG da pessoa que assina o documento,
aquela que não o fizer, serão convocadas através do Diário Oficial do MUNICÍPIO DE BREJÕES, à retirar a
referida Autorizações de Fornecimento na sede da Prefeitura dentro do prazo contratual, sob pena de receber
advertência;
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO
O prazo de entrega dos bens é o estipulado na <Autorização de Fornecimento de Material – AFM>, contado a
partir data de assinatura pela CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor constante da AFM nº
NÚMERO.
Parágrafo único. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos
utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:
Unidade Gestora

Fonte

Projeto/Atividade

Elemento de despesa

02.07.01

Saúde 15%
14 - SUS

2.027 / 2.031 /
2.028 / 2.030 / 2.170

3.3.9.0.30
4.4.9.0.52

1.0. Os recursos necessários destinados a este contrato são oriundos da Fazenda Municipal e de acordo com a
AFM de cada setor.
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
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§1º O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de crédito em conta corrente,
até 10 (décimo) dia do mês subsequente, a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada
pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado.
§2º Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação
das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
§3º Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação
das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
§4º. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da regularização da
pendência por parte da contratada.
§5º A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação
do INPC do IBGE pro rata tempore.
§6º Em conformidade com o art. 40 da Federal 8.666/93, nas compras para entrega imediata, assim entendidas
aquelas com prazo de entrega até quinze dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a
atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para
o pagamento, desde que não superior a trinta dias.
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
§1º Os preços são fixos e irreajustáveis.
§2º A revisão de preços do contrato, nos termos do art. 65 inciso II letra “d” da Lei Federal nº 8.666/93,
dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído
com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada
pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
§3º A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por
iniciativa da Administração, nos termos do Decreto Municipal 046/2014, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o
órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e
disponibilizando-o no site oficial.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento convocatório e daquelas
decorrentes de lei, obriga-se a:
a) fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório e no
presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração;
b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação
fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por
sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade,
bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento
contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força
maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à
execução do contrato;
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g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as
suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as
Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita
execução deste contrato;
i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou norma
exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessária à sua
execução;
k) trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l) oferecer garantia e assistência técnica aos bens objeto deste contrato, através de rede autorizada do fabricante,
identificando-a;
m) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução
completa e eficiente do transporte e montagem dos bens;
n) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua
quantidade, preço unitário e valor total;

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10
(dez) dias da assinatura;
b) realizar o pagamento pela execução do contrato;
c) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
condição indispensável para sua validade e eficácia

imprensa oficial,

CLÁUSULA NONA - FORMA DE FORNECIMENTO
A forma de fornecimento do presente contrato será a de aquisição parcelada pelo sistema de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei
Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não
eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
§1º O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 67 da Lei Federal 8.666/93, sendo certo que,
esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade
contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos,
salvo justificativa escrita fundamentada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei 10.520/02 e 8.666/93, com as
cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
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I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou ainda na
hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou
serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
§1º A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sanções previstas na lei.
§2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso,
sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências contratuais, e as previstas
na Lei nº 8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado
direito a qualquer indenização
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus anexos e na proposta do
licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
As partes elegem o Foro da Cidade do Brejões, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Brejões-BA, ____ de ________ de 2021.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas

Testemunhas
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