ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPLMO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022-CPLMO
PROCESSO Nº 0883/2022 – SEMSAU

OBJETO: Aquisição de Medicamentos básicos e essenciais, nos três níveis de atenção (Básica,
Média e Alta Complexidade), em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde SEMSAU, conforme ANEXO I deste Edital. Cadastro de Propostas a partir do dia: 12/08/2022.
Abertura da Sessão: 24/08/2022 as 10h00min - LOCAL: LICITANET - Licitações On-line
www.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília
(DF). VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 565.899,95 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil Oitocentos
e Noventa e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos). O presente Edital poderá ser examinado e
havendo interesse, obtido junto a Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras CPLMO/GM, no prédio da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, sito a Av. XV de novembro, nº
930, Centro, dias úteis, no horário das 08:00 às 14:00h, pelo endereço eletrônico
www.guajaramirim.ro.gov.br. Maiores informações através do fone/fax: (069) 3541 – 6858.

Guajará - Mirim, 10 de Agosto de 2022.

Elizângela Serafim de Lima
Pregoeira
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EDITAL DE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022
PROCESSO Nº 0883/2022 - SEMSAU

O Município de Guajará-Mirim/RO, vem por intermédio da pregoeira designada pelo Decreto n° n°
13.201/GAB/PREF/21, tornar público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação
na modalidade de PREGÃO, na sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
modo de disputa aberto/fechado, visando atender as necessidades da Administração Pública
Municipal, a qual será processada e julgada em conformidade com os Decretos Municipais n°
6396/GAB.PREF./11, e as leis federais n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e 8.666 de 21 junho de
1993 e suas posteriores alterações, e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas
alterações, Decreto Federal nº 10.024/2019, e demais normas regulamentares estabelecidas neste
ato convocatório, cujas propostas deverão ser entregues nos termos estipulados neste edital e seus
anexos.
1 - DO OBJETO
1.1. Aquisição de Medicamentos básicos e essenciais, nos três níveis de atenção (Básica, Média e
Alta Complexidade), em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde SEMSAU, conforme ANEXO I deste Edital.
1.2. Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:
a) ANEXO I: Termo de Referência
b) ANEXO l - A: Relação dos Produtos
c) ANEXO II: Especificações Técnicas dos Produtos e Quantitativos (Modelo de Proposta)
d) ANEXO III: DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
e) ANEXO IV: Ordem de Fornecimento

1.3. LOCAL, DATA E HORA DE CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO
PÚBLICA:
• CADASTRO DE PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 12/08/2022
• ABERTURA DA SESSÃO DIA:
24/08/2022 as 10h00min
Local: No endereço eletrônico: www.licitanet.com.br
1.4. PARA TODAS AS REFERÊNCIAS DE TEMPO SERÁ OBSERVADO O HORÁRIO DE
BRASÍLIA / DF.
2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que
promova a comunicação pela INTERNET, mediante condição de segurança, utilizando-se, para
tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. A partir do horário
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previsto neste Edital, a sessão pública na Internet será aberta por comando da pregoeira com a
utilização de sua chave de acesso e senha.
2.2 – Os trabalhos serão conduzidos por servidor (a) da Chefia de Gabinete, designado Pregoeira,
com certificação digital.
2.3 – Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no
LICITANET e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do
Edital.
03 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 – As respectivas despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos
específicos consignados no orçamento da Prefeitura do Município de Guajará-Mirim, que tem como
Projeto Atividade e elemento de Despesa da Secretaria Municipal de Saúde, conforme abaixo
discriminado:
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 128 – Manutenção das Ativ. HOSPITAL REGIONAL P. SOCORRO/RP
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 Outros Material de Consumo
Ficha 633
Projeto/Atividade: 9436 – CAPTAÇÃO PONDERADA Atenção Básica.
Ficha 283
Projeto/Atividade: 127 – Manutenção das Ativ. Farmácia Básica da União
Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Ficha 261
3.2 - VALOR ESTIMADO: R$ 565.899,95 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e
Noventa e Nove Reais e Noventa e Cinco centavos)
“Todas as Pesquisas de Preços, Cotações, Orçamentos, Valores Prévios e Cálculos, gastos
estimados nos últimos anos, são de inteira responsabilidade do setor/autarquia que os
efetuou, não cabendo assim qualquer responsabilidade ao Pregoeira ou à Comissão de
Licitação”.
4. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1. CONDUÇÃO DO CERTAME
4.1.1- O certame será conduzido pela Pregoeira, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
I. Coordenar o processo licitatório;
II. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas neste Edital, apoiado pelo setor
responsável pela sua elaboração;
III. Conduzir a sessão pública na internet;
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IV. Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório;
V. Dirigir a etapa de lances;
VI. Verificar e julgar as condições de habilitação;
VII. Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade competente quando
mantiver sua decisão;
VIII. Indicar o vencedor do certame;
IX. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.
5 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
5.1. Até 03 (três) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer cidadão e
licitante poderá IMPUGNAR este Edital;
5.2. A impugnação
www.licitanet.com.br/ ;

deverá

ser

realizada

por

forma

eletrônica

através

do

site

5.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, decidir sobre a impugnação no prazo de
02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.
5.4. A decisão da Pregoeira quanto à petição será informada em campo próprio do Sistema
Eletrônico, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações
prestadas pela Pregoeira.
5.5. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta
de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame.
5.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
deverão ser realizados por forma eletrônica através do sistema;
5.7. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do Termo de Referência;
5.8. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame;
5.9. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pela pregoeira, nos autos do processo de licitação;
5.10. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem necessárias
durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida neste edital
no mesmo período, serão publicadas em forma de aviso de erratas, adendos modificadores ou
notas de esclarecimentos, em campo próprio do Sistema Eletrônico, ficando todos os licitantes
obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pela Pregoeira.
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6 – CREDENCIAMENTO
6.1 – Para participar do Pregão Eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema
eletrônico utilizado pelo município, através do site https://licitanet.com.br/ ;
6.2 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;
6.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica;
6.4 – O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a
usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123 de 2006 e alterações,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas;
6.5 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
7 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
7.1 – Somente poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo
objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste
Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente
credenciadas no site www.licitanet.com.br.
7.2 - A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições
estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas
condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame;
7.3 – Não cabe aos licitantes, após a abertura da Sessão, alegação de desconhecimento de seus
itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes
deverão ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as
especificações do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
7.4 – Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar,
em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório,
ressalvados os casos concernentes à sua regularidade fiscal, na forma prevista pelos arts. 42 e 43,
§ 1º da Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, bem como a descrição técnica
constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA);
7.5 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
licitante às sanções previstas neste edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93.
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7.6 - Somente poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo
objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste
Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação e que estejam devidamente
credenciadas, através do site https://licitanet.com.br/;
7.6.1 - A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente
por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecidos.
7.6.2 - A LICITANET atuará como órgão provedor do
termos firmados com a Prefeitura Municipal de Guajará – Mirim/RO.

sistema

eletrônico

nos

7.6.3 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita
observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo;
7.6.4 - Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo o Município de Guajará-Mirim/RO, em nenhuma
hipótese responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas transações
que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão.
7.6.5 – As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada
para início da sessão pública via internet;
7.6.6 – O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
Sistema, ou do Município de Guajará-Mirim/RO, promotora da licitação, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros;
7.6.7 – A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema
para imediato bloqueio de acesso;
7.7 - Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, as empresas enquadradas nos
casos a seguir:
7.7.1 – Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; empresas que
estiverem em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, concurso
de credores, dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de empresas em
recuperação judicial, desde que amparadas com certidão emitida pela instância judicial competente,
que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de
procedimento licitatório nos termos da Lei nº. 8.666/1993. (TCU, Ac. 8.271/2011 - 2ª Câmara, Dou
de 04/10/2011);
7.7.2 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;
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7.7.3 - Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com este
Município;
7.7.4 - Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com
suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo
órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
7.7.5 - Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público da
Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim/RO;
7.8 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser
apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país;
7.9 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados
em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o
idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país;
7.10 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos neste Edital.
Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração dos
itens constantes da proposta de preços.
7.11 - Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a
responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados.
7.12 - O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.13 - Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei
Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, deverão atender às regras de
identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pela
Pregoeira ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados.
8 – DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/),
concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, PROPOSTA com a
“DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, incluindo QUANTIDADE, PREÇO,
MARCA/MODELO (no caso de material que puder ser identificado por marca e modelo), até o
horário limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, exclusivamente por meio do
Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa
documentação, e, ainda, deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico:
8.1.1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação,
obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato
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impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.
8.1.2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de
habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26
do Decreto Federal nº 10.024/19.
8.1.3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de
impugnação
8.1.4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da
lei, concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações
pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas
normas incidam sobre a presente licitação.
8.1.5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
8.1.6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº
8666/93.
8.1.7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do (a) órgão
promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo
em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou
contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;
8.1.8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou
abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais,
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas
com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.
8.1.9 - Que estamos plenamente cientes do teor e das implicações jurídicas sobre as
declarações acima emitidas e que detemos plenos poderes e informações para firmá-la.
Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os
fins de direito a que se destina.
8.1.10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta
licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como
(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte /
Sociedade Cooperativa de Consumo), estando aptos a usufruirmos do tratamento
diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do
Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014,
155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências superiores.
8.2 – As propostas cadastradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO
DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo
das propostas.
8.3 - Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será DESCLASSIFICADA
pela pregoeira;
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8.4 – A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances
inseridos em sessão pública;
8.5 – A licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso
de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Portal e as
especificações constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas;
8.6 – Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o
compõem, como despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes,
descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta
licitação;
8.7 – O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha;
8.8 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123 de 2006;
8.9 – Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
8.10 – Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta;
8.11 – Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o
encerramento do envio de lances. O Licitante será inteiramente responsável por todas as
transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes
suas propostas e subseqüentes lances, bem como deve acompanhar as operações no sistema
durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
8.12 - Os arquivos deverão estar preferencialmente, no formato PDF, seguindo a ordem de
sequência, conforme o item 13 do edital.
9 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
9.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
9.1.1 – Valor unitário e total do item;
9.1.2 - Marca/Modelo/Fabricante;
9
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9.1.3 – Descrição detalhada do objeto, contendo as informações especificadas no Termo de
Referência, indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do
registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
9.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada;
9.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens;
9.4 – Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;
9.5 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.
9.6 – O preço ofertado na proposta será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas
Leis Federais 8.666/93 e Lei 10.520/2002, e suas alterações.
9.7 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório;
10 - ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES
10.1 – No horário estabelecido neste Edital, a pregoeira abrirá a sessão pública, verificando as
propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações e condições detalhadas neste edital;
10.2 - A pregoeira poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a
proposta ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO”
do sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos
(podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades
insanáveis;
10.3 – Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou
manifestadamente inexequível, a pregoeira obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e
então a DESCLASSIFICARÁ;
10.4 – O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível,
caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de
aceitabilidade;
10.5 - As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem
desclassificadas do certame pela pregoeira;
10
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10.6 – Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no
site https://licitanet.com.br/ conforme Edital;
10.7 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital;
10.8 – O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;
10.9 - Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES
UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades
constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a
licitante divergir com o exigido, a pregoeira, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para
atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA
MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte;
10.10 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar;
10.11 – Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a
identificação do detentor do lance;
10.12 – Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, a pregoeira poderá alertar o proponente
sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser
confirmado ou reformulado pelo proponente;
10.13 – A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o
sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;
10.14 – No caso de desconexão com a pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão
Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos
lances;
10.15 – A pregoeira, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados;
10.16 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessão pública poderá ser suspensa e reiniciada somente após decorridas (24)
vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação no site https://licitanet.com.br/;
10.17 – Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão
pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
11
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10.18 – A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de
preços;
10.19 – Nos casos específicos, em relação a itens NÃO exclusivos para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a etapa de
lances, será efetivada a verificação automática, onde:
10.19.1 - O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa
de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos
artigos 44 e 45 da LC nº. 123, de 2006 e suas alterações;
10.19.2 - Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores
a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances;
10.19.3 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto;
10.19.4 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior;
10.19.5 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta;
10.19.6 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em
favor da proposta originalmente vencedora do certame;
10.20 - O disposto no item 10.19 somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
10.21 - Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência,
sucessivamente, aos bens e serviços:
10.21.1 – Produtos no País;
10.21.2 - Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
10.21.3 - Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei n. 8666/93);
12
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10.21.4 - Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação;
10.21.5 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.
10.22 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira poderá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste
Edital. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados.
11 – DO MODO DE DISPUTA
11.1 - No presente certame, o modo de disputa será o modo ABERTO E FECHADO, nos termos do
Decreto Federal de n° 10.024/2019.
11.2. Modo de Disputa Aberto (Inciso I, Art. 31 do Decreto 10.024/2019) - A etapa de envio de
lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão
pública.
11.2.1. O fornecedor somente poderá encaminhar lance com intervalo mínimo entre eles de R$
0,01 (um centavo) menor que o valor do último lance.
§ 1º - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação.
§ 2º - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1º, a sessão
pública será encerrada automaticamente.
§ 3º - Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do
disposto no § 1º, a pregoeira poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa
de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º
do Decreto Federal 10.024/2019, mediante justificativa.
11.3 - Modo de Disputa Aberto e Fechado (Inciso II, Art. 31 do Decreto 10.024/2019) - A etapa
de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
§ 1º - Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos
lances e, transcorrido o período aleatório de até dez minutos, a recepção de lances será
automaticamente encerrada.
§ 2º - Encerrado o prazo de que trata o § 1º, 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 superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
13
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§ 3º - Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o § 2º, 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.
§ 4º - Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º, o sistema ordenará os lances em ordem
crescente de vantajosidade.
§ 5º - Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º, 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.
§ 6º - Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às
exigências para habilitação, a pregoeira poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no § 5º.
12 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
12.1 - Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º
e no § 9º do art. 26, do Decreto 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme
disposições do edital, observado o disposto no Capítulo X do Decreto 10.024/2019;
12.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexeqüível;
12.3 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência,
e a ocorrência será registrada em ata;
12.5 - A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não
aceitação da proposta.
12.6 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira;
12.7 – Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados
pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta;
14
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12.8 – Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou
lance subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;
12.9 – Havendo necessidade, a Pregoeira poderá suspender a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade;
12.10 - A Pregoeira 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;
12.11 - Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subseqüente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;
12.12 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso;
12.13 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.

