
ESTÀDO bÀ PÀRÀÍBÀ
PREFEITURÀ MT'NICÍPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENIE DE LICITÀÇÃO

EDITÀI. Licitação
pRocEsso ÀDMrNrsrB,Àrrvo N" PP OOOOE/2022
r,rcrraçÁo N". ooooS/2022
MODALIDÃDE: PREGÃO PRESENCIAL
TTPO: MENOR PREÇO

Ólgão Realizador do Certame:
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE MOGEIRO

Àv. PRESTDENTE JoÁo PEssoA, 4? - cENTRo - MoGErRo - PB.

CEP: 583?5-OO0 - E-maiI: licitacaomogeiroGuol. com. b!/compras. cotacoe§@outlook. com

32661033.

ObservaÇão:
cortaDê !êstrito à partiêj.paÇão de MiêúoomPrêsas, Eopregâs do Pequêao Porte o EquiParadog, nos

termos da legislaÇão vigentê.

o órgão Realizador do certame acima qualificado, inscrito no CNP.I 08.866'501/0001-67, dorâvante
denoúinado siúpleae€ntê ORC. torna públlco para conhecimento de quantos possam intelessar que

fârá realizar através do Prêgoei-ro oflcial asse§sorado por sua Equipe de Àpoio, âs 0B:30 horas
do dia 29 de MarÇo d.e 2022 ^o 

endereÇo acima indicado, licitaÇáo na modal-j-dade Pregão Presencial

^" OOOOS/2022, tipo nenor prêÇo, e o fornecimento realizado na forma parcelada; tudô dê acordo
com êstê instlumento e em observâocia a Lêi Federal- no 1.0.520, de 1l de Ju1ho dê 2002 ê

subs idiaiiamênte a Lêi Eedeial n. 8,666, de 21 dê Junho de 1993; Lei Comp.l-ementar n'123, de 14

de Dezemlcro de 2006; Declêto Municipal no 016, de 10 dê NoveÍÚcIo de 2006; e legislâçâo pertinentê,
considêradas as alteraÇões posteriorês das referidas normas; conforme os critérios e

procedimêntos a sêguir definiâos, objetivando obter a melhor proposta para: CONTRATAÇÃO DE

eMpnnse pAnÀ EoRNECTMENTo DE MEDICAMENToS DE EABI4ÁCrA BÁSICA E lNJETÁvEÍs PÀRÃ ÀTENDER As

DEMÀNDAS DA SECRETARIA DE SÀÚDE DESTE MUNICÍPÍO.

Tel. : (83)

1.0. DO OBJEIO
1.1.Constitui obieto da presente ficitação: coNTRATAÇÀo DE EMPRESA PÀRÀ FoRNECIMENTO DE

úsDrcúrrros DE íAÀMÁcrA BÁsrcÀ E rNJxrÁvgrs pARÀ ATENDER Às DEMANDAs DA sECRETARTÀ DE SAÚDE

DESTE MUNICÍPIO.
1.2,4s espêcificaÇões do objeto ora licitado, encontram-se devidameote dêtalhadas oo

correspondente Terrno dê Referêncj-a - Anexo I deste Instlumênto'
1.3.A áontratação êcima dêscrita, que se]:á processada nos termos dêste instrumento convocató!io,
especificaÇôes técnicas e infomaÇões complementarês que o acompanham, quando for o caso'
j,.r"tiri.u-"., Pela nêcessidade da devida êfetivaÇão de compra pala supril demanda especifj'ca -
óournataçÀo DE EMpREsÀ pARÀ EoRNECÍMENTo DE MEDrcÀMENTos DE EARMÁcrÀ BÁsrcA E TN.IETÁvErs PÀRÀ

ATENDER AS DÉMANDÀS DÂ SECRETÀRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO _, CONSidETAdA OPOITUNA E

imprescindivel, bern como relevante nedida dê interêsse público; e âinda, pela necêssj.dadê de

desênvolvimento de acÕes continuadas para a promoÇão de atividades pertinentês, visando à

maximizaÇâo dos recursos em reLaÇão aos obietivos progiâmados, observadas as diretlizês e metas

definidas nas ferramentas de planejanento aprovadas.

2.O.DO LOCÀI, E DATÀ E DÀ IMPUGNÀçàO DO EDIfÀI,
2.1.Os envêIopes contendo a documentaÇão relativa à propostâ de preços e a habilitaÇão para

execuÇão ao otjeto desta licitaÇâo, devêrão sêr entregues ao Preqoeiro até as 08:30 horas do

aia 29 ae lIarCo de 2022, to êoderêço constante do preâfiüculo deste inst^mento. Nêstê mêsmo

1ocaI, data e hôrário será realizada a sessáo púbIica pa!a abeltura dos refêridos envêlopes.
2.2.InformaÇões ou êscfarêcimentos sobre esta licitação, selão prestados nos horários normais
de expedientêi das 08:00 âs !2tAa horas' E-mail:
licitacaomogei ro0uoI . com. br/compras . cotacoêsGoutlook ' com '
2.3,Oualquei pessoa - cidadão ou liCitante - poderá solicitar êsclarêcimentos, providências ou

inpugrr". 
-o att convocatório dêste ce!tame, sê manifestada por esctito e di!igida ao ?regoêiro,

ate OZ taoist dias úteis antes da data fi'xada para lêceb1nênto das propostas'
2.4.Caberâ âo Pregoeiro, auxiliado pefos setores rêsponsáveis pela elaboraÇão deste ato
convocatório e sêus anêxos, decidi! sobre a pêtiÇão no prazo dê até 24 (vinte e quatro) horas,
considêrado da data em quê foi dêvidanente recebido o pedido'
2.5.4 respectiva petiçáo sêrá aprêsêntadâ da sêguinte fÔrmâ:
2,5.1.proloco1izaDdo o originaJ-, nos horários dê expediente acima indicados, exclusiv
seguintê endereço: Àv. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - l4ogeiro - PB'

te no



3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2

.DOS ELEMENTOS PÀ8,À LICITÀÇÃO

.Aos participantês, sexão fornecidos os sêguintes elemêntôs:

.I.ANEXO I . TERMO DE REFERÊNCIÀ . ESPECIEICAÇÕES;

.2.ANEXO TI _ MODELOS DE DECI,ÀRÀçÔES;

.3.ÀNEXO IT1 - MODEÍ,O DE DECLARÀÇÃO DE REGULÀRIDADE _ IABILITAÇÃO;

.4.}NEXO IV _ MÍNUTÀ DO CONTRATO.

,A obtenÇão do Edital poderá ser feita da seguinte forma:
.1..Iunto ao Pregoei.o: gratuitamente; e

. 2. Pelos sites r w!úr.mogeiro' pb. gov. brllicitacoes ; www. tcê. pb. gov br.

4. O.DO SUPORTE I.EGÀJ,

4 . 1. Esta licitaÇáo reger-se-á pela Lei Eeder:af n" 10. 520. de 1? de Julho de 2002 e

subs idiariamente a Lei Fedêral n. 8.666, de 21 de Junho dê 1993; Lei Complemental n'123, dê 14

de Dezenbro de 2006; Decreto Municipal n' 016, de 10 de Noveriblo dê 2006; e legislaçáo pertinente,
consideradas as altêraÇões posteriores das refêridas normas; que ficâm fazendo partes integrantes
destê instrunênto, .indêpêndente de transcriÇão.

5. O.DO PRAZO E DOTÀÇ,{O
5.1.O prazo máximo para a exêcuÇão do objeto ora licitado, conforme suas características e as

necessidades do oRc, e que admite prorrogaÇáo nos casos prêvistos pela Lei 8.666/93, está abai-xo
indicado ê será considerado a partir da emissão do Pedido de compra:

Entrega: Imediatâ.
5.2.O fornecimento será executado de acordo com as espêcificaÇões definidas no co.rêspondente
telmo dê Refêrência1, anexo a este instrumento. Na hipótese do referido termo não êstabê1êcêr o

_Iocal para a entrêga, observada a demanda e oportunidadê, essa sêrá feitâ na sedê do oRc ou êm

uma da; unidadês administrativas, por e1e indicada, que coÍnpôê a sua estrutura opelacional.
5.3.O prazo de vigência do corrêspondentê contrato será determinado: até o final rto exêrcicio
financeiro de 2A22, considerado da data de sua assinatura'
5.4.Às despesas decorrentes do objeto deste certame, correlão por conta da seguinte dotação:
Rêcursos eióprios do Municlpio dê Mogeiro: LEÍ 358/21 02.040 SEC. MUNICIPAL DE SÀUDE/FMS

6.0.DÀS COIÍDrÇõES DE PÀRTr CÍ PÀÇÃO

6.1.Os proponentes que deseiarem participar destê celtêmê devêrâo entxegar ao Prêgoeiro dois
envefop;s iechados indicandó, respect ivameote, PROPOSTÀ DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente
identiiicados, acompanhados da rêspectiva declaraÇão de cumprimento dos requisitos de

habilitação, nos termos definido§ neste instrumento convocatório'
6.2.A participaÇão ne§tê certâme é rêstrj"ta às MÍcroemplesas, EmpIêsas de Pequeno Porte e

Equiparados, nos termos da legislação vigentê'
6.:.Nao poaerao partlcipar os intexessados que se êncontlem sob o regüle falimental, enprêsas
estrangei-ras quê não funcionêm no país, nêm aquê1ês quê tenham sido dêclarados inÍdôneos para

licitar ou conttatar com a AdflinistraÇâo Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão

do direito de Iicitar e contratar com o ORC.

6.4.05 Iicitantes que desejarem enviar seus envelopes Ploposta dê PreÇos e DocumêntaÇâo via
postaf - com Avisô àe Recebirnento AÂ -, dêverão remetê-los em tempo hábil ao êndereÇo constantê
ào preâmru1o dêste instrumento, aos cuidados do Pregoeiro - r'laviano crebson Araújo. Não sendo

rigàrosamente observadas as exigências deste item, os respectivos ênvêlopes não sêrão âceitos e

o licitantê, portanto, desconsidexado para efeito de participação no certame'
6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoêiro, sêm a

permanêncla de represêntante credenciado na respêctiva sêssão pública, ficará subentendido quê

ô licitante abdicou da fase de lances vêrbais.
6.6.É vedada à participaÇão êm consórcio.

