PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA
Estado de São Paulo
Site: www.iacanga.sp.gov.br
E-mail: pmiacanga@iacanga.sp.gov.br
Av. Joaquim Pedro de Oliveira, 401 – Centro – Fone (14) 3294-9400
CEP 17180000 – IACANGA – SP
CNPJ:46.137.477/0001-14

REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 10/09/2019
HORÁRIO: 10:00HS
PROTOCOLO ATÉ ÀS 09:30HS
LOCAL: Avenida Joaquim Pedro de Oliveira, n° 480, Centro, Coordenadoria de Licitações e
Contratos.
O MUNICÍPIO DE IACANGA, torna público, para conhecimento de quantos possam se
interessar, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, do tipo menor preço
unitário, para Registro de Preço de Medicamento, Materiais e Insumos médicos
hospitalares.
O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as Leis Federais nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Complementar nº 123
de 14 de dezembro de 2006, bem com o Decreto Municipal nº 745/2014 e demais normas
complementares e disposições deste instrumento.
I - INFORMAÇÕES
1.1 O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.iacanga.sp.gov.br.
1.2 As informações administrativas relativas a este PREGÃO poderão ser obtidas junto à
Coordenadoria de Licitações e Contratos através do e-mail: licitacoes@iacanga.sp.gov.br e as
informações técnicas serão prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, no telefone (14)
3294-3420.
II – OBJETO
2.1 Constitui objeto deste pregão o registro de preço de Medicamentos, Ação Judicial nº
1000171-29.2018.8.26.0027; 1000023-18.2018.8.26.0027; 1000087-28.2018.8.26.0027;
1000043-09.2018.8.26.0027; 1000415-55.2018.8.26.0027; 1000624-24.2018.8.26.0027;
236.01.2009.001558-0;
1000454-86.2017.8.26.0027; 1000032-77.2018.8.26.0027;
1000243-16.2018.8.26.0027; 1000375-73.2018.8.26.0027; 1000312-14.2019.8.26.0027;
1000237-72.2019.8.26.0027; 1000559-29.2018.8.26.0027; 1000766-62.2017.8.26.0027;
1000221-21.2019.8.26.0027, de acordo com as especificações técnicas e demais disposições
do anexo I deste edital.
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III - IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
3.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou
providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este edital, desde
que o faça com antecedência de até 02 (dois) dias úteis da data fixada para recebimento das
propostas, observado o disposto no art. 41, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.
3.1.1 A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação, se possível, antes da abertura do
certame.
3.1.2 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a
formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO.
3.2 A impugnação, feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar deste
PREGÃO, até o trânsito em julgado da pertinente decisão.
IV – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão participar deste pregão as empresas que tenham ramo de atividade pertinente
ao objeto desta licitação e atenderem a todas as exigências deste edital.
4.2 Será vedada a participação de empresas declaradas inidôneas para licitar e contratar
com o poder público; suspensas de participar de licitações realizadas pela Administração
Pública; ou reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, ou
enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, ou ainda sob processo de falência, recuperação de crédito ou insolvência civil.
4.3 Por força do que dispõe o Capítulo V, artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123 de 14
de dezembro de 2006, as microempresas e empresas de pequeno porte terão tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere à preferência nas
aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos.
V – SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO
5.1 Os documentos referentes ao credenciamento, os envelopes contendo as propostas
comerciais e os documentos de habilitação das empresas interessadas deverão ser
protocolados na Prefeitura de Iacanga, pelo menos trinta minutos antes da abertura da
Sessão Pública de Pregão, que ocorrerá às 10:00 horas do dia 10 de setembro de 2019, na
Avenida Joaquim Pedro de Oliveira, n° 480, Centro, Coordenadoria Municipal de Licitações e
Contratos.
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5.2 Na hora e local indicado no subitem 5.1, serão observados os seguintes procedimentos
pertinentes a este PREGÃO:
5.2.1 Credenciamento dos representantes legais das empresas interessadas em participar do
certame, mediante apresentação, fora dos envelopes 01 e 02, dos seguintes documentos:
5.2.1.1 Cópia do contrato ou estatuto social da licitante, onde conste a indicação de seus
sócios, ou assemelhados responsáveis pela administração desta, acompanhada da ata de
eleição da diretoria, em se tratando de sociedade anônima;
5.2.1.2 Na hipótese da representação não ser feita pelos seus sócios, além do documento
descrito no item anterior, apresentação de instrumento público ou particular, pelo qual a
empresa licitante tenha outorgado poderes ao credenciado para representá-la em todos os
atos do certame (vide modelo referencial constante do anexo II).
5.2.1.3 Somente serão recebidos os envelopes das empresas com representantes
devidamente credenciados.
5.2.2 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma
empresa, sob pena de exclusão sumária das representadas.
5.2.3 Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente
credenciados, sendo que a ausência do representante legal da empresa no decurso da
sessão pública implicará na decadência de todo e qualquer direito atribuído aos licitantes.
5.2.4 Após o credenciamento passa-se à fase do recebimento dos envelopes “proposta” e
“documentação".
5.3 Abertura dos envelopes “proposta” e análise da documentação técnica. Nesta fase a
sessão será suspensa para análise de toda a parte técnica da proposta. Na própria sessão
será definida nova data para a sessão de lances.
5.4 Desclassificação das propostas que não atenderem às exigências essenciais deste edital e
classificação provisória das demais em ordem crescente de preço total do item.
5.5 Abertura de oportunidade de oferecimento de lances verbais, por Item, aos
representantes das empresas, cujas propostas estejam classificadas, no intervalo
compreendido entre o menor preço total do item e o preço superior àquele em até 10% (dez
por cento).
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5.6 E não havendo pelo menos três ofertas poderão as empresas autoras das melhores
propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos.
5.7 Condução de rodadas de lances verbais, por item, sempre a partir do representante da
empresa com proposta de maior preço, em ordem decrescente de valor, respeitadas as
sucessivas ordens de classificação provisória, até o momento em que não haja novos lances
de preços menores aos já ofertados;
5.7.1 Na fase de lances verbais, não serão aceitos lances de valor igual ou maior ao do
último, e os sucessivos lances deverão ser feitos em valores decrescentes com intervalos de,
no mínimo, R$ 0,001 (um centésimo de centavo).
5.7.2 Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se o desistente às
penalidades previstas neste edital.
5.7.3 Declarada encerrada a etapa competitiva, a Pregoeira e sua equipe procederá à
classificação definitiva das propostas, consignando-a em ata.
5.8 Classificação definitiva das propostas em ordem crescente de preços.
5.9 Abertura do envelope “documentação” apenas da(s) empresa(s), cuja(s) proposta(s)
tenha(m) sido classificada(s) em primeiro lugar.
5.9.1 Sendo inabilitada(s) a(s) proponente(s) cuja(s) proposta(s) tenha(m) sido classificada(s)
em primeiro lugar, poderá conforme o caso ser-lhe(s)-à aplicada a multa prevista neste
edital, prosseguindo a equipe com a abertura do envelope de documentação da(s)
proponente(s) classificada(s) em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a
habilitação de uma das licitantes.
5.10 Habilitação ou inabilitação da(s) primeira(s) classificada(s); prosseguindo-se, se for o
caso, com a abertura do envelope “documentação” da(s) segunda(s) classificada(s) e assim
sucessivamente até que o licitante atenda às exigências para a habilitação.