13 - DA HABILITAÇÃO
13.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará 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 ao seguinte cadastro:
13.1.1 - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com o Município de GuajaráMirim/RO;
13.1.2 - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;
13.1.3 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro Nacional de
empresas Punidas (CNEP), que resultará em efeitos de inabilitação a depender da natureza da
sanção aplicada.
13.1.4 - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública
Estadual - CAGEFIMP, instituído pela Lei Estadual nº 2.414 de 18 de fevereiro de 2011.
13.1.5 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA),
do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que resultará em efeitos de inabilitação a depender da
natureza da sanção aplicada;
13.1.6 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
15
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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;
13.1.7 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas;
13.1.8 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros;
13.1.9 - Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação;
13.1.10 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subseqüente;
13.1.11 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de inabilitação;
13.1.12 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital;
13.1.13 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos;
13.1.14 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz;
13.1.15 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim
quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos
encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de
autorização para a centralização.
13.2 – OS LICITANTES DEVERÃO ENCAMINHAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO:
13.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
16
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a) Registro comercial, no caso de empresa individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, ou;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social - e alterações em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documento de eleição de seus administradores. No caso de alterações será admitido o estatuto ou
o contrato consolidado, ou;
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria
em exercício, ou;
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, se a atividade assim o exigir, bem assim, documento em que identificados os seus
administradores.
e) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br , ou;
f) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores.
13.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ - O documento deverá
ser expedido no máximo 90 (Noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes;
c) Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Federal, mediante apresentação da
Certidão de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as
contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991 (seguridade social - INSS), admitida comprovação também, por meio de
"certidão positiva com efeito de negativa", diante da existência de débito confesso, parcelado e em
fase de adimplemento;
d) Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda, do domicílio ou sede da proponente, admitida comprovação também, por meio de
"certidão positiva com efeito de negativa", diante da existência de débito confesso, parcelado e em
fase de adimplemento;
e) Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos e Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da
Fazenda, do domicílio ou sede da proponente, admitida comprovação também, por meio de
"certidão positiva com efeito de negativa", diante da existência de débito confesso, parcelado e em
fase de adimplemento;
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, admitida
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comprovação também, por meio de "certidão positiva com efeito de negativa", diante da existência
de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;
g) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovado pelo Decreto – Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, admitida comprovação
também, por meio de "certidão positiva com efeito de negativa", diante da existência de débito
confesso, parcelado e em fase de adimplemento;
13.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
13.2.3.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações financeiras do último exercício social já
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprove a boa situação financeira da empresa,
vedada sua substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, tais documentos terão que
obedecer aos requisitos formais de elaboração estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência
Contábil e deverão conter a assinatura do administrador da firma e do contabilista, devidamente
registrado no conselho Regional de Contabilidade e devidamente autenticado ou registrado
na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;
13.2.3.2 - As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício deverão apresentar,
também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei;
13.2.3.3 – Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) e Empresas
Individual:
- por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante ou em outro órgão equivalente.
13.2.3.3.1 – As empresas enquadradas no subitem 13.2.3.3, letras “a” e “b”, deverão
observar ainda o que dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;
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13.2.3.4 - As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital - ECD e o Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar: Recibo de Entrega de Livro
Digital; Termo de Abertura e Encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado; Balanço
Patrimonial e Demonstrações dos Resultados do Exercício extraídos do Livro Diário;
13.2.3.4.1 - A Escrituração Contábil Digital - ECD, compreende a versão digital dos seguintes
livros:
a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d) Balanços e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles transcritos;
13.2.3.4.2 - As empresas enquadradas nos subitens 13.2.3.4 e 13.2.3.4.1, ficam dispensadas
de apresentar Balanço Patrimonial registrado na Junta Comercial, conforme Decreto nº
1.800/1996, com alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994
com alteração da Lei Complementar nº 147/2014;
13.2.3.5 - Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que apresentar junto com o
Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, Análise devidamente assinada pelo Contabilista
responsável, dos seguintes índices:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
_________________________________________________
Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo

Ativo Total
SG = _________________________________________________
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
LC =

Ativo Circulante
_________________________________________________
Passivo Circulante

13.2.3.6 – Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o cálculo do índice
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com o resultado igual
ou superior a (= > 1), calculados de acordo com a aplicação das fórmulas.
13.2.3.7 – A Empresa Licitante que apresentar resultados menor a 1 (um), em qualquer dos índices
constantes do subitem 13.2.3.6 deste Edital, deverá comprovar capital social registrado ou
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patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do montante da contratação, de acordo com
os parágrafos 2º e 3º, do Artigo 31, da Lei 8.666/93.
13.2.3.8 – As empresas de que trata o subitem 13.2.3.2 (balanço de abertura) ficam dispensadas
de apresentar o subitem 13.2.3.5 (Demonstrações Contábeis), devendo apenas comprovar capital
social registrado de no mínimo 5% (cinco por cento) do objeto a ser contratado.
13.2.3.9 – Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa jurídica com data de
expedição limitada a 90 (noventa) dias.
13.2.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
13.2.4.1
Um
ou
mais
atestado
(s)
de
Capacidade
Técnica
da
Empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a
execução satisfatória do objeto da presente licitação, observando-se que tal (is) atestado (s)
não seja (m) emitido (s) pela própria empresa ou por empresa do mesmo grupo
empresarial. O atestado deverá conter as seguintes informações: Nome, CNPJ e endereço
completo do emitente; Descrição do produto fornecido ou serviço prestado; Nome da
empresa que prestou (s) o (s) serviço (s); Data de emissão; Assinatura e identificação do
signatário (nome e cargo ou função que exerce junto à emitente).
13.2.4.2.
Autorização
de
funcionamento
da
empresa,
órgão competente da Agência Nacional da Vigilância Sanitária – ANVISA;

emitida

pelo

13.3 – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA, conforme modelo
anexo III.
13.4 - Declaração da licitante que tomou conhecimento de todas as informações e condições para
o cumprimento das obrigações objeto do presente certame. A não apresentação desta declaração
não inabilitará a licitante, porém será entendida pelo pregoeiro (a) como concordância com teor
deste edital.
13.5 - Os documentos descritos itens 13.2.1 e 13.2.2, podem ser substituídos pelo Certificado de
Registro Cadastral (C.R.C.) emitido pelo Município de Guajará-Mirim/RO em vigor e/ou Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;
13.6 Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital;
13.7 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital;
13.8 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação;
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13.9 Havendo restrição quanto à regularidade fiscal ou trabalhista no caso de Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Equiparadas, fica concedido um prazo de 05
(Cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa
tempestiva e aceita pela Pregoeira e equipe de apoio, nos termos da Lei Complementar nº 147 de
07 de agosto de 2014;
13.10 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, com
alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização;
13.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma;
13.12 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital;
13.13 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis;
13.14 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação
recairá sobre o (s) item (ns) de menor (es) valor (es) cuja retirada (s) seja (m) suficiente (s) para a
habilitação do licitante nos remanescentes;
13.15 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor;
13.16 As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de
emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de abertura da
sessão deste Pregão;
14 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
14.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:
14.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;
14.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento;
14.1.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
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decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso;
14.1.4 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da proposta,
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada;
14.1.5 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93);
14.1.6 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos;
14.1.7 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificação;
14.1.8 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta
de outro licitante;
14.2. As licitantes deverão apresentar junto com a proposta definitiva de preços:
14.2.1. REGISTRO SANITÁRIO DO PRODUTO emitido pela ANVISA/MS (Agência Nacional de
Vigilância
Sanitária)
ou
MS
(Ministério
da
Saúde),
ou
de
sua
isenção
(ser
for
o
caso),
e
ainda
cópia
da
publicação
de
registro
junto ao Diário Oficial da União; ou Protocolo de Revalidação, acompanhado da cópia do último
Registro do Produto, cópia simples, devendo indicar no registro apresentado o item que
corresponder ao produto ofertado.
14.2.2. Caso os produtos sejam dispensados do Registro na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, o proponente deve apresentar cópia do ato que isenta o produto
de registro;
14.2.3.
Estando
o
registro
do
produto
vencido,
a
licitante
deverá
apresentar
documento
que
comprove
o
pedido
de
sua
revalidação
(protocolo) com o comprovante de pagamento da taxa de revalidação do
referido registro, acompanhado da cópia do último Registro do Produto.
14.2.4.
Caso
julgue
necessário
a
relativa
à
proposta,
apresentada
técnica, para que a mesma análise
ofertados.