?.0.Dà REPRESENTÀÇÀO E DO CREDENCTÀ!{EIÚTO

?,1,O licitante dêverá se aprêsentar, Para credenciamento junto ao Pregoêiro' quândo for o caso'

através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar destê procedimento
licitatório, inclusive com podêres para formulaÇáo de ofêrtas ê lances verbais' cada licitante
clêdenciará apênas um representante que será o único âdmitido a intervir nâs fasês do certame

na fotma prevista neste instrumento, podendo ser substituido posteliormentê por outro devidamente

credênciado.
'1 .2.Pata o crêdenciamento dêverão ser apresentados os sêguintes documêntos:
T.2.l.Tratando.sedorepresentantelegal:oinstrrrmêotocÔnstitutivodaempresanaforrnadaLei,
quando for o câso, devidamênte regj'stlado no órgão competênte, no qual estejam expressos seus
joderes para exercêr direitos e assumir obriqaÇôes em dêcor!ência de taf invêstidura;
?.2.2.Tratando-se dê procurador: a procuraÇão por instrumento público ou particular dê qual

constem os necessários poderes par; formula! verbalmente lâncês, nêgociar preços, firmar
declaraÇõês,desistilouapresentarasrazóêsderecursoeplaticaltodososdêmaisatos
pertinêntes ao cêrtamê; aco;panhada do cotlespondente instrumento de constituiÇão dâ êmprêsa,

quando for o caso/ que conpro;e os poderes do mandantê para a outorga. Na hipótêse de plocuraÇâo

Jàia particurar a"rà.á g"i teconhe;ida a firla êe c'rtório do resPêctivo signatário '
1.1.:.o representaote 1êgaL ê o procurador devêrão identificar-sê apresêntando doc,mento oficial
que contenha fotÔ.
7,3.Estes documentos deverão ser ê

em original, Por qualquêr Processo
ou membro da Equipe de APoio.

ntrêgues ao Pregoeiro - aDtes do início da sêssão p
dê cópia autênticada por cartó!io competênte, pê1o P

úb11ca
oeiro



?.4,A não aprêsêntaçáo ou ainda a incorreÇão insanáve1 de qualquer dos dôcumêntos de
credenciamento impeditá a participação ativa do rêpresentantê do licitante no presentê cêrtamê.
Ésta ocorrência não inabilita!á sumariamente o concorrente. apênâs pêrderá o dirêito a

manifestar-sê nas corrêspondentes fasês do procêsso licitatórlo. Para tânto, o Pregoeiro leceberá
regularmente do referi.do concorrente seus envelopes, declalaçõês e outlos elementos necêssários
à participaÇào no celtame, desde quê apresêntados na forma definida nêstê instrumênto.
7.5.No momênto de abertura da sêssão púbIica, cada licitaôte, por: intelmédio do sêu rêplesentantê
devidamênte crêdênciado êntrêgará ao Pregoeiro, em separado de quafqueri dos ênvelopes, a seguinte
docu-nentaÇão:
? . 5 , 1 . DeclaraÇáo de Elaboração Íodependentê de Ploposta - Anexo II.
I . 5. 2 . Dec.Ia.ação dando ciência de que cumprê plenanentê os !eqúisitos de habilitaçáo, conforme
modelo - Ãnêxo IIT; e
7 . 5. 3 . ComprovaÇâo de que o ficitante se enquadra nos têrmos dô Àrt. 3o da Lei 123106, sendo
coosidêrado microempreSa ou empresa de pêqueno polte e lêcebendo, portaoto, tlatamento
difêrênciado e simpliflcando nâ forma definida pela legisfação vigênte. Tal comprovaÇão poderá
ser feita através da apI:esentaÇão de qua.Iquêr um dos seguintes documentos, a critério do

ficitântê: a) declaraÇão expressa formalmente âssinada po! profissiona.I da áIêa contábi1,
devidamentê habi-Iitado; b) certidão sinplificada enitida pela junta comercial da sede do

licitante ou equivalentê, na forma da legislação pêrtinente. À ausênciâ da referida declalaÇão
ôu cêrtidão simplificada inpedirá a participaÇão do Iicitantê no presentê celtame.
?.5.3.1.o Pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Àrt' 43, § 3', da Lê1' 8'666/93'
destinada â esclarecer sê o 1j-citante é, de fato e de direito, considerado microempresa ou

empresa dê pequêno poltê.
z.É.Quanao os envelopes Ploposta de PreÇos e Docpmentação forem enviados via postal' a

docr.rmentação relacionada nos itens 1.5.7,'7.5.2 e ?.5.3 deverá ser aplesentada dentro do envelope
Proposta de Preços.

8.0. DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

8.1-,À proposta deverá ser aprêsentada em

seguintes lndicaÇões no anverso:
01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as

PRET'EITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO
pRoposTA DE PREÇOS - PRE6ÁO PRESENCTÀL N'. 00008/2022
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREÇOS dêverá conter os seguintes elementos:

B.2.proposta etaborada em con§ooância corn as especificaçôes constante§ deste instrumênto ê sêus

elênentos - A.nexo r -, êm papêI tirdorado da empresa, quando fot o caso' assinada por sêrl

represêntante 1ega1, contendó no correspondente ltem cotado: discrininaÇão, marca e/ou nodelo e

ou-tras catâctêrísticas se nece§sário, quantidade ê valores unitáriÔ ê total exprêssos êm

algarismos,
g.ã.Sera cotado rm único preÇo para cada itêm, com a utilização de duas casas decinais. ÍndicâÇão
êm contrário está sujelta a correÇão observando-se os seguintes critérios:
B.3.1.Ea1ta de digitosl serão acrescidos zelos;
8.3.2.Excesso de dlgÍtos: sendo o primeiro dÍgito excêdente menor que 5' todo o excesso será

suprimiao, caso conúário havêrá o árredondamento do dígito anterior para mais ê os dêmai. itêns
excedêntes suPrimidos'
8,4,A quantidade ninima de unidades a se! cotada, por iten' não deverá ser infêrior a 100E da