5.11 Proclamação da(s) empresa(s) vencedora(s) do certame pelo critério de menor preço
unitário (valor total de cada item).
5.12 Conhecida a vencedora, a Pregoeira consultará as demais classificadas se aceitam
fornecer ao preço daquela, mantidas as quantidades ofertadas.
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5.13 Em seguida, proceder-se-á ao julgamento da habilitação das licitantes que aceitaram
fornecer ao preço da vencedora do certame, observadas as disposições dos subitens
anteriores.
VI – DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO
6.1 Proclamada(s) a(s) vencedora(s), ou ainda, se for o caso, encerrado o julgamento da
habilitação das demais participantes que concordaram em fornecer ao preço da vencedora
do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer. Neste momento a Pregoeira fará juízo de valor sobre a motivação do recurso,
podendo aceitar ou não as razões. Aceitando as razões, lhe será concedido o prazo de três
dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde, logo
intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada imediata vista dos autos do
processo.
6.2.1 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
6.2.2 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante implicará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação à vencedora.
6.3 Adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, se não tiver havido na sessão
pública a declaração de intenção motivada e aceita de interposição de recurso.
6.4 Encaminhamento dos autos do processo à autoridade competente para homologação do
certame, na hipótese de não ter havido interposição de recursos.
6.5 É facultado à Administração, quando a adjudicatária não assinar a ata de registro preço
no prazo e condições estabelecidos, convocar as demais licitantes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e, preferencialmente, nas mesmas condições
ofertadas pela adjudicatária.
6.6 Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes
desclassificadas e das classificadas não declaradas vencedoras permanecerão sob custódia
da equipe, até a efetiva formalização da contratação.
VII - DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1 O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da
publicação da respectiva Ata.
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7.2 O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
no artigo 15, do Decreto Municipal n° 745, de 06/03/2014.
VIII - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
8.1 Os produtos deverão ser entregues em 02 (dois) dias corridos, contados do recebimento
da Requisição emitida pelo Contratante, não sendo admitidos atrasos e respeitados as
quantidades da Requisição, tendo em vista que os produtos deverão ser fornecidos de
FORMA PARCELADA à medida da necessidade do Contratante.
8.2 A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados na respectiva
Requisição, correndo por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento.
IX. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1 O objeto contratual será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, contados
da data da entrega dos produtos, no local e endereço indicados pelo Órgão Participante.
9.2 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o
nome, o cargo, a assinatura do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
9.3 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disserem respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disserem respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (dias) dias, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
9.4 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis após o
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das
especificações contratadas.
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X - DA FORMA DE PAGAMENTO
10.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da apresentação
da nota fiscal/fatura, à vista do respectivo recebimento definitivo do objeto.
10.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e
o prazo de vencimento de 30 (trinta) dias começará a correr após a data de sua
apresentação válida.
10.3 O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da
Contratada no Banco do Brasil S/A.
XI - DAS PENALIDADES
11.1 São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais normas pertinentes.
11.2 A licitante, que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará sujeita à pena de
suspensão de seu direito de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 02
(dois anos).
11.3 Será aplicada multa de 2% (dois por cento) do valor estimado do fornecimento, tanto à
licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, e que venha a ser
inabilitada por ter apresentado documentos que seguramente não atendam às exigências
deste edital, como às demais licitantes, que deem causa a tumultos durante a sessão pública
de pregão ou ao retardamento dos trabalhos em razão de comportamento inadequado de
seus representantes.
11.4 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
11.5 O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação
da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a
devedora ao competente processo judicial de execução.
XII – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E SEU CONTEÚDO
12.1 No ato de credenciamento, o representante de cada licitante deverá apresentar,
simultaneamente, 02 (dois) envelopes, fechados e indevassáveis, sendo:
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ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA COMERCIAL
ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
12.1.1 Os envelopes deverão estar sobrescritos com a titulação de seu conteúdo, nome e
endereço da empresa, número do PREGÃO e número do processo administrativo.
12.1.2 Após a abertura dos envelopes, não cabe desistência nem tampouco alteração de
preço da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissão.
12.2 O envelope nº 1 conterá a proposta comercial, que deverá ser apresentada em papel
timbrado da empresa, sem rasuras ou emendas, devendo seguir necessariamente o modelopadrão consistente do anexo III deste edital.
12.2.1 A proposta deverá vir acompanhada de:
12.2.1.1 Comprovação da regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA, através de cópia autenticada do registro ou da isenção, ou de notificação
ou cadastramento, ou ainda, se for o caso, comprovar que o produto não está sob controle
sanitário;
12.2.1.1.1 Para a comprovação de que trata o subitem 12.2.1.1, também serão aceitos
“prints” de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que
estarão sujeitos à confirmação pela Pregoeira e sua equipe;
12.2.1.1.2 Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e
legível da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não
apresentação do registro e do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na
desclassificação do item cotado.
12.2.1.1.3 Caso alguma etapa do processo de produção do medicamento cotado seja
terceirizada, a licitante deverá indicar a(s) empresa(s) que realizam os respectivos serviços,
as instalações destinadas à fabricação e/ou controle dos medicamentos, o(s)
responsável(eis) técnico(s) por tais atividades.
12.2.1.3 Cópia autenticada da regularidade das boas práticas de fabricação e controle por
linha de produção/produto do fabricante do medicamento ofertado através dos
documentos: Certificado de Boas Práticas ou publicação da concessão no DOU.
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12.2.1.3.1 No caso de produto importado será necessária a apresentação do Certificado de
Boas Práticas de Fabricação e Controle por Linha de Produção/Produtos, emitido pela
autoridade sanitária do país de origem ou laudo de inspeção emitido pela autoridade
sanitária do país de origem ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária
brasileira. Os documentos apresentados em língua estrangeira, por entidades públicas ou
privadas de seus países de origem, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados
brasileiros e traduzidos por tradutor juramentado.