Pregoeira
submeterá
a
pelos
participantes
a
e emita parecer técnico

documentação
uma
equipe
dos produtos

15 - DOS RECURSOS:
15.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o
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prazo de no mínimo 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por
quais motivos, em campo próprio do sistema;
15.2 - Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso;
15.3 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito;
15.4 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias
úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
03 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses;
15.5 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
16 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
16.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
16.2 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, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
16.3 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento
da etapa de lances;
16.4 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta;
16.5 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”)
17 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados;
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17.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório. Decidido (s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos
atos procedimentais, a autoridade competente homologará e adjudicará o objeto da licitação ao
vencedor.
18 - DA COMUNICAÇÃO COM O FORNECEDOR
18.1 - A convocação da licitante será feita através da emissão e encaminhamento da ordem de
fornecimento, juntamente com a nota de empenho ou outro termo equivalente, à Adjudicatária.
18.2 - A convocação será realizada preferencialmente via e-mail (informado pela adjudicatária
em sua proposta), com aviso de recebimento, acompanhado da ordem de fornecimento, nota de
emprenho ou documento equivalente.
18.3 - A ciência do ato será a data de confirmação da leitura do seu teor pelo destinatário, sendo
considerada válida, na ausência de confirmação, a comunicação na data do término do prazo de 2
(dois) dias úteis, contados a partir da data do seu envio.
18.4 - Quando o licitante vencedor não receber o documento de contratação (Ordem de
Fornecimento ou Contrato) depois de notificado, a Administração poderá chamar os licitantes
remanescentes para fazê-lo, obedecida a ordem de classificação e examinada a aceitabilidade da
proposta classificada quanto ao objeto, valor ofertado e habilitação, podendo inclusive negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, independentemente da
cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.
19. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO
19.1 – É vedado o recebimento de produtos que possuam MARCA ou características diversas das
constantes na Proposta Preços, bem como descaracterize de qualquer forma, o objeto licitado.
20 – DA CONTRATAÇÃO
20.1 - A contratação da Adjudicatária será instrumentalizada por intermédio da Nota de
Empenho/Contrato.
20.2 - Como condição para a sua contratação o licitante vencedor deverá manter as mesmas
condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela contratante, dentro dos prazos
estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes deste contrato.
20.3 - A obrigação decorrente da entrega do objeto desta licitação será firmada entre a
Administração e o Fornecedor, por meio de empenho/contrato, observando as condições
estabelecidas neste Edital, seus anexos e na legislação vigente.
20.4 - Poderá a Administração, quando o convocado não aceitar ou não retirar a nota de
empenho/contrato, no prazo e condições estabelecidos, convocar os Licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação,
receber a ordem de fornecimento/empenho, sem prejuízos das multas previstas neste edital e
demais cominações legais.
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20.5 - A contratação resultante do objeto deste Edital, reger-se-á ainda pelas normas fixadas pelo
Código de defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11.09.90.
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
21.1. Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos
medicamentos;
21.2. Efetuar o pagamento da empresa vencedora em até 20 (vinte) dias após apresentação da
Nota Fiscal devidamente atestada;
21.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os medicamentos que a empresa vencedora entregar fora das
especificações do Edital.
21.4. Permitir o acesso dos empregados do licitante vencedor as suas dependências para o fiel
cumprimento de suas obrigações.
21.5. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela
futura contratada.
21.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do licitante vencedor, por intermédio
de servidor (es) devidamente designado, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/93, devendo
rejeitar, no todo ou em parte, os medicamentos apresentados em desacordo com o Edital, Termo
de Referência, não eximindo o licitante vencedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento
de suas obrigações.
21.7. Atestar e efetuar o pagamento das Notas Fiscais correspondentes ao objeto desta
contratação, conforme estabelecido no Edital e Termo de Referência.
21.8. Comunicar a empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição dos
medicamentos.
21.9. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a empresa vencedora entregar fora das
especificações mínimas previstas no Termo de Referência.
21.10. Perseguir o princípio da economicidade, no referido processo de licitação, tendo os valores
dos Preços Máximos de Venda ao Governo (PMVG), Preços de Fábrica (PF) e o Coeficiente de
Adequação de Preço (CAP), publicados pela CMED/ANVISA, como referência para a aquisição de
medicamentos, aplicando-os aos futuros contratados, quando for vantajoso à Administração Pública;
21.11. Proceder à negociação com licitante (s), pela ordem de classificação, até que obtenha preço
compatível e razoável, caso os valores apresentados pelos licitantes estiverem acima do PMVG
fixado pela CMED;
21.12. Empreender, excepcionalmente, e somente após efetivas e maciças tentativas de negociação
com o (s) licitante (s), a fim de evitar o desabastecimento de medicamentos, o processamento da
aquisição por dispensa ou por inexigibilidade de licitação, (caso haja ou não mais de um fabricante
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para o item), respeitados os preços mais vantajosos, estabelecidos pela CMED e, enquanto, não
houve certame bem-sucedido.
21.13. Comunicar ao órgão regulador oficial do mercado de medicamentos, ao Ministério Públicos
Estadual e Federal, caso haja desobediência da futura contratada às Resoluções da
CMED/ANVISA, bem como a determinações advindas do Ministério Público de Contas (MPC) e do
Tribunal de Contas da União (TCU).
22 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
22.1 – A futura contratada deverá efetuar a entrega do (s) medicamento (s), em até 20 (vinte) dias,
contados da data de recebimento das respectivas Notas de Empenho;
22.2 – A futura contratada se responsabilizará por eventuais danos ou prejuízos causados direta ou
indiretamente, à PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus representantes
ou empregados na execução do contrato.
22.3 – A futura contratada deverá assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas
extras, adicionais e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados.
22.4 – A futura contratada deverá assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e
comerciais resultantes da entrega dos produtos solicitados;
22.5 - Atender prontamente as solicitações da contratante acerca do fornecimento, e prestar os
esclarecimentos que forem necessários;
22.6 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na entrega e /ou instalação dos bens, inclusive
quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que
resultem as destruições ou danificações dos bens, estendendo-se essa responsabilidade até a
assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo dos Bens” e a integral liquidação de indenização
acaso devida a terceiros;
22.7 - Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação
da Administração, no prazo instituído no Termo de Referência, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente contratado;
22.8 - Responsabilizar-se também pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços,
encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos bens, inclusive licença em
repartições públicas e registros, se necessário;
22.9 - Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização/acompanhamento;
22.10 - Manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação no certame;
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22.11 - Os casos excepcionais serão avaliados pelo CONTRATANTE, que decidirá motivadamente.
22.12 – A contratada deverá fornecer o objeto licitado, no prazo e forma, estipulados na proposta e
disponibilizar produtos de boa qualidade, entendida de acordo com as especificações contidas no
Anexo I deste Edital.
22.13 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
22.14 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas
os seus empregados no decorrer do fornecimento ou do desempenho das atividades, ou mesmo
em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
22.15 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execução deste contrato.
22.16 - A futura contratada deverá respeitar e observar a regulação oficial do mercado de
medicamentos, submetendo-se aos preços de referência publicados da Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos, CMED, da ANVISA;
23. DO PRAZO, FORMA DE ENTREGA E RECEBIMENTO
23.1 O início do fornecimento do (s) medicamento (s), objeto desta licitação, deverá ser conforme
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo não superior a 30 (trinta) dias
corridos, após o recebimento da nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento
emitida e assinada pelo responsável.
23.2 - O (s) medicamento (s) solicitado deverá ser entregue no Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSAU, situado na Av. Dr. Lewerger, nº 1248, bairro Serraria (Em frente
à Escola “Rocha Leal”), na cidade de Guajará-Mirim/RO, onde serão recebidos por Servidor ou
Comissão designada para este fim, para acompanhamento, fiscalização, conferência e recebimento
do produto, obedecendo-se aos seguintes procedimentos:
I – Provisoriamente: para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as
especificações constantes neste Edital. No local de entrega, a comissão designada para este fim,
fará o recebimento dos produtos limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na
Nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da Nota a data da entrega dos produtos e, se for
o caso, as irregularidades observadas.;
II – Definitivamente: No prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, por
servidor que procederá a verificação da qualidade dos objetos e sua consequente aceitação, de
conformidade com o exigido neste edital e com o constante da proposta de preços da licitante
vencedora.
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III - O recebimento definitivo do objeto deste certame não exclui a responsabilidade do licitante
contratado quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização
pelo Município de Guajará-Mirim.
23.3. O não atendimento do prazo fixado do item 23.1, poderão implicar na aplicação das sanções
definidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93, podendo culminar na rescisão do instrumento que
materializa a contratação e aplicação das demais sanções previstas em Lei;
23.4. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, os medicamentos que estejam em
desacordo ou conflitantes com quaisquer especificações mínimas prescritas no Termo de
Referência.
23.5. Os Medicamentos deverão ter, no ato da entrega, prazo de uso conforme Item 9.4 do Termo
de Referência.
23.6 - O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser reparado, corrigido ou substituído
no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades. Nesse caso, será interrompido o prazo de recebimento
definitivo, até que seja sanada a situação.
23.7 - Se o particular realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários dentro do prazo
estipulado, será recebido provisoriamente e em definitivo após constatar-se a conformidade do
objeto aos termos pactuados.
23.8 - Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto ou que, mesmo depois
de concedido prazo para reparações, não foi alcançado o resultado esperado, será cabível a
rescisão unilateral do Contrato, com base no que dispõe o art. 77 c/c art. 78, inc. II, da Lei n.
8.666/93, bem como a aplicação de penalidades, conforme o disposto no art. 87 da referida Lei,
com abertura de processo administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla defesa.
23.9 - O licitante contratado, independentemente do fato de ser ou não fabricante do referido objeto,
obriga-se a efetuar a substituição/troca dos produtos que vier a apresentar irregularidades,
impossibilite seu uso e/ou divergência com as especificações constantes da proposta apresentada,
sem nenhum ônus para a Prefeitura do Município de Guajará-Mirim/RO.
23.10 - A substituição/troca referida no subitem 23.9 deste Edital, deverá ser providenciada pelo
licitante contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data em que a mesma
receber notificação expedida pelo Município de Guajará-Mirim/RO, realizando sua entrega no
endereço constante no subitem deste Edital.
24. DO ARMAZENAMENTO
24.1. Os medicamentos deverão ser armazenados na Central de Abastecimento Farmacêutica
(CAF) do Almoxarifado Av. Dr. Lewerger, 1248, bairro São José, na cidade de GuajaráMirim/RO, Fone: (69) 98449-0188, conforme padrões sanitários, procedimentos operacionais,
critérios técnicos e administrativos apontados pela Portaria nº 802/98 ANVISA.
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25. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
25.1. Os pagamentos serão realizados após o recebimento dos produtos, em até 20 (vinte) dias,
após o recebimento regular dos medicamentos, quando o processo será instruído com a respectiva
Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pelo setor competente, ou documento equivalente com
registro de despesas devidamente liquidada, observando-se ainda o cumprimento integral das
disposições contidas neste Instrumento e seus anexos, após os autos serão encaminhados para
fins de pagamento.
25.1.1 - Para execução do pagamento de que trata o item 25.1, a fornecedora deverá fazer constar
da Nota Fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM - RO, CNPJ n.º 05.893.631/0001-09, informando
o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência.
25.1.2 - Caso a fornecedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos
tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
25.2. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impeça a liquidação da despesa, aquela
será devolvida ao (s) licitante (s) vencedor (es), pelo responsável da área Técnica e o pagamento
ficará pendente até que o licitante providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento
fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Guajará-Mirim/RO.
25.3. O Município de Guajará-Mirim/RO não pagará juros de mora por atrasos de pagamentos em
decorrência de conduta exclusiva da contratada;
25.4. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de
cobrança, prova de Regularidade Fiscal e Trabalhista.
25.5. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente
no Município em favor da (s) empresa(s) vencedora(s). Caso a mesma seja superior ao crédito
eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se
necessário.
25.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
26. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
26.1. Sem prejuízo das penalidades contratuais e das demais cominações legais, ficará impedida
de licitar com a Prefeitura do Município de Guajará-Mirim/RO e, será descredenciada do Sistema de
Cadastro de Fornecedores deste Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, aquele que:
a) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
b) deixar de entregar a documentação exigida neste Edital;
c) apresentar documentação falsa;
d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
e) não mantiver a proposta;
f) falhar ou fraudar na execução do objeto;
g) comportar-se de modo inidôneo;
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h) fizer declaração falsa; e
i) cometer fraude fiscal.
26.2. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente instrumento, serão
aplicadas a futura contratada que incorrer em inexecução total ou parcial da entrega do produto as
penalidades previstas no Art. 7º da Lei 10.520/2002, e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, e
também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o
contraditório:
26.2.1- Advertência, nos casos de: convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
assinar/ou retirara o contrato/nota de empenho, deixar de entregar documentação exigida neste
Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
26.2.2- Multas, nos casos de: não cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, será
aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual; Pela
inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Guajará-Mirim poderá garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo
que no caso de multa esta corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato limitado a 10% do
valor contratual; Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o
contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo
reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem
prejuízo de outras sanções contratuais;
26.2.3- Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da
administração direta ou indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da
CONTRATADA, ocorrer à suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores do Município de Guajará-Mirim, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade;
26.2.4 – Declaração de Inidoneidade: para licitar ou contratar com órgãos da 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 contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior;
26.2.5- Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao
processo.
27. DISPOSIÇÕES FINAIS
27.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata da Sessão no sistema eletrônico;
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27.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário, pela Pregoeira;
27.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF;
27.4 No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira 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, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação;
27.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;
27.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório;
27.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horários de
expediente na Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim/RO;
27.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público;
27.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital;
27.10
O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônico,
https://www.guajaramirim.ro.gov.br e www.licitanet.com.br, e também poderão ser lidos ou obtidas
cópias no setor da Comissão Permanente de Licitações de Materiais e Obras - CPLMO, situado na
Avenida
XV
de
Novembro
nº.
930
–
Centro,
Guajará-Mirim/RO,
CEP:
76.860-000, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 14h00min horas, mesmo endereço e
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados;
27.11 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação
ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis
e penais cabíveis;
27.12 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido;
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27.13 Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, a Pregoeira
poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais
especializados;
27.14 Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares entre si,
de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será
considerado especificado e válido;
27.15 A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o
certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que
não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes,
destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei
Federal nº 8.666/93;
27.16 O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a
inabilitação do licitante;
27.17 As decisões da Pregoeira serão publicadas no site da Prefeitura Municipal, no endereço:
https://www.guajaramirim.ro.gov.br;
27.18 A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e
condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria;
27.19 A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município
de Guajará-Mirim/RO revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público,
derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento
dos licitantes;
27.20 Para atender a seus interesses, o Município de Guajará-Mirim/RO poderá alterar
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os
limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal n 8.666/93;
27.21 O Município de Guajará-Mirim/RO poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;
28. DO FORO
28.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Guajará-Mirim/RO, para dirimir quaisquer dúvidas
referentes à licitação, contrato e procedimentos dela resultantes, com renúncia de qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
Guajará-Mirim/RO, 11 de Agosto de 2022.