estimâtiva dêtalhada no corrêspondênte Têrmo de Rêfe!ência - Anêxo I. DisposiçãÔ êm contrário
nãodêsclassificaautomatlcamenteapropostaapenasolespectivoitemserádesconsidêrado.
B.5.APropostadeveráselredigidaêmlinguaportuguesaeemmoedanacional,êfabolâdacom
cla.êza, sêm altêrnativa", au"r.-u". emendas e/ou entrelinhas. suas folhas Iubricadas ê a última
datadaeassinadapelolesponsável,comindicaçào:dovafortotaldâpropostaemalgarismos,
dos prazos de êntrega ou eiecuçâo, das condiÇõês de paqÍa(ento' da sua validade quê não poderá

ser inferior a 60 d.ias, e outrás informaÇões e obser.vâÇõea pertinentes que o licitante julgar

necessárias.
8.6.Bxistindo discrepância entre o preço unitário e o valor total' resú1tado da nultiplicaÇâo
do prêÇo unj-tário pela quantj-dade, o preÇo unitário prêvalecerá'
g.l.Flca estabelecido que havendo divergência de preÇos unitários para rnn nesno produto ou

serviÇo, prevalecerá o dê menor valor'
B.g.No caso dê afteraÇao necessáriâ da proposta fêita pelo Pregoeiro ê sua Equipe de Àpoio,

decorrente exclusivamente de incorreÇões ná unidade dê nedida utilizada, observada á devida

proporcionâ1idade, bem como na multiplicaÇão ê/ou soma de valoles' prevalêcerá o valot coitiqido'
8,9.4 nâo indicaÇão na pxoposta dos prazos de ênt!êga ou execução' dâs condiÇÕes dê paqamento

ou dê sua varidade, ficará 'subentenaião que o licitantê acêitou integrarmente a§ disposj'ÇÕês do

ato convocatório ê, portanto, 5êráo coosiàeradas as deternrj-nações nê1e contidas para as referidas
."lgà""iu" não sêndá suficiente motivo pâra a dêsclassificaÇáo da proposta.
8.10.É facultado ao ticitante, apresentat a proposta no prôprio modelo fornecido pê10 ORc' desde

jâ devidamênte Preenchido.
ticitaÇões para aqui s iÇão

s. A êvêntual falta da ref
á desclâssificada a Propos

de mêrcêdorias o participante indicará a orj-gem dos produt
erida indicação nâo desclassificará o licitantê
ta que dêixal de atender as disposiçôês deste instrume

apiesentação da proposta tanúém em midia, ou seja' e ou

que êste
8.11.Nas
ofêrtado
8.12. Ser
8.13. Eic
PENDRTVE

a facuLtado ao licitaote a



9.O.DÀ HÀB r r.rrÀç.íO
9.1,os documentos necessários à habilitaÇão dos licitantes, dêvêrão
via, dentro de envelopê lacrado, contendo as sêguintes indicaÇÕes

PREEEITURÀ MÚNICIPAL DE MOGEIRO
DOCUMDNTÀÇÃO . PREGÁO PRESENCIAL N"
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

aaaaB/2022

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÁO devETá CONTET

ser apresentados em 01 (uma )

no anverso

OS seguintes elementos

9.2
9.2

1ic
9.2

. PESSOA .]URÍDICA:

.1.Prova dê inscriÇão no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.

.2.prova dê inscrição no cadastro de contlibuintês estadual ou municipal, relativo à sede do
itante.
.3.Ato constitutivo, êstatuto ou contrato social eÍn vigor. devidamente regj-strado, em se

tratando de sociedades comercials, ê, no caso de sociedadês poa aÇões, acompanhado de documêntos
de êlêiÇão de sêus administradores. Inscrição do ato constitutivo, oo caso de sociedades ci-vis,
acompanhada de prova de dirêtoria em exêrcicio. Dêcreto de autorizaÇão, em se tratando de emprêsa
ou sociedadê estrangeira em funcionamento no País, e ato de regj.stro ou autori2aÇão para
funcionamênto expedido pelo órgão competênte, quando a atividade assin o exigir. Registlo
comercial, no caso de emprêsa individual. Estas exigênclas nâo se aplican ao licj-tante que,
quando da etâpa de credenclamento no cêrtane, já tenha aprêsentado de forma regulâr nos termos
do presentê instrumento convocatório, a referida documentaÇão solicitada neste subitem.
9.2.4.natanço patrimonial e demonstraÇôes contábeis do últino êxercicio social, já exigíveis e

apresentados na forma da Iêi, con indicaÇão das páginas corrêspondentes do livro diário em quê

o mesmo se encontra, bêm como ap!êsêntação dos competentês termos de abeltura e êÍrcerlamento,
assinados por profissional habilitado e devj-damênte reqistrados na junta comercial competente,
vedada a sua substituiÇão por balancetes ou balanÇos piovisórios. Tratando-se de empresa
constitulda há menos de um ano, ou aquêla quê ainda não tenha realizado o fechâmento do seu
primeiro ano de existência no prazo lega1, poderá apresentar o Balaço de Àbertura assinado por
profissiônal habilitado e dêvidamentê reqist!âdo na junta comercial competente'
9. 2 . 5. Reqularldâde pata com a Eazenda Federal Certidão Nêgativa de Débitos Rêlativos aos

Tributos Federais e à Divida Àtiva da União.
9.2.6.Cêrtidôês negativas das Eâzendas Estaduaf e Municipal da sede do licitantê, ou outxo
equivalênte, nê forma dâ lei'
9.2 . ? , Conprovação de rêgulaiidade lelativa ao Eundo de Garantia por Tempo de servi"Ço - rGTS,

ap..""rrta.rdo o lespêctivo Cêrtificado dê Regularidadê fornecida pê1a Caixâ Econômica Eêdera1.
g.z.B.erova de inexistência de débitos inadimPtidos perante a.IustiÇa do TIabalho, mediante a

apresentação de Certidão Neqativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos temos do Tltulo V11-À da

cànsolidação das Leis do Trabalho, aprovada pê1o Decreto-Lei n'5'452, dê 1'de mâj'Ô de 1943'