12.2.1.3.2 Para a comprovação de que trata o subitem 12.2.1.4, também serão aceitos
“prints” de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que
estarão sujeitos à confirmação pela Pregoeira e sua equipe.
12.3 O envelope nº 2 deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à
qualificação técnica, à qualificação econômico-financeira, à regularidade fiscal e ao
cumprimento do disposto no art.7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, em conformidade
com o previsto a seguir:
12.3.1 A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em:
12.3.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
12.3.1.2 Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do estado onde se situa a sede
da licitante ou ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se
tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
12.3.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova
de diretoria em exercício;
12.3.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
12.3.1.5 Os documentos relacionados nos subitens 12.3.1.1 à 12.3.1.3 não precisarão
constar do envelope “Habilitação nº 02” se tiverem sido apresentados na fase de
credenciamento.
12.3.2 A documentação relativa à qualificação técnica consiste em:
12.3.2.1 Deverá(ão) ser apresentado(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica, em cópia
acompanhada do original ou autenticada por cartório competente, fornecido por pessoa
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jurídica de direito público ou privado, em nome e favor da empresa licitante, que comprove
a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em característica com o
objeto da licitação, qual seja, fornecimento de medicamentos, materiais e insumos médicos
hospitalares.
12.3.2.2 Declaração da licitante, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, do objeto licitado para realizar a entrega no
prazo previsto na minuta da ata de registro de preços;
12.3.2.3 Cópia autenticada da autorização de funcionamento (AFE), da empresa proponente,
emitida pelo órgão competente da Agência Nacional da Vigilância Sanitária - ANVISA;
12.3.2.4 Cópia da autorização especial, quando a licitante – matriz e/ou filial – cotar preço
para os medicamentos sujeitos a controle especial, observadas as normas da Agência
Nacional da Vigilância Sanitária – ANVISA; se distribuidora a licitante deverá apresentar o
documento relativo ao fabricante do medicamento cotado.
12.3.2.5 Cópia autenticada da licença de funcionamento (Alvará Sanitário) atualizada, ou
cadastramento definitivo da empresa proponente emitido por órgão da Vigilância Sanitária
local;
12.3.2.5.1 Caso a revalidação da licença de funcionamento para o presente exercício não
tenha sido concedida, a proponente deverá apresentar a licença de funcionamento do
exercício anterior acompanhada do protocolo de revalidação, sendo necessário que esta
tenha sido requerida nos primeiros 120 dias de cada exercício, conforme disposto no art. 22
do Decreto nº 74.170/74.
12.3.2.6 Comprovação de responsabilidade técnica da empresa proponente, exercida por
um profissional farmacêutico, emitida pelo Conselho de Farmácia.
12.3.3 A documentação relativa à qualificação econômico-financeira é a seguinte:
12.3.3.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada sua substituição por balanço ou balancetes provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de
apresentação da proposta. As Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, ficam liberadas
da apresentação do balanço patrimonial, devendo o mesmo ser substituído por Declaração
de que se trata de ME ou EPP, assinada por representante legal manifestando essa condição,
acompanhada de ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial ou Registro
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Civil das Pessoas Jurídicas ou documento expedido pela Receita Federal onde conste que a
licitante é microempresa ou empresa de pequeno porte;
12.3.3.1.1 Somente empresas, que ainda não tenham completado seu primeiro exercício
fiscal, poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira por meio de balancetes
mensais, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.541, de 1992;
12.3.3.1.2 Será considerada inabilitada a empresa que não obtiver índices de liquidez
corrente, liquidez geral e solvência geral maiores ou iguais a 1,00 conforme Anexo IV,
observada a norma do subitem 12.3.3.1.3;
12.3.3.1.3 A empresa que não tiver alcançado os índices exigidos no subitem 12.3.3.1.2, será
habilitada desde que tenha capital social equivalente a 5% (cinco por cento) do valor médio
estimado da contratação.
12.3.3.2 Certidão negativa de pedido de falência, recuperação de crédito ou insolvência civil,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não anterior a 60 (sessenta)
dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do
documento. No caso de sociedade(s) civil(s), deverá ser apresentada a certidão negativa de
distribuição de processos civis, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
12.3.3.3 No caso de certidão positiva, a licitante deverá juntar certidão de objeto e pé,
esclarecendo o posicionamento da(s) ação(ões).
12.3.4 A documentação relativa à regularidade fiscal é a seguinte:
12.3.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
12.3.4.2 Prova de inscrição no cadastro estadual de contribuintes da sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
12.3.4.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de (a) certidão negativa
de débitos referentes a tributos e contribuições federais, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda e (b) certidão negativa quanto à dívida ativa da União
expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
12.3.4.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade
e relativa aos tributos relacionados com a prestação licitada;
12.3.4.5 Certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social –
CND/INSS;
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12.3.4.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo
de Serviço (FGTS).
12.3.4.7 Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que
noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
12.3.5 O cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal dar-se-á por
meio de declaração, sob as penas da lei, emitida pelo proponente.
XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS
13.1 Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer
processo de cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na
forma da lei, ou ainda, excepcionalmente através de cópia acompanhada do original para
autenticação pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, desde que seja solicitado
antes pelo menos trinta minutos da sessão e serão retidos para oportuna juntada aos autos
do processo administrativo.
13.2 Todos os documentos expedidos pela licitante deverão estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.
13.3 Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não
constar de lei específica ou do próprio documento, será considerado o prazo de validade de
06 (seis) meses, a partir da data de sua expedição.
13.4 Os documentos emitidos via internet poderão ser conferidos pela Pregoeira e sua
equipe.
13.5 Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da licitante e,
preferencialmente, com número de CNPJ. Se a licitante for matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome
da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os
estabelecimentos da empresa.
13.6 Na hipótese da empresa licitante possuir certificado de registro cadastral, emitido pelo
Município de Iacanga, desde que em nome da licitante, com prazo de validade em vigor,
com menção expressa à atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, este
PODERÁ substituir os documentos referidos nos subitens 12.3.1 e 12.3.3, excetuando-se o
balanço previsto no subitem 12.3.3.1.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA
Estado de São Paulo
Site: www.iacanga.sp.gov.br
E-mail: pmiacanga@iacanga.sp.gov.br
Av. Joaquim Pedro de Oliveira, 401 – Centro – Fone (14) 3294-9400
CEP 17180000 – IACANGA – SP
CNPJ:46.137.477/0001-14