Elizangela Serafim de Lima
Pregoeira
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ANEXO – I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 - DA IDENTIFICAÇÃO:
Elaboramos o presente Termo de Referência visando definir diretrizes à aquisição de
medicamentos utilizados na manutenção dos serviços assistenciais basilares, nas Unidades de
Saúde mantidas pela SEMSAU, em âmbito do Município de Guajará-Mirim, nas áreas urbana e
rural, nos três níveis de atenção (Básica, Média e Alta Complexidades).
2 - DA JUSTIFICATIVA:
2.1.

Considerando o Memorando de nº 20/DT-Almoxarifado/SEMSAU/2022, de 27/05/2022, com

demanda oriunda do Almoxarifado da SEMSAU, solicitando aquisição de 52 medicamentos
essenciais, em caráter de emergência, diante do baixo estoque destes insumos e da grande
quantidade de itens que deram fracassados/desertos nos Processos anteriores, um período de
consumo de 6 meses, a fim de evitar o desabastecimento e prejuízos a saúde da população, haja
visto se tratar de medicamentos essenciais, inclusive de urgência/emergência, de uso contínuo.
2.2.

Considerando que o presente pedido possui medicamentos da RENAME2020/2022 e da

Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), da Res. nº 01/CMS/GM/2022, que
devem ser ofertados pela SEMSAU, no âmbito municipal do Sistema Único de Saúde.
2.3.

Considerando que se trata de medicamentos com ampla prescrição e dispensação na Rede

Básica, Hospitalar e nos serviços de Saúde Bucal de nosso município.
2.4.

Considerando os princípios fundamentais que articulam o conjunto de leis e normas que

constituem a base jurídica da política de saúde e do processo de organização do SUS no Brasil
hoje está explicado no artigo 196 da Constituição Federal (1988), que afirma “A saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso igualitário às ações e serviços para a sua
promoção e recuperação”. A saúde nos termos do artigo 6º da mesma Constituição é um direito
social:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a Constituição.
2.5.

Neste sentido, este Termo de Referência se faz necessário para a aquisição de materiais de

consumo necessários para atender as demandas de procedimentos mais essenciais da Assistência
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à Saúde, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, no município de Guajará-Mirim, até que os
Processos de Aquisição de Medicamentos, por Registro de Preço, estejam concluídos.
2.6- Levando em conta as prerrogativas acima descritas JUSTIFICA-SE a necessidade da
aquisição pretensa constante neste Termo de Referência conforme discriminação e quantitativos e
preços estabelecidos na solicitação de materiais, conforme tabela abaixo:
Forma Farmacêutica/
It

Princípio ativo, dose/concentração

UN
Apresentação

Qtde.
Pedida
(UN)

Preço
Médio,
R$

Valor Total,
R$

1

ácido ascórbico, 100 mg/mL (Vitamina C)

solução injetável, 5 mL

AMP

1.800

1,03

1.854,00

2

aminofilina, 24 mg/mL

solução injetável, 10 mL

AMP

700

1,78

1.246,00

3

amiodarona, cloridrato de, 50 mg/mL

solução injetável, 3 mL

AMP

100

2,31

231,00

4

articaína, cloridrato de, + epinefrina, (40 mg
solução injetável, 1,8 mL
+ 10 µg)/mL

CARP

600

4,43

2.658,00

5

atropina, sulfato de, 0,25 mg/mL

solução injetável, 1 mL

AMP

240

1,32

316,80

6

beclometasona, dipropionato de, 400 µg/mL

suspensão p/ inalação, 2
FLAC
mL

600

69,56

41.736,00

7

biperideno, lactato de, 5 mg/mL

solução injetável, 1 mL

100

4,31

431,00

8

cefalotina sódica, 1 g

pó para solução injetável

FA

2.800

6,54

18.312,00

9

cetoconazol + betametasona, dipropionato
pomada, 10 g
de, (20 mg+0,64mg)/g

BG

300

8,83

2.649,00

AMP

10 cetoprofeno, 100 mg

pó liófilo injetável

FA

1.300

5,35

6.955,00

11 ciprofloxacino, cloridrato de, 2 mg/mL

solução injetável, 100 mL
(sistema fechado)

FR

3.000

34,95

104.850,00

12 cloreto de potássio, 19,1 % (2,56 mEq/mL)

solução injetável, 10 mL

AMP

1.200

0,81

972,00

cloreto de sódio + cloreto de potássio +
cloreto de cálcio + lactato de sódio (6 mg+0,3
solução injetável, 500 mL
13 mg+0,2 mg+3 mg)/mL (Cl-, 109 mEq; Na+,
(sistema fechado)
130mEq; K+, 4 mEq; Ca2+, 2,7 mEq; Lactato,
27,7 mEq) - Solução de Ringer + Lactato

FR

3.800

4,87

18.506,00

solução injetável, 100 mL
(sistema fechado)

FR

8.000

5,36

42.880,00

14 cloreto de sódio, 0,9 % (0,154 mEq/mL)
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15 cloreto de sódio, 0,9 % (0,154 mEq/mL)

solução injetável, 250 mL
BOLS
(sistema fechado)

6.000

6,06

36.360,00

16 cloreto de sódio, 0,9 % (0,154 mEq/mL)

solução injetável, 500 mL
BOLS
(sistema fechado)

10.000

9,96

99.600,00

17 clorpromazina, cloridrato de, 5 mg/mL

solução injetável, 5 mL

AMP

400

3,27

1.308,00

18 diazepam, 5 mg/mL

solução injetável, 2 mL

AMP

1.000

1,51

1.510,00

19 diclofenaco de potássio, 25 mg/mL

solução injetável, 3 mL

AMP

5.000

2,35

11.750,00

20

dimenidrinato + piridoxina, cloridrato de, (50
solução injetável, 1 mL
mg + 50 mg)/mL

AMP

600

2,97

1.782,00

21

dipirona monoidratada + escopolamina,
solução injetável, 5 mL
butilbrometo de, (500 mg + 4 mg)/mL

AMP

5.500

7,13

39.215,00

22 dipirona monoidratada, 500 mg/mL

solução injetável, 2 mL

AMP

7.000

0,85

5.950,00

23 dopamina, cloridrato de, 5 mg/mL

solução injetável, 10 mL

AMP

50

7,47

373,50

24 epinefrina, 1 mg/mL

solução injetável, 1 mL

AMP

500

1,93

965,00

25 etomidato, 2 mg/mL

solução injetável, 10 mL

AMP

50

22,55

1.127,50

26 fenitoína sódica, 50 mg/mL

solução injetável, 5 mL

AMP

400

4,34

1.736,00

27 fenobarbital sódico, 100 mg/mL

solução injetável, 2 mL

AMP

400

4,74

1.896,00

28 fenoterol, bromidrato de, 5 mg/mL

solução oral, 20 mL

FR

200

6,75

1.350,00

AMP

600

21,19

12.714,00

AMP

200

2,42

484,00

gelatina + cloreto de sódio + cloreto de cálcio
solução injetável, 500 mL
31 + cloreto de potássio, 3,5 % + 0,85 % + 0,07 %
BOLS
(sistema fechado)
+ 0,038 %

60

45,38

2.722,80

29

ferro III (sacarato de hidróxido férrico), 20
solução injetável, 5 mL
mg/mL

30 fitomenadiona, 10 mg/mL (Vitamina K1)

solução injetável, 1 mL

32 gentamicina, sulfato de, 40 mg/mL

solução injetável, 2 mL

AMP

1.200

1,52

1.824,00

33 glicose, 50 mg/mL, 5 %

solução injetável, 500 mL
BOLS
(sistema fechado)