9 ,2 . 9. Deciaraçao do Iicitante: de cumprirnento do disposto no Art. ?", Inciso XXXTII, da

ConstituiÇão Federal - AiL, 2'7, Inciso V. da Lei 8.666193; de superveniência dê fato impeditivo
noquediziêspeitoàparticipaÇáonalicitaÇão;edêsr]bmeter-seatodasâsc1áusufase
condlÇões do presente instrumeoto convocatório, conformê modelo - Anexo II'
g.2.1O.ComprovaÇão dê procedência do mêdj-camênto - feita âtIêvés de DêclaraÇâo confêccionada
ao. o" rra.ti", .,os medicamentos a que concorri ê vênci, ê as malcas que r:egistrei na proposta
legislaÇâo pêltinente dâ ANVISA e /ou AGVISÀ ê/ou Ministério da saúde ê demais dispositivos
legais. nstando o(s) com seus Registro e certificados vigentês, ass.im como o(§) Laboratório(s)
quá os produzem tem (tên) a Certificação de boas prátj"cas e controle por linha dê produÇão.

Àssrrno ioda e quaisquer responsabilidade pêrante estas informaÇões aqui declaradas e a§

consequências previstas no arfigo 299 do Decreto Lei n'2.848 de O? de dezeÍülo de 1940, tendo
em vista quê estabeleço garantias a Administração perante es§âs doutrinas, ficando o Órgão ê

seus Agenies de LicitôÇão, eximi dê qualquêr dolo no que concêroe as garantias pr.évias
estabefecidas neste documento declaratório".
g.2.11.Certidão negativâ de falência ou concordata expedlda pelo distlibuidÔr da sedê do

ficitante,nomáximo3o(trintâ)diasdadâtaprêvistaparaaberturadaspropostas.
9.2.]'2.comprovaçãodecapacidâdededêsempenhoanteriorsatisfatório,deatj.vidadeigualou
assemelhadá ao objeto da Iicitâção, fêita através de atestado fornêcldo por pessoa jurldica de

direi to púb1ico ou Privado.
9.2.13,Alvârá de localizaçáo e funcionamento e/ou dêcIalaÇáo da prefeitura do local da sede da

Eirma, infomando quê a mesma funciona no enderêÇo nencionado nos documentos '

9.3

9.3
qua

.Doquúentâção esP€cífiêa:

.1.Licênça Sanitária EstaduaL ou Municipal.

.2. Cornpràwação da Autorização de Funcionamento da empresa licitantê - ANVrsA, acompânhada,

nao foi o caso, da devida autorizaÇâo parâ comercj-al-ização dê medj-camêntos contlolâdos'

9.4.Os documêntos de Habilj-taÇão deverão 5êr organizados na ordem descrita nestê inst
precedidos por ulll índicê corrêspondente, podendo ser apresêntados em original' por
'p.oaa""o de cópia autenticada por caitório competente, pelÔ Pregoêiro ou mêmbro da E

apoio o,., publi;aÇão em órgão àa imprensa oficial, quando for o caso' Estando perfê
làgiveis, sem corrter bolrôãs, rasu,,s, emêndas ou entrêliÔhas' dentro do prazo de val
enáerrados em envelope devidamente lacrado e indevassável-' Por ser apênas rnna formali
visa facilitar os trabalhos, a ausência do refêrido índicê nâo inabilitará o 1j-citante

rumento,
qualque r
guipe dê
i.t ament e
idadê, e

que



9,5.A falta de quatquêr docunento exigido, o seu vencÍmento, a ausência das cópias devidaÍnente
autenticadas ou das vias or:iginais para autenticaÇão pefo Preqoeiro ou membro da Equipe de Apoj.o
ou da pubficação em órgãô na impreosa ofj.cia1, a apresêntaÇâo de documentos de habilitação fora
do envelope especlfico, tornará o respectivo licitante inabilitado. ouando o documento for
obtido via Intêrnet sua legalidadê sêrá comprovada nos ender:eÇos e1êtrônicos correspondentes .

Poderá sêr utilj-zada, a critério do Pregoe.iro, a documêntaÇão cadastral de fornecedor, coDstante
dos arquivos do oRC, para comprovaÇão da autent-icidadê dê êlêmêntos apresentados pelo licitantê,
quando for o caso.

10. O.DO CRITÉRIO PÀRA 'JI'I.GÀIIÍENTO
10.1,Na sêIeÇão inicj-aI das propostas parâ identificaÇão de quâis irâo passar a fase de Lances
verbais e na classificaÇão finaf, observadas as êxigências e procedirnentos definidos neste
instrumento convocatório, será considerado o critério de menor prêço apresentado pa!a o

Çorrespondente item.
10,2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostês escritas, e após obedecldo o
disposto no Àrt. 3ô, § 2o, lnciso II, da Lei 8.666/93, â classificaÇão inicial parâ a fase de
Iancês verbais, se fará através de sortêio'