XIV - DO PREÇO
14.1 O preço ofertado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e
constituirá a única e completa remuneração pelo fornecimento do material, incluído frete
até os locais de entrega.
14.2 Serão desclassificadas as propostas, cujos preços sejam incompatíveis com a realidade
de mercado.
14.3 O preço a ser pago à detentora da ata será o vigente na data da ordem de
fornecimento, independentemente da data de entrega do material.
14.4 Não haverá reajuste de preço.
14.5 O preço registrado poderá ser adequado em função da dinâmica do mercado, com
elevação ou redução de seu respectivo valor, obedecendo a seguinte metodologia:
14.5.1 O preço registrado poderá ser majorado mediante solicitação da detentora, desde
que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços
do mercado, tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais de aquisição do produto acabado
ou de matérias-primas, etc.;
14.5.2 O novo preço somente será válido após sua publicação no Diário Oficial e, para efeito
do pagamento de fornecimentos porventura realizados entre a data do pedido de
adequação e a data da publicação do novo preço, retroagirá à data do pedido de adequação
formulado pela detentora.
XV – DAS DISPOSIÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
15.1 As obrigações decorrentes deste PREGÃO, consubstanciar-se-ão em ata de registro de
preço, cuja minuta consta do anexo V.
15.2 O prazo para assinatura da ata de registro de preço será de 02 (dois) dias úteis,
contados da convocação da adjudicatária, ocasião em que, se necessário, deverão ser:
15.2.1 Atualizadas a certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade
Social – CND e o Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de
Tempo de Serviços – FGTS.
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15.3 A Ata de Registro de Preço deverá ser assinada pelo representante legal da
adjudicatária (diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato
social e, na hipótese de nomeação de procurador, também de procuração e cédula de
identidade do representante.
15.4 A critério da administração, o prazo para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma
vez, desde que haja tempestiva e formal solicitação da adjudicatária.
15.5 A Ata de Registro de Preço terá validade de 01 (um) ano, contado a partir de sua
assinatura.
15.6 A Administração não estará obrigada a adquirir o produto objeto deste PREGÃO da
detentora da ata de registro de preços, mas quando o fizer, poderá vir a requisitar
quantidade equivalente até três vezes o consumo médio mensal estimado, para garantir o
abastecimento das unidades da Secretaria Municipal da Saúde.
XVI - DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 A apresentação de proposta implica aceitação de todas as condições estabelecidas
neste edital; não podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato
convocatório ou das disposições legais aplicáveis à espécie para furtar-se ao cumprimento
de suas obrigações.
16.2 O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nas hipóteses previstas em lei,
sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenização, observado o disposto no art.
59, da Lei Federal nº 8.666/93.
16.3 A Contratada deverá manter, durante a execução do contrato, todas as condições de
habilitação.
16.4 Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultada à
comissão julgadora, em qualquer fase de licitação, promover diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
16.5 Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pela Pregoeira e sua equipe.
16.6 As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não
comprometa a aferição da habilitação da licitante nem a exata compreensão de sua
proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante.
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XVII - ANEXOS
17.1 Anexo I – especificações técnicas e condições de fornecimento
17.2 Anexo II – Modelos de Declarações
17.3 Anexo III – modelo-padrão de proposta comercial
17.4 Anexo IV – parâmetros para análise de balanço
17.5 Anexo V – minuta da ata de registro de preços