1.300

8,68

11.284,00

34 glicose, 500 mg/mL, 50 %

solução injetável, 10 mL

AMP

800

2,89

2.312,00

35 hidralazina, cloridrato de, 20 mg/mL

solução injetável, 1 mL

AMP

300

7,74

2.322,00

36 ipratrópio, brometo de, 0,02 mg/dose

aerossol oral, 10 mL

FR

400

9,96

3.984,00
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37 lidocaína, cloridrato de, 100 mg/mL

aerossol, 50 mL

FR

30

84,77

2.543,10

38 manitol, 20 %

solução injetável, 250 mL
(sistema fechado)

FR

50

12,88

644,00

39 morfina, sulfato de, 1 mg/mL

solução injetável, 2 mL

AMP

200

4,29

858,00

40 naloxona, cloridrato de, 0,4 mg/mL

solução injetável, 1 mL

AMP

30

8,85

265,50

41 neostigmina, metilsulfato de, 0,5 mg/mL

solução injetável, 1 mL

AMP

100

1,07

107,00

42 ondansetrona, cloridrato de, 2 mg/mL

solução injetável, 2 mL

AMP

500

2,92

1.460,00

43 pancurônio, brometo de, 2 mg/mL

solução injetável, 2 mL

AMP

25

13,64

341,00

44 penicilina [benzil-] benzatina, 1.200.000 UI

pó
para
injetável

FA

2.100

11,41

23.961,00

CARP

2500

3,40

8.500,00

AMP

3.000

3,39

10.170,00

45

suspensão

prilocaína, cloridrato de, + felipressina, 3 % +
solução injetável, 1,8 mL
0,03 UI/mL

46 ranitidina, cloridrato de, 25 mg/mL

solução injetável, 2 mL

47 sulfadiazina de prata, 1 %

creme, 30 g

BG

250

7,24

1.810,00

48 suxametônio, cloreto de, 500 mg

pó para solução injetável

FA

50

27,54

1.377,00

49 tenoxicam, 20 mg

pó liófilo injetável

FA

900

9,35

8.415,00

4.000

3,48

13.920,00

25

60,87

1.521,75

1.200

3,20

3.840,00

tiamina + riboflavina + nicotinamida +
50 dexpantenol + piridoxina, (4 mg+1 mg+20 solução injetável, 2 mL
mg+3 mg+2 mg)/mL - (Vit. B)
51 tiopental sódico, 1 g

pó para solução injetável

52 tramadol, cloridrato de, 50 mg/mL

solução injetável, 2 mL

AMP

FA
AMP

565.899,95

3- DO OBJETO:
3.1 Aquisição de 52 medicamentos básicos e essenciais, para atender as demandas dos serviços
de Assistência à Saúde municipais.
4. DA FONTE DOS RECURSOS:
4.1 As despesas recorrentes da contratação, objeto do certame, correrão à conta dos recursos
específicos consignados no orçamento, deste exercício financeiro da Secretaria Municipal de
Saúde, que tem como fonte de recurso, a seguir especificado abaixo:
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Projeto/Atividade: 128 – Manutenção das Ativ. HOSPITAL REGIONAL P. SOCORRO/RP
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 Outros Material de Consumo
Ficha 633
Projeto/Atividade: 9436 – CAPTAÇÃO PONDERADA Atenção Básica.
Ficha 283
Projeto/Atividade: 127 – Manutenção das Ativ. Farmácia Básica da União
Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Ficha 261
5- DETALHAMENTO DOS CUSTOS:
5.1 Os custos serão conhecidos mediante a cotação realizada pele Setor da Divisão Administrativa
SDA.
06- DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:
6.1 As especificações e quantidades objeto deste pedido serão conforme consta na solicitação de
material de acordo com o Memorando de n.º 20/DTAlmoxarifado/SEMSAU/2022.
07- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes da Lei nº 8.666/93, as
seguintes:
7.1.1 Obedecer às especificações do objeto;
7.1.2 Responsabilizar-se pela entrega dos materiais até as dependências da CONTRATANTE,
ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas
obrigações serão de responsabilidade da CONTRATADA;
7.1.3 Entregar o objeto no prazo estipulado;
7.1.4 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
7.1.5 Repor imediatamente após comunicado da CONTRATANTE, produtos devolvidos por falta da
qualidade cuja comunicação documental será encaminhada a CONTRATADA considerando-se:
impropriedade para consumo e/ou maturação excessiva acarretando pontos de deterioração, ou
ainda, por acondicionamento inadequado;
7.1.6 Substituições de marcas de produtos apenas serão aceitassem casos descontinuidade do
produto no mercado. A marca oferecida para a substituição deverá atender às especificações
técnicas previstas no edital;
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7.1.7 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
7.1.8 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame não justificado considerar-se-á
como infração contratual;
7.1.9 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões
limitados ao estabelecido no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/1993 tomando-se por
base o valor contratual;
7.1.10 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a
execução contratual, inclusiva as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos,
encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das
leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal
empregado na execução do contrato;
7.1.11 Manter durante toda execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas;
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
8.1.1 Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado;
8.1.2 Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato;
8.1.3 Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido;
8.1.4 Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução do objeto pelo FORNECEDOR
dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados,
cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas;
8.1.5 Prestar

aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que

eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito à natureza do fornecimento que
tenham a executar;
8.1.6 Comunicar por escrito a CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada no fornecimento;
8.1.7 Comunicar por escrito a CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões
de sua não adequação aos termos contratuais;
8.1.8 Informar a contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para
entrega do objeto;
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8.1.9 A Secretaria Municipal de Saúde é reservada o direito de, sem de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o
cumprimento das especificações e condições desta aquisição;
8.1.10 Na data da entrega serão analisados para atesto e verificação de sua conformidade com o
objeto licitado
9- DO PRAZO, DO LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:
9.1. DO PRAZO DE ENTREGA
9.1.1 O prazo de entrega deverá ocorrer em, até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de
emissão e recebimento da Nota de Empenho pela Empresa Fornecedora.
9.2 DO LOCAL DA ENTREGA:
9.2.1 Para o fornecimento dos materiais realizar-se-á mediante empenho da Secretaria Municipal
de Saúde, com entrega no Almoxarifado da SEMSAU, em dias úteis, das 8h00 às 13h00, sito à Av.
Dr. Lewerger, nº 1248, bairro Serraria (Em frente á Escola “Rocha Leal”), Guajará-Mirim/RO.
9.3 DO RECEBIMENTO E CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS PRODUTOS:
9.3.1 São de inteira responsabilidade da CONTRATANTE (SEMSAU) os procedimentos do
recebimento dos materiais pela COMISSÃO DE RECEBIMENTO devidamente instituída por
portaria emitida pelo Secretário Municipal de Saúde, a qual goza de autonomia e prerrogativas
legais conforme a lei;
9.3.2 Fica terminantemente vedado ao licitante contratado entregar o objeto que seja usado,
reservando-se à Secretaria Municipal de Saúde o direito de recusar o item que apresente tais
características;
9.3.3 Não será admitido, para efeito de recebimento, objeto que esteja em desacordo ou conflitante
com quaisquer especificações prescritas;
9.3.4 Os objetos fornecidos deverão ter sua validade garantida pelo fabricante, no ato da entrega,
devendo o fornecedor ser responsabilizado, se ocorrer o fornecimento de objeto fora do prazo, que
deverá ser imediatamente substituído e entregue, sem qualquer ônus para o contratante, na
Secretaria Municipal de Saúde, conforme subitem 9.4.9;
9.3.5 Feita a entrega pela contratada, a Comissão de Recebimento realizará, no prazo máximo de
05 (cinco) dias, os exames necessários para aceitação/aprovação dos produtos, de modo a
comprovar que os mesmos atendem às especificações estabelecidas neste instrumento;
39

Avenida 15 de novembro nº 930 – centro – CEP 76.850-000 – Fone – fax (069) 3541 - 6858

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPLMO

9.3.6 Por ocasião da entrega, caso seja detectado que o objeto não atende às especificações do
objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a
licitante a providenciar a substituição do objeto não aceito no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos;
9.3.7 Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com frete, ensaios, testes, laudos e
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, caso se faça necessário:
9.3.8 Os objetos deverão ser entregues, conforme especificações contidas no edital;
9.4 DA GARANTIA DOS PRODUTOS:
9.4.1 A licitante vencedora ficará obrigada a garantir os padrões de qualidade e durabilidade de
acordo com as normas estabelecidas pelo fabricante, quando da entrega do objeto adquirido,
obrigando-se a substituir os itens entregues fora do padrão solicitado em, no máximo 10 (dias)
corridos, a partir da notificação do responsável pelo recebimento, sem quaisquer ônus, para esta
administração, até o efetivo atendimento das obrigações, sem o que não será emitido o
correspondente Termo de Recebimento dos itens.
9.4.2 Os medicamentos deverão estar obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária- ANVISA, em estrita observância aos preceitos da Lei 6.360/76 e de seu
regimento. Caso tenha algum produto que seja dispensado de registro, apresentar cópia do
comunicado de Aceitação de Notificação emitido pela ANVISA ou a legislação que dispensa o
registro.
9.4.3 Os produtos ofertados deverão ainda atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.
9.4.4 Todos os produtos ofertados deverão atender as exigências da ANVISA, conforme legislação
sanitária vigente.
9.4.5 Embalagem: Os itens/produtos deverão ser entregues em embalagem original, em perfeito
estado de conservação, sem sinais de violação, sem aderência a outros produtos/corpos estranhos,
sem umidade, amassados, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas condições de
temperatura exigida em rótulo e com o número de registro emitido pela ANVISA/MS.
9.4.6 Rotulagem: Todos os itens/produtos deverão ter/constar no(s) rótulo(s), todas as informações
em língua portuguesa. E ainda conter Número do lote, data de fabricação, data de vencimento,
nome do responsável técnico, número de registro de acordo com a Legislação Sanitária vigente e
nos termos do Artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros.
9.4.7 Responsável Técnico: As embalagens deverão apresentar o nome do farmacêutico
Responsável Técnico pela fabricação do item/produto, com o respectivo número do Conselho
Regional de Farmácia. O registro do profissional deverá ser obrigatoriamente da unidade federado
onde a fábrica está instalada.
9.4.8 Lote/Data de Validade: Os números dos lotes e as datas de validade deverão estar descritos
na Nota Fiscal/Fatura, especificando suas respectivas quantidades, por item/produto.
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9.4.9 Prazo de Validade na entrega do medicamento: O prazo de validade dos medicamentos,
no ato da entrega, deve seguir o padrão da Tabela abaixo, ou seja, no mínimo, 75% do tempo do
Prazo Total de Validade (desde a data de fabricação).