11.0,DÀ ORDEM DOS TRÀBÀIJIOS
11.l,para o têcebimento dos ênvêfopês e inicio dos trabalhos será observada uma tolerância de
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopês,
nenhum outao será aceito.
1l.2.Declarada aberta à sessão púb1ica pelo Pregoeiro, será êfetuado o devido credenciamento
dos interêssados. Sornentê parti-cipará ativamente da rêunião um representantê dê cada licitante,
podêndo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se intêrêssar.
11.3,O não comparecimento do rêpresentante de qualquer dos licitantes náo impedirá a efetivaçáo
da rêunião, seodo quê, a simples participaÇáo oestê certame implica na total acêitação de todâs
as condiÇôês êstabelecidâs nêste Ínstrumento Convocatório e seus anexos.
11.4.Em nenhuma hipótese será concêdido pxazo para a apresentação de documentaÇão e/ou
substituiÇão dos enve.lopês ou de qualquer elemento exj-gido ê náo apresentado na lêunião destinada
ao rêcebimenEo das propostas dê preços'
11.5.O Preqoeiro receberá de cada rêpreseotante os envelopes Proposta de Preços e DocumêntaÇáo
e a declaraÇão, sêparada de quâ1que! dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os
requisitos de habi l itaÇáo,
11.6,postêriormente abrirá os envelopes Propostas dê Prêços, rubricará o sêu conteúdo juntamênte
com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quânto à validade e cumprimento das êxigências
constantes no instrumeoto convocatório e solicitar:á dos licitantes que examinem a documentaÇão
neIês contidas.
11.7.Prossêguindo os trabalhos, o Pregoêiro aDalisará os documentos e as observaÇões polventura
fornuladas pelos llcitantes, dândo-fhes ciência. em seguida, da classificaÇão inicial, indicando
a proposta de menor preÇo e aquelas em valores sucêssivos e supetiores êm até dez por cento,
!êlativaientê à de menor va.lor, para cada item cotado. Entrêtanto, se assim julgiar necessário,
poderá divulgar o resultado numa nova reunião.
11..8.Náo havêndo para cada item licitado pelo mênos três prôpostas nas condiçõês acima definidas,
serâo classificadas as mefhores propostas subsequentes, até o máxitilo de três. quai§quer que

sejam os preÇos oferecidos,
11,9.Em seguida, será dado início à etapa de apresentaÇão de lances verbais pêIos rêpresentantes
dos llcitantes inicialnente classificados, que deverão ser formulados de forma suce§siva, en
valores distintos e decrêscentês, a pa!tir do autor da proposta de maior prêÇo. Seráo rêalizadas
tantas rodâdas de Iances vêtbais quantas se fi2êrêm necessárias. Esta etapa poderá ser
interrompida, marcando-se llma nova sêssáo púb1ica paaa continuidade dos trabalhos, a critério
do Pregoeiro.
11.10.Nâo seráo aceitos fances com valores irrisórios, incompativêis com o valor orçado, ê

dêvêrão sêr êfetuados êm unidadê monetáriâ nacional. A desistência em aplesêntar lance velbal,
quando convidado pel-o prêgoeiro, impficará nâ exclusão do licitantê apenas da êtâpa de lances
vêrbais pâra o cottespondentê item cotado e na manutenção do últirno preÇo apresentador para
efeito de classificaÇão final das propostas.
11,11.Dec1arada encetrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Preqoeiro êxaminalá a
acêitabilidadê da primêira classificada, quanto ao objeto e valor, dêcidindo mÔtivadamêntê a

11.l2.Sendo aceitáve1 a proposta de menor preÇo, será abêrto o envelope contêndo a docunentação
de hâbilitaÇão somente do licitante que a tivêr formulado, para coÊfirmação das suas condiÇões
hâbilitatórias. Constâtadô o atendimento plêno das êxigências fixadas no instrumento
convocatório, o licitânte será declarado ve!rcedo!, sendo-1hê adjudicado o respectj-vo item,
objêto deste certame, após o transcurso dâ competente fase recursal, quândo for o câso.
11.13.Se a ofêrta não for aceitávêI ou se o licitantê não atender as exigência habilitatóriâs,
o prêgoêiro examioará as ofertas subsequentes, na ordêm de classificaçâo, verificândo a sua

aceitrbilidade e procedendo à habilitaÇão do proponentê, e assim sucessivamênte, até a âpuraÇão
de uma proposta que atenda as disposiçôes do instrumêôto convocatório'
11.14,Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual sêrão registradas todas as ocorrênciaa

11.15.Em dêcorrência da Í,ei Comptementar 123l06, a comprovação de reg
e que, ao fina1, será asslnada pelo Plêgoeilo, sua

11.15.1.Às microemPlesas e
licitaçáo. deveráo apresentar toda a

Equipê dê Apoio e licitantês presentes.
ularidade fiscal ê

empresas de Pequeno porte, por ocasião da particiPaçã
documentaÇão exiqida para cotnplôvação de !êgu1

trabâlhista das microempresas ê empresas de pequeno porte somentê será exigida pala
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procêdimento:

to de

sta
uJ.

s



fiscal ê trabathista, dentre os documentos errumerados neste instrumento para efêilo de
HabilitaÇão ê integrantês do ênvefope Documentaçáo, mêsmo que êsta apresentê alguma restriÇão;
11.15.2.Havendo alguma lestriÇão na comprovação da rêgularidade Íiscal e trabafhista, será
assêgurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo têrmo inicial correspondêrá ao momento êm que

o Iicitantê for dêclarado vencedor, prorrogáveis por igual periodo, a critério do oRC, para a

regularizaÇão da documêntaÇáo, pagamento ou parcelamento do débito, e êmissâo dâ êvêntuais
certidõês negativas ou positivas com efêito de certidão negativa;
11.15.3.A não- rêgul aii zaÇáo da documentaÇâo/ no prazo aclma plêvisto, implicará dêcadência do

direito à contrataÇão, sem prejuizo das sanÇôês previstas no Art, 81, da Lei 8.666/93, sendo
facuftado ao ORC convocar os ficitêntes remanescentes, na ordem dê classificaÇão, para assinatura
do contrato, ou rêvoqar a licitaÇão.
11.16.Os docrmentos aprêsentados pelos licitantes no Crêdenciamento ê os elemeDtôs constantes
dos envelopês propostâ de PrêÇos ê DocumêntaÇão que forem abeltos, serão retidos pelo Pregoeiro
e aDexados aos autos do procêsso. No mêsmo contexto, o envelope Documentação, ainda lacrado, do

1Ícitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não for rêtirado por
sêu rêpresentante 1ega1 no prazo de 60 (sessênta) dlas consecutivos da data de homologação do
preseôte cêrtame, será sumariamente destruído.