Iacanga, 13 de agosto de 2019.

ISMAEL EDSON BOIANI
Prefeito
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES
Descrição dos medicamentos, materiais e insumos médico hospitalares e consumo médio anual
estimado é de:
ITEM CÓDIGO BR

DESCRIÇÃO CATMAT

UNIDADE

QUANTIDADE

1

0337457

MOMETASONA FUROATO, CONCENTRAÇÃO:0,05%,
FORMA FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO NASAL SPRAY

FRASCO
120 DOSES

12

2

0273941

PAROXETINA CLORIDRATO, DOSAGEM:30 MG

COMPRIMIDO

720

3

0302443

DULOXETINA, CONCENTRAÇÃO: 60 MG,
FORMA FARMACÊUTICA: MICROGRÂNULOS DE LIBERAÇÃO LENTA

CÁPSULA

360

4

0328532

VALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML,
FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE

FRASCO 100 ML

60

5

0273257

OXCARBAZEPINA, DOSAGEM: 300 MG

COMPRIMIDO

2.160

6

0269954

BROMOPRIDA, DOSAGEM: 10 MG

COMPRIMIDO

1.440

7

0270907

PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADO COM CODEÍNA,
DOSAGEM: 500 MG + 30 MG

COMPRIMIDO

2.160

8

0388712

PREGABALINA, CONCENTRAÇÃO: 75 MG

COMPRIMIDO

1.440

9

0273455

MUPIROCINA, CONCENTRAÇÃO: 20 MG/G, USO: CREME

BISNAGA
15,00 GRAMAS

24

10

0282313

CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 10 MG

COMPRIMIDO

720

11

0383750

FRASCO DE
120 ML

84

12

0352912

LACTULOSE, CONCENTRAÇÃO: 667 MG/ML,
FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE
DIVALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 500 MG,
FORMA FARMACÊUTICA: LIBERAÇÃO PROLONGADA

COMPRIMIDO

1.440

13

0402259

DABIGATRANA ETEXILATO, CONCENTRAÇÃO: 150 MG

CÁPSULA

720

14

0432908

DAPAGLIFLOZINA, CONCENTRAÇÃO: 10 MG

COMPRIMIDO

360

COMPRIMIDO

360

COMPRIMIDO

720

FRASCO
120 DOSES

12

FRASCO 5 ML

12

15

0375237

16

0273221

17

0332788

18

0449017

MULTIVITAMINAS, ASSOCIADAS A SAIS MINERAIS E
CAROTENÓIDES, VITAMINAS “C”, “E”, MINERAIS ZINCO E SELÊNIO,
CAROTENÓIDES: LUTEÍNA E ZEAXANTINA, 30 MG + 4,4 MG + 2,5
MG + 10MCG + 3 MG + 0,25 MG
MEMANTINA, COMPOSIÇÃO: SAL CLORIDRATO,
CONCENTRAÇÃO: 10 MG – NOME ALOIS – LABORATÓRIO APSEN
(DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL – PROCESSO Nº 100017129.2018.8.26.0027)
SALMETEROL XINAFOATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM
PROPIONATO DE FLUTICASONA, CONCENTRAÇÃO: 25 MCG + 125
MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA: SPRAY ORAL
ALCAFTADINA, CONCENTRAÇÃO: 2,5 MG/ML,
FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO OFTÁLMICA
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19

0285965

LEVETIRACETAM, CONCENTRAÇÃO:250 MG

COMPRIMIDO

2880

20

0268505

ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM: 8 MG

COMPRIMIDO

360

21

-

UNIDADE

1.440

22

0437437

UNIDADE

1.440

23

0269846

BISNAGA 30,00 G

36

FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL – MARCA: HUGGIES SUPREME
CARE (MARCA ACATADA POR DECISÃO JUDICIAL – Nº PROCESSO:
1000237-72.2019.8.26.0027), TAMANHO: XXG
SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL:
SILICONE, CALIBRE: 6 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO,
COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL
CILINDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,
EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM: 2%, APRESENTAÇÃO: GELÉIA

Condições Gerais:
1. Os comprimidos ou comprimido revestidos ou cápsulas ou drágeas deverão ser
recondicionados em caixas contendo no máximo 500 (quinhentas) unidades, conforme praxe
do fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número do lote, data
de fabricação e data de validade.
2. Os frascos deverão ser reacondicionados em caixas contendo no máximo 50 (cinquenta)
unidades, conforme praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa,
qualitativa, número do lote, data de fabricação e data de validade.
3. As ampolas e frascos-ampola deverão ser reacondicionados em caixas contendo no
máximo 250 (duzentas e cinquenta) unidades, conforme praxe do fabricante, trazendo
impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número do lote, data de fabricação e data de
validade.
4. As bisnagas deverão ser reacondicionadas em caixas, contendo no máximo 50 (cinquenta)
unidades, conforme praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa,
qualitativa, número do lote, data de fabricação e data de validade.
5. As seringas deverão ser reacondicionadas em caixas, contendo no máximo 50 (cinquenta)
unidades, conforme praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa,
qualitativa, número do lote, data de fabricação e data de validade.
6. Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos devem apresentar validade
equivalente a pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total. Na hipótese de
absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e
previamente avaliada pela instância gestora das Atas de Registro de Preços, a Secretaria
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poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado,
a proceder a imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização dos medicamentos
no período de validade.
7. Quando se tratar de produto injetável e for apresentado sob a forma de pó ou liofilizado,
no preço cotado, já deverá estar incluído o diluente.
8. Os proponentes deverão atender a Portaria 802 de 08/10/1998 – Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde.
9. Nas notas fiscais deverão constar todos os números de lotes correspondentes às entregas.
10. Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) e às demais legislação pertinentes.
11. Os medicamentos adquiridos pela Secretaria Municipal da Saúde deverão ser
acompanhados de laudos de análise do fabricante para cada lote entregue e sempre que
necessário a unidade requisitante poderá solicitar as especificações técnicas do produto,
estabelecidas pelo fabricante como padrão de qualidade de seu medicamento.
12. O fornecedor deverá arcar com os custos da análise, em laboratório da REBLAS (Rede
Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde), caso o medicamento ofertado apresente
suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a
substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente
das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso
será encaminhado à Vigilância Sanitária para a inutilização nos termos legais.
13. Reserva-se o direito à unidade requisitante de solicitar a qualquer momento amostras
para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto ofertado, subsidiando assim a
opção técnica.
14. Os preços cotados deverão observar as disposições contidas na Orientação Interpretativa
nº 02/2006, da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos.
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ANEXO II – DECLARAÇÕES
Modelo a
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
“DECLARAÇÃO”