Prazo Total de Validade
(anos)

75% do Prazo Total
de Validade (meses)

Tempo
Correspondente
(ano/mês)

02 Anos

18 meses

01 ano e 06 meses

03 Anos

27 meses

02 anos e 03 meses

04 Anos

36 meses

3 anos

10. DO PAGAMENTO:
10.1 O pagamento será realizado, em, no máximo, 20 dias, após o recebimento regular do material,
diante das normas de execução financeira, orçamentária e contábil da Secretaria Municipal de
Saúde (SEMSAU).
10.2 Para efeito de pagamento, a SEMSAU consultará a regularidade da empresa. Sem constar
documentos vencidos, mediante nota fiscal devidamente atestada pela Comissão de Recebimento
de Medicamentos, Materiais Hospitalares e Odontológicos.
11.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 A empresa contratada, quando em posse da nota de empenho, além de outras formas
decorrentes, como exemplo: contratos, autorização de compras, ordem de serviços ou instrumento
semelhantes, que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir os preceitos
legais (ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e comprovado),
sem prejuízo de sanções pertencentes à espécie, e observada a gravidade da ocorrência e ao
disposto na Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, poderá, garantida a prévia e
ampla defesa, sofrer as seguintes sanções:
I. Advertência;
II. Multa, salvo previsão diversa neste instrumento convocatório ou no contrato de:
a) 0,1% ao dia sobre o valor total do empenho, no caso de atraso injustificado para a
entrega/execução, limitada a incidência a 15 (quinze) dias;
b) 0,5% sobre o valor total do empenho, no caso de atraso injustificado por período superior ao
previsto na alínea “a”;
c) 0,5% ao dia sobre o valor do produto/execução do serviço, no caso de atraso injustificado para a
substituição, limitada a incidência a 10 (dez) dias;
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d) 0,8% sobre o valor do produto/execução do serviço, na hipótese de atraso por período superior
ao previsto na alínea “c”;
e) 10% sobre o valor total adjudicado em caso de inexecução total da obrigação assumida.
III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM/RO, por prazo não superior a 2 (dois) anos, considerando
especialmente os seguintes critérios para a dosimetria da pena:
a) por seis meses nos casos de reiterado inadimplemento por culpa, assim compreendida situação
que a contratada poderia evitar, compensar ou por iniciativa própria tempestivamente regularizar;
b) por um ano- nas hipóteses de atos ilícitos culposos;
c) por dois anos - em situações em que ação culposa da contratada causar severo prejuízo a
execução do contrato, ou acarretar expressivos danos ao erário, ao patrimônio público ou a
regularidade dos serviços.
IV. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de
até 5(cinco) anos, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
11.2. Se a multa for superior o valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o
contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.
11.3. As sanções previstas nos incisos I, III e IV DO ITEM 11.1 poderão ser aplicadas juntamente
com a do inciso II.
11.4. A reabilitação tratada no inciso IV no item 11.1 poderá ser requerida após 2 (dois) anos de
sua aplicação, sendo concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes.
11.5. Considerar-se-á suscetível de pena de declaração de idoneidade a ação ou omissão dolosa
da contratada, especialmente nas seguintes situações;
I. Não atendimento reiterado de determinações expressas do contratante quanto ao regular
cumprimento das obrigações estabelecidas em contrato;
II. Ensejar pagamento por indenização ou celebração de contratação emergencial em detrimento do
interesse público;
III. Ocasionar a anulação ou cancelamento de item que integre o certame, ou repercutir além do
município de GUAJARÁ-MIRIM, em mais de um órgão público ou entidade administrativa;
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IV. Ensejar dano ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico, artístico ou cultural;
V. Uso de documento falso ou emprego de simulação ou qualquer meio ardiloso para justificar
descumprimento contratual ou obter proveito indevido; e
VI. Manifesta má-fé de preposto, dirigente ou qualquer representante credenciado, com vistas a
ocultar irregularidade grave ou facilitar obtenção de vantagem ilícita.
11.6 Os contratos firmados em momento anterior a declaração de inidoneidade não devem ser
necessariamente rescindidos em razão exclusiva da penalidade, uma vez que a sanção não tem o
efeito imediato e automático de invalidar as avenças já firmadas. Poderá a Administração,
entretanto, promover a rescisão, se identificar real risco à continuidade, aplicando o disposto no
art.78, XII, DA Lei nº 8.666/93.
11.7. A autorização de compra, de ordem de execução de serviço ou expediente similar ao
instrumento de contrato deverão consignar quais sanções são previstas no caso de
descumprimento total ou parcial da obrigação.
11.8. Nos casos em que a entrega do produto ou a prestação do serviço ocorrer de forma
fracionada, a multa prevista no inciso II incidirá apenas sobre a parcela que estiver em atraso.
11.9. Na fixação de qualquer pena, além dos critérios específicos para cada caso, serão
considerados os antecedentes, os atenuantes e o dano advindo da conduta
11.10. Considera-se reincidência a prática de quaisquer condutas ilícitas apenadas nos últimos 5
(cinco) anos por decisão administrativa irrecorrível.
11.11. São circunstâncias atenuantes:
I. A ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;
II. Ser o infrator primário perante a Administração Pública Municipal;
III. Ter o infrator adotado as providências para minimizar as consequências decorrentes do ato;
IV. Ter o infrator adotado as providências para reparar integralmente as consequências decorrentes
do ato;
V. Ter o contrato valor não superior a 10% (dez por cento) do limite estabelecido para compras e
serviços que não sejam de engenharia, na modalidade de convite.
11.12. Na avaliação do prejuízo advindo para a Administração Pública deve ser verificado o dano
ao patrimônio material ou ao regular funcionamento da atividade administrativa, em face de
decorrer da conduta ilícita quaisquer dos seguintes eventos:
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I. Destruição ou avaria de bens afetados a um serviço ou às instalações físicas da prefeitura e suas
unidades administrativas;
II. Desabastecimento de produto essencial, assim considerado aquele cuja supressão possa
comprometer a saúde e a segurança das pessoas;
III. Comprometimento parcial do regular funcionamento da Prefeitura, em quaisquer dos seus
órgãos, ou da prestação do seu serviço jurisdicional;
IV. Interrupção efetiva da prestação de qualquer serviço relevante.
11.13 Nas licitações originárias de pregão, ficará impedido de licitar e contratar com o município de
Guajará-Mirim, e será solicitado descredenciamento do no SICAF e nos demais sistemas de
cadastramento de fornecedores pelo prazo de até 5 (cinco) anos, aquele que:
I. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;
II. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
III. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
IV. Não mantiver a proposta, falhar ou fraldar a execução do contrato; e
V. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
11.14. A penalidade a que se refere o item anterior será aplicada sem prejuízo das multas previstas
em edital e no contrato e das demais cominações legais.
11.15. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública é de competência exclusiva do prefeito, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10(dez) dias da abertura de vista.
11.16. As demais sanções serão aplicadas pelo gestor da pasta, obedecidas as garantias previstas
em lei e no presente regulamento.
11.17.

A

Administração

Pública

obedecerá

aos

seguintes

procedimentos

para

apurar

responsabilidade do contratado:
I. Expedirá citação ao contratado para que, querendo, apresente defesa no prazo legal;
II. Encaminhará a defesa, se apresentada a pasta de origem para que se pronuncie sobre as
razões apresentadas;
III. Deliberará sobre eventuais medidas de esclarecimento, de ofício ou a requerimento;
IV. Apresentará as suas conclusões à autoridade competente para decisão ou deliberação.
11.18. A citação será expedida via Correios, com o aviso de recebimento, ou entregue
pessoalmente ao preposto, mediante recibo, da empresa quando autorizado na Carta de Preposto.
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11.19. Em casos de recusa, ocultação e de não localização da pessoa a ser citada, serão adotadas
as medidas correspondentes previstas na legislação processual, conforme o caso.
11.20. Para efeitos de produção de provas que sejam pertinentes e relevantes, serão adotados os
critérios do Código de Processo Civil
11.21. A decisão será publicada no Diário Oficial do Município e notificada ao contratado pelo
gabinete da prefeita, por intermédio do preposto ou pelos Correios, com o aviso de recebimento.
11.22. Das decisões de competência do gestor da pasta caberão recursos, em prazo de 5(cinco)
dias úteis.
11.23. Nas declarações de inidoneidade, caberá pedido de reconsideração a prefeita, a ser
interposto no prazo de 10 (dez) dias úteis.
11.24. O pedido de reconsideração e os recursos não terão efeito suspensivo, que poderá ser
requerido pela parte interessada, fundamentando-o em razões de relevância, a ser apreciado pela
autoridade.
11.25. A Administração Pública encaminhará notícia de penalidade para registro, conforme o caso,
no SICAF e no cadastro de fornecedores impedidos de licitar com a Administração Pública
Municipal.

Guajará-Mirim, 14 de julho de 2022.

_____________________________
Elaborado por

________________________________
Coordenadora Técnica de Saúde

_______________________________________
Gilberto Alves
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 14.041/GAB-PREF/2022
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ANEXO II
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS
E QUANTITATIVO
(Modelo de Proposta)
ITEM
01

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

ácido ascórbico, 100 mg/mL solução injetável,
(Vitamina C)
5 mL

AMP

1.800

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
02

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

aminofilina, 24 mg/mL

MARCA

03

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

solução injetável,
10 mL

AMP

700

MARCA

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

amiodarona, cloridrato de, 50 solução injetável,
mg/mL
3 mL

AMP

100

04

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

MARCA

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

articaína, cloridrato de, + solução injetável,
epinefrina, (40 mg + 10 1,8 mL
µg)/mL

CARP

600

05

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

atropina, sulfato de, 0,25 solução injetável,
mg/mL
1 mL

AMP

240

06

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

beclometasona, dipropionato suspensão
p/
de, 400 µg/mL
inalação, 2 mL

FLAC

600

07

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

biperideno,
mg/mL

lactato

de,

V.TOTAL

MARCA

V.
UNIT.

V.TOTAL

MARCA

V.
UNIT.

V.TOTAL

V.
UNIT.

V.TOTAL

V.
UNIT.

V.TOTAL

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.
UNIT.

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.TOTAL

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.
UNIT.

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.TOTAL

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.
UNIT.

MARCA

R$
FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

5 solução injetável,
1 mL

AMP

100

MARCA
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VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
08

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

cefalotina sódica, 1 g

R$
FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

pó para solução
injetável

FA

2.800

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
09

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

FORMA
FARMACÊUTICA

cetoconazol + betametasona, pomada, 10 g
dipropionato
de,
(20
mg+0,64mg)/g

10

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

cetoprofeno, 100 mg

UNID

QUANT.

BG

300

11

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

FORMA
FARMACÊUTICA

pó
injetável

liófilo

UNID

QUANT.

FA

1.300

FORMA
FARMACÊUTICA

ciprofloxacino, cloridrato de, solução injetável,
2 mg/mL
100 mL (sistema
fechado)

12

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

MARCA

V.
UNIT.

V.TOTAL

MARCA

V.
UNIT.

V.TOTAL

V.
UNIT.

V.TOTAL

V.
UNIT.

V.TOTAL

R$
UNID

QUANT.

FR

3.000

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.TOTAL

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.
UNIT.

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

MARCA

MARCA

R$
FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

cloreto de potássio, 19,1 % solução injetável,
(2,56 mEq/mL)
10 mL

AMP

1.200

MARCA

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
13

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

R$
FORMA
FARMACÊUTICA

cloreto de sódio + cloreto de solução injetável,
potássio + cloreto de cálcio + 500 mL (sistema
lactato de sódio (6 mg+0,3 fechado)
mg+0,2 mg+3 mg)/mL (Cl- ,
109 mEq; Na+ , 130mEq; K+
, 4 mEq; Ca2+, 2,7 mEq;
Lactato, 27,7 mEq) - Solução
de Ringer + Lactato

UNID

QUANT.

FR

3.800

MARCA

V.
UNIT.

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

PRINCÍPIO ATIVO,

V.TOTAL

R$
FORMA

UNID

QUANT.

MARCA
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DOSE/CONCENTRAÇÃO
14

FARMACÊUTICA

cloreto de sódio, 0,9 % solução injetável,
(0,154 mEq/mL)
100 mL (sistema
fechado)

UNIT.