12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEIÍÀBILÍDÀDE DE PREÇOS

12.1.Havend.o proposta ou lance vêncêdor com valor para o rêspectivo item relacionado no Anêxo 1

- Termo de Referência - EspecificaÇões, na coluôa código:
12.1.1.Com indícios quê conduzâm a u]na presunÇão rêfativa de inêxequibilidadê, pelo critério
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, êm ta1 situação, não sêndo possívê1 a imediata
confirmaÇâo, podêrá ser dada êo licitante a oportunidade de dêmonstrar a sua êxequibilidade,
sendo-fhe facultado o prazo de 03 (três) dias útêis para comprovar a viabilidade dos preços,
conforme parâmetros do mesmo Art' 48, II, sob pena de dêsconsideraÇão do item.
12.2,Sa1ienta-se que tais ocor.ências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, êpenas o item corrêspondente.

13.0. DOS RECURSOS
13.1.Decfarado o vêncedôr, qualquer licitantê poderá manifêstar imediata ê motivadamêntê a

intenÇão de rêcorrer, observando-se o di§posto no AIt. 4" Inciso XVÍIT. da LeL 10.520/02,
13 . 2 . O acolhimento do recurso importará a invalidaçâo apênas dos atos iosuscetívei§ de

aproveitamento.
13.3.À falta de manifestaÇão imediata e motivada do ficitantê importar.á a decadência do direito
de recurso ê a adjudicaÇão do objeto da licitação peto Prêgoeiro ao vencedor'
13,4.Dêcididos os recur§os, a autoridade superiol do oRC fará a adjudicaÇão do objeto dâ

ticitaçáo ao proponêntê vencêdor.
13,5.O recursó sêrá dirigldo à autoridade superior do ORC, po. intêrnédlo do Pregoêiro, devendo
ser protocolizado o original, nos hor.ários normais de expêdiente das 08:00 as 12:00 hoIas,
exclúsivamente no seguinte endêreÇo: Àv. Presidente ,loão Pêssoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB'

14. O.DÀ HOMOT,OGÀÇÃO E ÀDJTJDTCÀçÃO

14.1.Conc1uido a fase compêtitiva, ordenada às plopostas apresentadas, analisada a documêntaÇáo

dê habilitaÇão e observados os recursos pôrvêntura interpostos na forma da legislação vigentê,
o pregoeiro emitlra relatório concluslvo dos trabafhos desenvolvidos no certame, remêtendo-o a

autotaidade superior do ORC, juntamentê com os êlementos constitutivos do processo, nêcessários
à ÀdjudicaÇão e HomofogaÇão da respêctiva ticitaÇão, quando for o caso'
14.2.A autoridade supêrior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre ê defesa dos

interesses do oRc, discordar ê deixar dê homofoqar, total ou parcialmentê, o Iêsultado
apresentado pêlo Pregoêlro, rêvogar ou considêrar nula a LicitaÇâo, desdê que aplesênte a dêvlda
fundanientação exigida pela legislaçâo vigêntê, resguardados os dileitos dos licitantes.

15.0.DO CONTR.ATO

15.1.Após a homofogaÇão pela autoridade supelior do oRC, o adjudicatário selá convocado para,

dêntro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimênto da nolificação, assinar
o respectlvo contrato, quando for o caso, efabolado em conformidade com as modalidades permitidas
pela iei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer afteraÇões nos termos definidos pela rêferida norma.

rs.z.llao atendendo à coôvocaÇáo para assinar o contlato, e ocorrendo esla dentro do prazo de

validade de sua proposta, o licitante perdêrá todo§ os dir.eitos que porventura tenha obtido como

vencedor da licitação.
15,3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencêdor não comparecer para assinatura do contrato
aro praro ê condi-ções estabelecidos, convocar os licitantes remaoescentês, na ordem de

clas_sificação ê sucessivamente, para fazê-10 êm igual prazo do licitante vêncedol.
15.4.O contrato quê evêntualmêntê venha a sêr assinado pê1o ficitante vêncedol, podelá ser
alterado com a devida justificativa, unifaterafmente pefo contratante ou por acÔrdo entre as

partes, nos casos previitos no Art. 65 e sêrá rescindido, de pleno dj-relto, conforme o disposto
nos Arts, '7'l , '18 e ?9, todos da Lei 8.666,/93; e realizado na forma de folúecimento parcelada.
15.5.O Contratado fiCA Obrigado a acêitar, Ôas mêsmas condiÇôês contlatuais' os acréscimos ou

suprêssõês que se fizerem.rár .ornp."", até o respectivo limite fixado no Àrt. 65, § 1' da Lêi
e.à66/93- Nenhum acréscimo eu suprêssão poderá exceder o limite estâbelecido, salvo as supressôês
rêsuftantes de acordo cê]ebrado entrê os contratantes