Ao
MUNICÍPIO DE IACANGA
At. – PREGOEIRA OFICIAL

Ref.: Processo n.º 0...../2019 - Pregão Presencial n.º ............/2019
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob
n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso
de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório
em pauta,
sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.
Por ser verdade assina a presente

..................., ............... de ................................ de 2019.
_________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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Modelo b
“DECLARAÇÃO”

Ao
MUNICÍPIO DE IACANGA
At. – PREGOEIRA OFICIAL
Ref.: Processo n.º ........./2019 - Pregão Presencial n.º ......../2019

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob
n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso
de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório
em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na
licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o
Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se
compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.
..................., ............... de ................................ de 2019.
_________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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Modelo c
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO
“DECLARAÇÃO”

Ao
MUNICÍPIO DE IACANGA
At. – PREGOEIRA OFICIAL
Ref.: Processo n.º ......../2019 - Pregão Presencial n.º ........./2019

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob
n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso
de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório
em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da
Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21
de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Por ser verdade assina a presente.
..................., ............... de ................................ de 2019.
_________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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Modelo d
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório,
que
a
empresa
___________________________________________________________ (denominação da
pessoa jurídica), CNPJ n° ____________________________________ é Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta,
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento
licitatório do Pregão Presencial n° ........../2019, realizado pelo Município de Iacanga, Estado
de São Paulo.

Local e Data.
______________________________________________
Nome do representante
RG n°:
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Modelo e
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a
empresa.............................................. com sede à ..................................., inscrita no CNPJ/MF
sob n.º .........................e Inscrição Estadual sob n.º ................., neste ato, representada por
seu sócio-gerente Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º .............
e
CPF
n.º........................,
nomeia
e
constitui
seu
representante
o(a)
Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e
CPF n.º.................................., a quem confere poderes para representar a empresa
outorgante no PREGÃO PRESENCIAL N.º ............../2019, instaurado pelo Município de
Iacanga, em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação
de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de
recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data.
Assinatura do responsável pela outorga

Obs: Na apresentação desta procuração a mesma deverá vir acompanhada do contrato
social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade
/competência do outorgante para constituir mandatário.
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ANEXO III - Modelo - padrão de proposta comercial
(uso obrigatório por todas as licitantes)
PREGÃO Nº ........ / ......
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
A
empresa
...................................................................................,
estabelecida
na
.................................................................................,
inscrita
no
CNPJ
sob
nº
......................................................., propõe fornecer ao Município de Iacanga, em estrito
cumprimento
ao
previsto
no
Edital
da
licitação
em
epígrafe,
__________________________________ (bulas anexas), conforme abaixo discriminado :
Item Marca/ Fabricante Procedência Preço Unitário1 Preço Global2
01 R$ .............. / ... R$ ....................
02 R$ .............. / ... R$ ....................
03 R$ .............. / ... R$ ....................
04 R$ .............. / ... R$ ....................
05 R$ .............. / ... R$ ....................
A embalagem, a apresentação e forma farmacêutica do produto ofertado são
...........................................................................................
A proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Ata de Registro de Preço, a ser
firmada com a vencedora do certame.
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da
sessão pública de pregão.
Iacanga, .... de
de 2019.
_______________________________________________
(nome e assinatura do representante legal da licitante)
R.G. :
Cargo :
1. Para fins de julgamento da proposta e posterior registro de preço, serão consideradas até
três casas decimais.
2. O preço global será o produto de preço unitário multiplicado pelo consumo médio mensal
estimado.
3. A proponente deverá indicar a embalagem do produto ofertado. A apresentação do
produto deverá ser conforme especificações técnicas e condições de fornecimento do anexo
I.
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Dados do responsável pela empresa para assinatura da eventual Ata de Registro de
Preços:
Nome:
Nacionalidade:
Estado civil:
Data de nascimento:
Profissão:
Residência e domicílio:
Cidade:
Estado:
C.P.F.:
R.G.:
Telefone:
E-mail profissional:
E-mail pessoal:
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ANEXO IV - ANÁLISE ECONÔMICO - FINANCEIRA