FR

8.000

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
15

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

R$
FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

cloreto de sódio, 0,9 % solução injetável,
(0,154 mEq/mL)
250 mL (sistema
fechado)

BOLS

6.000

MARCA

V.
UNIT.

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
16

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

R$
FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

cloreto de sódio, 0,9 % solução injetável,
(0,154 mEq/mL)
500 mL (sistema
fechado)

BOLS

10.000

MARCA

V.
UNIT.

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
17

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

clorpromazina, cloridrato de, solução injetável,
5 mg/mL
5 mL

AMP

400

18

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

diazepam, 5 mg/mL

MARCA

V.
UNIT.

19

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

solução injetável,
2 mL

AMP

1.000

MARCA

V.
UNIT.

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

diclofenaco de potássio, 25 solução injetável,
mg/mL
3 mL

AMP

5.000

20

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

MARCA

V.
UNIT.

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

dimenidrinato + piridoxina, solução injetável,
cloridrato de, (50 mg + 50 1 mL
mg)/mL

AMP

600

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

V.TOTAL

R$
MARCA

V.
UNIT.

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.TOTAL

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.TOTAL

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.TOTAL

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.TOTAL

V.TOTAL

R$
FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

MARCA

V.
UNIT.

48

Avenida 15 de novembro nº 930 – centro – CEP 76.850-000 – Fone – fax (069) 3541 - 6858

V.TOTAL

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPLMO

21

dipirona monoidratada + solução injetável,
escopolamina, butilbrometo 5 mL
de , (500 mg + 4 mg)/mL

AMP

5.500

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
22

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

R$
FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

dipirona monoidratada, 500 solução injetável,
mg/mL
2 mL

AMP

7.000

MARCA

V.
UNIT.

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
23

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

R$
FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

dopamina, cloridrato de, 5 solução injetável,
mg/mL
10 mL

AMP

50

MARCA

V.
UNIT.

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
24

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

epinefrina, 1 mg/mL

25

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

etomidato, 2 mg/mL

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

solução injetável,
1 mL

AMP

500

MARCA

V.
UNIT.

26

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

solução injetável,
10 mL

AMP

50

MARCA

V.
UNIT.

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

fenitoína sódica, 50 mg/mL

solução injetável,
5 mL

AMP

400

27

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

fenobarbital
mg/mL

sódico,

MARCA

V.
UNIT.

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

100 solução injetável,
2 mL

AMP

400

28

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

V.TOTAL

R$
MARCA

V.
UNIT.

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.TOTAL

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.TOTAL

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.TOTAL

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.TOTAL

V.TOTAL

R$
FORMA
FARMACÊUTICA

fenoterol, bromidrato de, 5 solução oral, 20
mg/mL
mL

UNID

QUANT.

FR

200

MARCA

V.
UNIT.

VALOR TOTAL DO ITEM
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ITEM
29

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

ferro III (sacarato de solução injetável,
hidróxido férrico), 20 mg/mL 5 mL

AMP

600

MARCA

V.
UNIT.

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
30

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

R$
FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

fitomenadiona, 10 mg/mL solução injetável,
(Vitamina K1)
1 mL

AMP

200

MARCA

V.
UNIT.

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
31

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

gelatina + cloreto de sódio + solução injetável,
cloreto de cálcio + cloreto de 500 mL (sistema
potássio, 3,5 % + 0,85 % + fechado)
0,07 % + 0,038 %

BOLS

60

32

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

MARCA

V.
UNIT.

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

gentamicina, sulfato de, 40 solução injetável,
mg/mL
2 mL

AMP

1.200

33

ITEM
34

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

glicose, 50 mg/mL, 5 %

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

glicose, 500 mg/mL, 50 %

MARCA

V.
UNIT.

35

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

solução injetável,
500 mL (sistema
fechado)

BOLS

1.300

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

solução injetável,
10 mL

AMP

800

MARCA

V.
UNIT.

V.TOTAL

MARCA

V.
UNIT.

V.TOTAL

R$
FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

hidralazina, cloridrato de, 20 solução injetável,
mg/mL
1 mL

AMP

300

MARCA

V.
UNIT.

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
36

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

V.TOTAL

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.TOTAL

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.TOTAL

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.TOTAL

V.TOTAL

R$
FORMA
FARMACÊUTICA

ipratrópio, brometo de, 0,02 aerossol oral, 10

UNID

QUANT.

FR

400

MARCA

V.
UNIT.
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mg/dose

mL

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
37

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

R$
FORMA
FARMACÊUTICA

lidocaína, cloridrato de, 100 aerossol, 50 mL
mg/mL

UNID

QUANT.

FR

30

MARCA

V.
UNIT.

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
38

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

manitol, 20 %

R$
FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

solução injetável,
250 mL (sistema
fechado)

FR

50

MARCA

V.
UNIT.

VALOR TOTAL DO ITEM
PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

39

morfina, sulfato de, 1 mg/mL

solução injetável,
2 mL

AMP

200

MARCA

V.
UNIT.

VALOR TOTAL DO ITEM

40

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

FORMA
FARMACÊUTICA

naloxona, cloridrato de, 0,4 solução
mg/mL
injetável, 1 mL

41

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

UNID

QUANT.

AMP

30

MARCA

V.
UNIT.

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

neostigmina, metilsulfato de, solução injetável,
0,5 mg/mL
1 mL

AMP

100

42

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

MARCA

V.
UNIT.

V.TOTAL

V.
UNIT.

V.TOTAL

R$
FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

ondansetrona, cloridrato de, 2 solução injetável,
mg/mL
2 mL

AMP

500

MARCA

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
43

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

R$
FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

pancurônio, brometo de, 2 solução injetável,
mg/mL
2 mL

AMP

25

MARCA

V.
UNIT.

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

PRINCÍPIO ATIVO,

V.TOTAL

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.TOTAL

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.TOTAL

R$

ITEM

ITEM

V.TOTAL

V.TOTAL

R$
FORMA

UNID

QUANT.

MARCA
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DOSE/CONCENTRAÇÃO
44

FARMACÊUTICA

penicilina [benzil-] benzatina pó
, 1.200.000 UI
suspensão
injetável

para

UNIT.

FA

2.100

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
45

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

R$
FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

prilocaína, cloridrato de, + solução injetável,
felipressina, 3 % + 0,03 1,8 mL
UI/mL

CARP

2500

MARCA

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
46

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

ranitidina, cloridrato de, 25 solução injetável,
mg/mL
2 mL

AMP

3.000

47

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

sulfadiazina de prata, 1 %

MARCA

48

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

FORMA
FARMACÊUTICA

creme, 30 g

UNID

QUANT.

BG

250

FORMA
FARMACÊUTICA

suxametônio, cloreto de, 500 pó para solução
mg
injetável

49

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

tenoxicam, 20 mg

UNID

QUANT.

FA

50

50

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

FORMA
FARMACÊUTICA

pó
injetável

liófilo

UNID

QUANT.

FA

900

FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

tiamina + riboflavina + solução injetável,
nicotinamida + dexpantenol 2 mL
+ piridoxina, (4 mg+1 mg+20
mg+3 mg+2 mg)/mL - (Vit.
B)

AMP

4.000

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

V.
UNIT.

V.TOTAL

MARCA

V.
UNIT.

V.TOTAL

MARCA

V.
UNIT.

V.TOTAL

V.
UNIT.

V.TOTAL

V.
UNIT.

V.TOTAL

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

MARCA

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.TOTAL

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.
UNIT.

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.TOTAL

R$

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM

V.
UNIT.

MARCA

R$
FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

MARCA
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51

tiopental sódico, 1 g

pó para solução
injetável

FA

25

VALOR TOTAL DO ITEM
ITEM
52

PRINCÍPIO ATIVO,
DOSE/CONCENTRAÇÃO

R$
FORMA
FARMACÊUTICA

UNID

QUANT.

tramadol, cloridrato de, 50 solução injetável,
mg/mL
2 mL

AMP

1.200

VALOR TOTAL DO ITEM

MARCA

V.
UNIT.

V.TOTAL

R$

1. Declaramos que a validade desta proposta é de ___ (________) dias a contar da data de sua
entrega.
2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os
custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
3. Declaramos que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e, todos os
tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos
com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
4. Prazo da Aquisição: ( ) dias corridos, contado a partir da retirada da respectiva Ordem de
Fornecimento.
5.Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco _____________, Nº ________,
Agência _______, e o nosso telefone para contato é __________, fax _________ e e-mail.

Atenciosamente,
Guajará-Mirim, ____de ____________de _______.
____________________________
Diretor ou representante legal
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ANEXO lll
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

_________________________________(Identificação
completa
do
representante
da
licitante),como representante devidamente constituído de ______________________ (identificação
completa da licitante ou consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do
disposto no subitem _______(completar) do Edital _____________(completar com identificação do
Edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) A proposta apresentada para participar da _______________________(identificação da
Licitação) foi elaborada de maneira independente pelo ______________________
(Licitante/Consórcio) 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
da _____________(Identificação da Licitação), por qualquer meio ou pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da _____________ (identificação
da Licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato da ______________(identificação da Licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da ______________(identificação da Licitação) quanto a participar
ou não da referida Licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ______________ identificação da
Licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da ______________ (identificação da Licitação)
antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ______________(identificação da
Licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante de ________________ (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes
e informações para firmá-la.
Guajará-Mirim – RO, _______ de _______________________ de _________.
__________________________________________________________________
(Representante legal do licitante/consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)
Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente
assinada pelo seu representante legal ou mandatário
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ANEXO - IV
PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2022
ORDEM DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS Nº ___/2022
----------------------------------(SECRETARIA REQUISITANTE)
À
Empresa

Endereço:
CNPJ

Telefone

Fax

Autorizamos V.S.ª fornecer o objeto adiante discriminado, observadas as especificações e demais
condições constantes no Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 21/2022, acima referenciada e à
sua Proposta de Preços constante no Processo nº 883/2022.
I – DO OBJETO
Item

Especificações
(TRANSCREVER AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO CONSTANTES NO ANEXO II)

-

Marca/referência: ______________;

Quantidade/Unidade
________
II

Valor Unitário em R$
__________

Valor Total em R$
__________

DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
1. O início do fornecimento do (s) PRODUTO (s), objeto da licitação, deverá ser entregue,
conforme as necessidades, no prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos, após
recebimento da nota de empenho juntamente com a ordem de fornecimento emitida e
assinada pelo (a) Secretário (a).
2. O (s) PRODUTO (s) licitados deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSAU, sito à Av. Dr. Lewerger, nº 1248, bairro Serraria (Em frente
á Escola “Rocha Leal”), Guajará-Mirim/RO.

III - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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São obrigações da contratada além das previstas em Edital:
1. Realizar a entrega dos produtos estritamente de acordo com as especificações e o disposto
em Edital.
2.

Substituir imediatamente e sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO, caso constatado
divergência das especificações com os produtos entregue, sujeitando-se às penalidades
cabíveis.

3. Os Anexos I e II do Pregão Eletrônico n°. 21/2022, integra e complementa a presente Ordem
de Fornecimento.
IV DO PAGAMENTO
1. O pagamento da presente Ordem de Fornecimento será efetuado em até 20 (vinte) dias
contados a partir da emissão da nota de empenho, acompanhada da nota fiscal/fatura
discriminativa e da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo comprovante,
de que o fornecimento foi realizado a contento.

Recebi o original desta Ordem de Fornecimento, ciente das condições estabelecidas.
Guajará-Mirim, __ de _____ de ____2022.

_________________________
CONTRATADA

_________________________
CONTRATANTE
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ANEXO - IV

MINUTA DE CONTRATO Nº
PROCESSO Nº 883/2022

/2022
CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE GUAJARÁMIRIM /RO, DE UM LADO E, DE OUTRO LADO, A PESSOA
JURÍDICA XXXXXXXXXXX PARA FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos XXXXX dias, do mês de XXXXX, do ano de 2022, o MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIIRIM - RO, Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.893.631/0001-09, com sede na Avenida XV de Novembro, nº
930, centro, nesta cidade, aqui representado pelo Prefeito Municipal, Sra. RAISSA DA SILVA PAES, brasileira, casada,
RG nº. 1241047 SESDEC RO, CPF nº. 012.697.222-20, simplesmente denominado CONTRATANTE, e a Pessoa
Jurídica XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXX, com sede na cidade de XXXXXX, Estado de XXXXX, na
Av. XXXXX, nº XXXX, Bairro XXXXX, CEP nº XXXXXXX, neste ato, representada por seu representante legal, o Senhor
XXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade RG nº XXXXXXXX, inscrito no CPF sob o nº XXXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, tem justo e acertado o presente Contrato, que tem por finalidade estabelecer os direitos e
obrigações das partes na execução do presente contrato, tudo de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº
8.666/93, conforme Processo Administrativo nº 883/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento de contrato de Material de Consumo tipo didático e expediente
pelas disposições constantes da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como pelas normas fixadas pelo Código de
Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, gerando ato jurídico perfeito.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1- O objeto do presente contrato é contratação de empresa especializada de fornecimento de Medicamentos
básicos e essenciais, nos três níveis de atenção (Básica, Média e Alta Complexidade), em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, conforme ANEXO I do
Edital, conforme discriminado no Termo de Referência.
1.2 - São partes integrantes do presente instrumento contratual todos os documentos relativos ao Processo
Licitatório nº 883/2022 que lhe deu origem, independentemente de suas transcrições ou menções neste
Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO:
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2.1 - O presente Contrato está vinculado ao processo nº 883/2022, e aos documentos que o compõe, bem como a
proposta comercial da empresa e as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO:
3.1 – O presente Contrato terá sua vigência de acordo com os créditos orçamentários, contado a partir de sua assinatura
e devida publicação do extrato no Diário Oficial do Município e, havendo interesse público, podendo ser prorrogado, a
critério da Administração, na forma do Art. 57, II da Lei nº 8.666/93.
3.2 - O presente contrato poderá ser aditado, durante seu período de vigência, caso ocorram quaisquer das hipóteses
previstas na Lei de Licitações e Contratos.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO:
4.1 - O preço Unitário do presente contrato é de R$ ........... (................) no qual já estão incluídas todas as despesas
especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo o valor global do contrato no valor de R$...(....);
4.2 - Os preços unitários que vigorarão no presente Contrato, correspondem àqueles constantes da Proposta da
CONTRATADA.
4.3 - Esses preços absorvem e exaurem a totalidade das despesas com materiais, equipamentos de qualquer tipo, bem
como todos os custos com a administração do contrato, tributos, encargos da legislação social, previdenciária,
infortunística do trabalho, responsabilidade civil por quaisquer danos eventualmente causados a terceiros, seguros em
geral, dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais ou federais vigentes na
data de apresentação da proposta, custos financeiros e lucros, constituindo-se, assim, a qualquer título, a única e
completa remuneração da CONTRATADA pela adequada e perfeita execução do contrato.
4.4 - Eventuais acréscimos não previstos nesse Contrato e desde que afins ao seu objeto e comprovadamente
necessários ao seu cumprimento, deverão ter, antes da realização dos mesmos, seus preços unitários compostos pela
CONTRATADA, considerando sempre o Orçamento do Contratante e a ele submetidos para aprovação.
4.5 - O pagamento será efetuado em, no máximo, 20 dias, após o recebimento regular do material,
diante das normas de execução financeira, orçamentária e contábil da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) com a
apresentação de Nota Fiscal emitida e devidamente atestada pela comissão de fiscalização e pelo representante da
contratada, bem como apresentar à SEMSAU as certidões exigidas por lei.
§ 1º - No que concerne ao critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data de adimplemento
do objeto desta licitação até a data do efetivo pagamento, não se admitirão atualizações ou correções.
§ 2º - Não será efetuado qualquer tipo de adiantamento ou antecipações de pagamentos no objeto desta licitação.
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4.6 - Deverá ser efetuada a apresentação pela CONTRATADA junto a SEMSAU, da respectiva Nota Fiscal relativa ao
fornecimento e a comprovação de regularidade fiscal da CONTRATADA.
Parágrafo 1º - O preço aludido na cláusula supra, abrange o pagamento de todos os encargos e custos de
responsabilidade da CONTRATADA, especialmente os impostos e taxas vigentes na legislação brasileira, os encargos
sociais, trabalhistas e previdenciários, os custos diretos e indiretos, bem como, os demais custos inerentes, tais como,
manutenção, transporte e outros necessários ao perfeito cumprimento deste contrato.
Parágrafo 2º - No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar obrigatoriamente as seguintes referências.
a) O objeto do contrato;
b) O número do processo que deu origem à contratação.
Parágrafo 3º - Ao Município fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, por ocasião do não cumprimento da
obrigação e estes não estiverem de acordo com as exigências da Cláusula Primeira desta carta contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55,
inciso V).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 128 – Manutenção das Ativ. HOSPITAL REGIONAL P. SOCORRO/RP
Categoria Econômica: 3.3.90.30.99 Outros Material de Consumo
Ficha 633
Projeto/Atividade: 9436 – CAPTAÇÃO PONDERADA Atenção Básica.
Ficha 283
Projeto/Atividade: 127 – Manutenção das Ativ. Farmácia Básica da União
Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Ficha 261
CLÁUSULA SEXTA – DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55, inciso VII e XIII).
6.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
6.1.1 Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado;
6.1.2 Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato;
6.1.3 Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido;
6.1.4 Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução do objeto pelo FORNECEDOR dando-lhe acesso e
promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados, cumprindo com as obrigações préestabelecidas;
6.1.5 Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser
solicitados e que digam respeito à natureza do fornecimento que tenham a executar;
6.1.6 Comunicar por escrito a CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada no fornecimento;
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6.1.7 Comunicar por escrito a CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não adequação
aos termos contratuais;
6.1.8 Informar a contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega do objeto;
6.1.9 A Secretaria Municipal de Saúde é reservada o direito de, sem de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições
desta aquisição;
6.1.10 Na data da entrega serão analisados para atesto e verificação de sua conformidade com o objeto licitado
6.2- A CONTRATADA se obriga a:
6.2 Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes da Lei nº 8.666/93, as seguintes:
6.2.1 Obedecer às especificações do objeto;
6.2.2 Responsabilizar-se pela entrega dos materiais até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as
despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da
CONTRATADA;
6.2.3 Entregar o objeto no prazo estipulado;
6.2.4 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
6.2.5 Repor imediatamente após comunicado da CONTRATANTE, produtos devolvidos por falta da qualidade cuja
comunicação documental será encaminhada a CONTRATADA considerando-se: impropriedade para consumo e/ou
maturação excessiva acarretando pontos de deterioração, ou ainda, por acondicionamento inadequado;
6.2.6 Substituições de marcas de produtos apenas serão aceitassem casos descontinuidade do produto no mercado. A
marca oferecida para a substituição deverá atender às especificações técnicas previstas no edital;
6.2.7 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento
pelo órgão interessado;
6.2.8 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame não justificado considerar-se-á como infração
contratual;
6.2.9 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitados ao estabelecido
no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/1993 tomando-se por base o valor contratual;
6.2.10 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual,
inclusiva as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências,
respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e
legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
6.2.11 Manter durante toda execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas;
CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES E MULTAS (Art. 55, inciso VII).
7.1 - O não cumprimento do objeto do presente Contrato e das demais cláusulas implicará na aplicação de sanções à
CONTRATADA, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, garantida a defesa prévia.
§ 1º - As sanções de que trata o caput desta cláusula, poderão ser:
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a) Advertência;
b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da Nota de Empenho;
c) Rescisão do Contrato;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Guajará-Mirim.
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos causados,
após decorrido o prazo da sanção aplicada na alínea anterior.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII e IX)
8.1- A falta de cumprimento de qualquer cláusula ou simples condição de contrato poderá acarretar na sua rescisão, a
critério da parte não inadimplente, mediante simples aviso à parte faltosa. Contudo, a rescisão poderá ser efetuada
independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a) Concordata ou falência do contratado;
b) Abandono do contrato, assim considerado para os efeitos contratuais a paralisação imotivada dos serviços por mais de
05 (cinco) dias corridos;
c) Cessão do fornecimento ou subcontratação e acessão ou caução de créditos fundados no contrato, ou qualquer outra
forma de contratos com terceiros que envolva a transferência ou garantia dos mesmos créditos;
8.2 - O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, unilateralmente, de acordo com o previsto no inciso I, do
artigo 79 da Lei Federal nº. 8.666/93.
a) No caso de rescisão do Contrato, a CONTRATANTE fica obrigada a comunicar tal decisão a CONTRATADA por
escrito.
b) Na ocorrência da rescisão prevista no caput desta cláusula, nenhum ônus recairá sobre a CONTRATANTE, em virtude
desta decisão.
c) Ficam reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista nos artigos 77 a 80 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO (art. 55, inciso XI).
9.1 - Fica este contrato vinculado ao processo administrativo n.º. 883/2022, bem como ao Termo de Referência que
compõe o mesmo, e as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art.
55, inciso XII).
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10.1 - O respaldo jurídico do presente Contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal 8.666/93 e alterações, nas
cláusulas e preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado.
§ 1º - Os casos omissos, porventura existentes, serão comunicados ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, que o
encaminhará à Procuradoria Geral do Município – PROGEM para se pronunciar, devendo ser resolvido nos moldes da
legislação vigente e que não contrariem o interesse público.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DO CONTRATO (Art. 65).
11.1 - O presente contrato poderá ser aditado, durante seu período de vigência, caso ocorram quaisquer das hipóteses
previstas na Lei de Licitações e Contratos.
11.2 - Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei 8.666/93,
devidamente comprovado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO (Art. 67).
12.1- Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei 8.666/93, fica designada a Secretaria Municipal de xxxxxx para
acompanhar a execução do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1 - É expressamente vedado à Contratada transferir a terceiros as obrigações assumidas neste Contrato, sem
expressa anuência do Município de Guajará Mirim/RO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:
14.1 - A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.1 - A CONTRATADA tem pleno conhecimento dos elementos constantes desse instrumento contratual, dos locais e de
todas as condições gerais e peculiaridades dos serviços a serem executados, não podendo invocar nenhum
desconhecimento como elemento impeditivo ao perfeito cumprimento do Contrato.
15.2 - Qualquer modificação no quadro de sócios da CONTRATADA deverá ser comunicada ao CONTRATANTE, sob
pena de rescisão do contrato. O CONTRATANTE se reserva, ainda, ao direito de analisar as alterações no sentido de
evitar eventuais circunstâncias que possam comprometer a execução do Contrato.
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15.3 - A eventual inadimplência da CONTRATADA com relação aos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desse Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO (art. 55, § 2º).
As partes elegem o Foro do Município de Guajará-Mirim/RO, para dirimirem as questões desse
contrato, renunciando expressamente a qualquer outro.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e forma, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.
Guajará Mirim/RO, em ___ de________________ de 2022.

RAISSA DA SILVA PAES
Prefeita Municipal de Guajará-Mirim.
Contratante
Contratada
Secretário Municipal de xxxxx
Procurador Geral do Município
OAB/RO
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