A situação financeira das licitantes será aferida por meio dos índices de: liquidez corrente LC, liquidez geral - LG e solvência geral - SG.
LC = ____Ativo Circulante_____
Passivo Circulante
LG = ____Ativo Circulante_(+) Realizável a Longo Prazo_Passivo Circulante (+) Exigível a
Longo Prazo
SG = ____ Ativo Total_______________Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo
Os índices calculados, obrigatoriamente, acompanharão as demonstrações contábeis, sendo
consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados:
liquidez corrente - índice maior ou igual a 1,00
liquidez geral - índice maior ou igual a 1,00
solvência geral - índice maior ou igual a 1,00
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ANEXO V
Minuta de Ata de Registro de Preço
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ............ / SMS / .........
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
PREGÃO Nº ....... / SMS / .........
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE IACANGA
CONTRATADA :
Aos _____ dias do mês de __________ do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se, de um
lado o MUNICÍPIO DE IACANGA, entidade de direito público interno, com sede na Avenida
Joaquim Pedro de Oliveira, nº 401, Centro em Iacanga, estado de São Paulo, CEP: 17.180000, inscrito no CNPJ sob nº 46.137.477/0001-14, neste ato representado pelo Prefeito,
ISMAEL EDSON BOIANI, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade
RG/Nº 8.475.899 SSP/SP, e do CPF/MF/Nº 813.919.948-68, residente e domiciliado na Rua
José Caldas de Souza, nº 161, Centro, na cidade de Iacanga, estado de São Paulo e, de outro,
a empresa ..................., CNPJ nº ......................... com sede na ................. nº ..............., bairro
................, cidade ....................., telefone ..............., vencedora e adjudicatária do Pregão
supra referido, por seu representante legal, Sr. ............., doravante denominada
simplesmente DETENTORA, resolvem firmar o presente instrumento, objetivando registrar
os preços dos medicamentos discriminados na cláusula primeira, em conformidade com o
ajustado a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 Constitui objeto deste termo o registro de preço, para fornecimento pela DETENTORA,
de _____________________________, conforme edital do Pregão nº ......... / ......... e a
proposta da DETENTORA, cujos termos são parte integrante do presente instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
2.1 Os preços registrados estão todos elencados no Anexo I.
2.2 Os preços a serem pagos à DETENTORA serão os vigentes na data da ordem de
fornecimento, independentemente da data da entrega do material.
2.3 Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelos fornecimentos
dos medicamentos objeto desta Ata de Registro de Preço, incluído frete até os locais de
entrega, a serem indicados pelos órgãos ou entidades da Secretaria Municipal de Saúde.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇO
3.1 Não haverá reajuste do preço registrado.
3.2 O preço registrado poderá ser adequado em função da dinâmica do mercado, com
elevação ou redução de seu respectivo valor, obedecendo a seguinte metodologia:
3.2.2 O preço registrado poderá ser majorado mediante solicitação da DETENTORA, desde
que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços
do mercado, tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais de aquisição do produto acabado
ou de matérias-primas, etc.
3.2.3 O novo preço somente será válido após sua publicação no Diário Oficial e, para efeito
do pagamento de fornecimentos porventura realizados entre a data do pedido de
adequação e a data da publicação, o novo preço retroagirá à data do pedido de adequação
formulado pela detentora.
CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO
4.1 O prazo de vigência da presente ata de registro de preços é de um ano.
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DO PRAZO DE ENTREGA E
FISCALIZAÇÃO
5.1 O consumo médio mensal estimado dos medicamentos, cujos preços são registrados
nesta ata, estão elencados no Anexo I.
5.2 A Administração não estará obrigada a adquirir os medicamentos da detentora desta ata
de registro de preço; mas qualquer uma das unidades acima referidas, quando o fizerem,
poderão vir a requisitar quantidade equivalente até três vezes o respectivo consumo médio
mensal estimado, para garantir o abastecimento das unidades da Secretaria Municipal da
Saúde.
5.3 As unidades requisitantes deverão certificar-se da conveniência de utilizarem a presente
ata de registro de preço, realizando prévia pesquisa dos preços correntes no mercado para
fornecimento do produto, nas mesmas condições previstas neste instrumento.
5.4 Os contratos de fornecimento apenas estarão caracterizados após o recebimento pela
DETENTORA das ordens de fornecimento emitidas pelas unidades requisitantes, as quais
deverão ter sido precedidas da emissão da competente nota de empenho, para cuja retirada
a DETENTORA terá o prazo de três dias úteis, contados de sua convocação para fazê-lo.
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5.4.1 Quando cabível a lavratura de termo de contrato, a DETENTORA deverá comparecer
para firmá-lo no mesmo prazo assinalado para a retirada da nota de empenho.
5.5 A entrega da nota de empenho e a assinatura do termo contratual (quando este for
exigível) ficarão condicionadas à apresentação, pela DETENTORA, dos seguintes
documentos, devidamente atualizados:
5.5.1 Certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – CND/INSS;
5.5.2 Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS.
5.6 A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento expedidas
durante a vigência da presente ata de registro de preço, mesmo que a respectiva entrega
esteja prevista para data posterior a de seu termo final, observado o consumo médio mensal
previsto no item 5.1 e as disposições do item 5.2, ambos desta cláusula.
5.6.1 Poderão extrapolar-se as quantidades de consumo médio estimado, desde que haja
expressa anuência da detentora e necessidade da Administração.
5.7 As ordens de fornecimento, consubstanciadas em ofícios, memorandos, e-mails, facsímiles ou outro tipo adequado de documento, deverão conter data de expedição,
quantidade pretendida, preço unitário e total, local e prazo para entrega, carimbo e
assinatura do responsável pela unidade requisitante.
5.7.1 Ao receber a ordem de fornecimento (salvo se através de fac-símile), a DETENTORA
deverá dela passar recibo na cópia que necessariamente lhe acompanhará, devolvendo-a à
unidade requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de requisição e de
liquidação e pagamento.
5.8 Por ocasião de cada fornecimento, a DETENTORA deverá observar rigorosamente as
especificações técnicas do produto, que deverá ser entregue com laudo de análise do
fabricante para cada lote.
5.9 A DETENTORA obriga-se a entregar os medicamentos com validade equivalente a pelo
menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total. Na hipótese de absoluta impossibilidade
de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente avaliada pela
instância gestora das Atas de Registro de Preços, a Secretaria poderá, excepcionalmente,
admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata
substituição, à vista da inviabilidade de utilização dos medicamentos no período de validade.
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5.10 Os medicamentos deverão ser apresentados de acordo com as especificações técnicas e
demais disposições do anexo I.
5.10.1 As referidas caixas e frascos deverão ser reacondicionadas em embalagens conforme
praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número de lote,
data de fabricação e prazo de validade.
5.11 Das notas fiscais, a DETENTORA fará constar os números dos lotes correspondentes a
cada entrega.
5.12 O prazo máximo para entrega do produto será de 02 (dois) dias úteis, contados da data
do recebimento pela DETENTORA de cada ordem de fornecimento.
5.13 A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasione a
Secretaria Municipal de Saúde ou a terceiros, em razão da execução dos fornecimentos
decorrentes da presente Ata.
5.14 Fica nomeado o Senhor Dorival Ferreira Campos Filho, Secretário Municipal de Saúde,
inscrito no CPF/MF/N° 054.457.628-40,para atuar como Gestor da Ata de Registro de Preços,
que ficará responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do objeto contratado,
devendo fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário
à regularização das falhas ou defeitos observados para o fiel cumprimento das cláusulas e
condições estabelecidas, e, ainda, atestar a nota fiscal quando do recebimento definitivo, o que
não exclui nem reduz as responsabilidades da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1 O prazo de pagamento será em até 30 (trinta) dias contados da data final do
adimplemento de cada fornecimento.
6.2 Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá submeter à unidade requisitante a
competente nota fiscal e cópia da Nota de Empenho.
6.2.1 Nas hipóteses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentação
necessária ao pagamento, o prazo será interrompido e reiniciará a partir da data em que se
der a regularização.
6.2.2 Para atestar o recebimento definitivo dos medicamentos entregues, as unidades
requisitantes terão o prazo de dez dias úteis, contados da data da entrega.
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6.2.3 As unidades requisitantes não poderão receber material diferente daquele objeto do
registro de preço, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.
6.3 Estando em termos a documentação apresentada pela DETENTORA, o pagamento devido
será depositado na conta corrente que a mesma deverá manter no Banco do Brasil.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
7.1 A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em
especial durante o transporte e descarga dos materiais.
7.2 A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles
trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.
7.3 A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade
requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra
finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.
7.4 A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter
as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração
da presente Ata de Registro de Preço.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
8.1 Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas
pertinentes, a DETENTORA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:
8.1.1 Pela recusa em assinar a presente ata de registro de preço, multa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor estimado do consumo médio mensal multiplicado por 12 (doze) meses;
8.1.2 Pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar contrato de fornecimento (quando
exigível este), multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do
contrato;
8.1.3 Pelo retardamento na entrega dos medicamentos, multa diária de 1% (um por cento)
sobre o valor da partida em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á
inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências daí advindas;
8.1.4 Pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao
contrato ou à ordem de fornecimento decorrente da presente ata;
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8.1.5 Pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à
parcela dos medicamentos não-entregues ou entregues em desacordo com as especificações
técnicas;
8.1.6 Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à
execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor do
contrato;
8.1.7 Pelo cancelamento da presente Ata de Registro de Preço por culpa da DETENTORA,
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento mensal estimado multiplicado
pelo número de meses faltantes para o termo final do ajuste.
8.2 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
8.3 O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da
empresa apenada, sendo possível, a critério da CONTRATANTE, o desconto das respectivas
importâncias do valor eventualmente devido à CONTRATADA.
8.3.1 O não-pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo valor
como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA ao processo judicial de execução.
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
9.1 A presente ata de registro de preço poderá ser cancelada pela administração,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:
9.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais
aplicáveis à espécie;
9.1.2 Não firmar contratos de fornecimento ou deixar de retirar notas de empenho, nos
prazos previstos;
9.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior aos
praticados no mercado.
9.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser
cancelada por razões de interesse público.
9.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nas hipóteses previstas nos itens
9.1 e 9.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento.
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9.4 Esta Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos
contratos em geral, com as consequências legalmente previstas.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 Fica eleito o foro da comarca do Município de Iacanga para dirimir as eventuais
controvérsias decorrentes do presente ajuste.
E, por estarem desta forma de pleno acordo entre si, assinam as partes o presente Contrato
que vai lavrado em 03 (três) vias de igual teor e validade, na presença das testemunhas
abaixo qualificadas e assinadas.
ISMAEL EDSON BOIANI
Prefeito
Empresa:
Testemunhas:
1) _______________________________ 2) _______________________________
RG nº .................................................. RG nº .................................................

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA
Estado de São Paulo
Site: www.iacanga.sp.gov.br
E-mail: pmiacanga@iacanga.sp.gov.br
Av. Joaquim Pedro de Oliveira, 401 – Centro – Fone (14) 3294-9400
CEP 17180000 – IACANGA – SP
CNPJ:46.137.477/0001-14

ANEXO VI - Modelo referencial de declaração de enquadramento – ME/EPP
(papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, a empresa ...................., CNPJ nº ..........................., com sede na
............................., através de seu representante legal infra assinado, credencia FULANO DE
TAL, portador da cédula de identidade nº ................................., expedida pela SSP/SP, tendo
em vista o PREGÃO nº ..................., cujo objeto é ............................., declara, sob as penas
do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa ou empresa
de pequeno porte, nos termos da Lei complementar 123/06, bem assim que inexistem fatos
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.
(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal)