16. O.DÀS SÀNÇõES eDldrNr srR.AÍrvÀs
16.1.ouem, convocado dêntro do prazo de validade
deixar de entregar ou aprêsentar docunieotaÇão

da sua proposta, não
falsa exigida para o

tr tcelebrar o col
cêrtamê, ens a



retardamênto da execução de seu objêto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de nodo inidôneo, declarar infornaçôes fafsas ou coÍneter fraudê fiscal,
garantido o direito à ampl-a defesa, ficará Lmpedido de licitar e contrata. com a União, Estados,
D.istrito Federa.I ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornêcedores SICAF do Governo Federal e de sistemâs sêmêfhantes mantidos por Estados. Distrito
Eêdera1 ou Municípios, pelo prazo dê até 05 (ci-nco) anos, sêm prejuízo dâs multas previstas
neste Edital e das demais corilinaÇõês legais.
16.2-A rêcusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assurllidas ê preceitos legais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévla dêfêsa, às sêguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 8?.
da Lel 8.666/93: a - advertência; b multa de mora de 0,51 (zero virgula cinco por cento)
apficada sobre o valot do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do
objeto ora contratado; c - multa de 1OS (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão
totaf ou parcial do contrato; d s imultâneamentê, qualquer das pena-lidades cabivêis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 70.520/A2.
16.3.se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 (qúinzê) dias
apôs a comuoicaÇão ao Contratado, será autonaticamêntê descontado da prirneira parcela do
pagamênto a quê o contratado viei a fazer jus, acresci.do de juros molatólios de 1g (um por
cênto) ao mês, ou, quando for o caso, coblado judicialmente.
16,4.Após a âpl.icação de quaisquer das penalidades pievistas, realizar-se-á conunicâção escritâ
ao Contratado, ê publicado na imprênsa oficial, êxcIuídas âs Penalidâdês de advertência e multa
dê mora quando for o caso, constando o fundamentô fêgal da punição, informando ainda que o fato
será registrado ê publicado no cadastro correspondentê.

17.0.DÀ COMPROrrÀÇÃO DE EXSCUÇÀO E RECEBII{ENTO DO OB;IETO

1?.1,Executadâ a presente contrataÇão e observadas as condiÇÔes dê adimplemento das obrj-gaÇÕes
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedeceráo, conforme o

caso, à disposiÇões dos Arts. ?3 a'l6t da Lei 8.666/93.

18. O.DO PÀGA}IENTO
l-g.1.O pagamento será realizado mediante procêsso regufar e em observâocia às nomas e

procêdimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no plazo de trinta dias,
contados do perlodo de adimplemento.
18,2.O dêsedcolso máximo do período, não será superior ao va-lox do respectivo adimplemento, de

acordo com o cronoqrama aplovado, quando for o caso, ê sempre em conformidadê com a

disponibilidade dê recurso§ financêilos.
18.3.Nenhurn valor será pago ao Contratado eoquanto pendentê de liquidâçâo quafquêr obrigação
financeira que the for imposta, em virtude dê penatidadê ou inadimplência, a qual podêrá ser
compensada con o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquêr natureza.
18-4.Xos casos de evêntuais âtrasos de pagamento nos temos deste instrumênto, e dêsde quê o

Contratado náo tênha concorrido de al-guma folna para o atraso, será admitida a compensaÇão

financeira, dêvida desde a data limitê fixada para o pagamento até a data correspondênte ao

efetivo pagamento da parcela. os êncargos moratórios devidos êm razão do atraso no pagamento

serão calcülados com utilizaÇão da seguinte fórmula: EM = N x VP i I, ondel EM = encargos
moratórios; N = número dê dias êntre a data prêvista palâ o pagamênto e a do efetivo pagamento;

vp : valor da patcela a ser pagâ; ê I = indice dê compensaÇáo finâncêira, assim apulâdo: I =

(TX + 1OO) + 365, sêndo TX = percêntual do ÍPCÀ-IBGE acumuLado nos últirno§ doze mêses ou, na

suâ fa1ta. um novo índice adotado pêIo Govêlno Eêderal que o substitua, Na hipótêsê do rêfêIido
indice estabelecido para a compensaÇão financeira vênha a ser extiíto ou de qualquer forma náo

possa mais ser utifizado, será adotado, em substituiÇão, o quê viel a ser determinado pela
l-eqislaçâo então em vigor.

19. O.DO RBÀ"USIÀ}.,ENTO
19.1.Os prêços contratados sáo fixos e irreajustáveis no prazo de um ano'
19.2,Oentro do plazo dê vigência do contrato e mediante solicitaçâo do contratado, os preÇos

podêrão sofrer rêajuste após o intêrregno de um ano, na mesma proporÇão da variaÇão verificada
;o IpCA,IBGE acumulado, tomando-se por basê o mês de apresentaçâo da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigaÇôes iniciadas e concluídas após a ocorlência da anualidade.
19.3.Nôs rêajustês subsequentes ao primeiro, o intellegno mínimo de um ano seIá contado a paltir
dos efeitos fj.nanceiros do últino rêaiustê.
19.4.No caso de atraso ou náo divulgaÇão do lndice de reajustamentÔ, o contratante pagará ao

contratado a importância calculada pêta ú1tima wariaÇão conhêcida, liquidando a difelenÇa
correspondente tão logo seja divulgado o 1nd.icê definj-tivo, Fica o contratado obriqado â

upru".itu. nemória de cáIculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, senpre
quê este ocorler.
i9.s.ll." afêriÇÕes finais, o lndice utilizado para reajuste será, abrigatoriamente, o defioitivo'
19.6.Caso o lndice êstabelecido para reajustamento venhâ a ser extinto ou de qualquel forma não

possa mais ser utilizado. sêrá adotâdo, em substituição, o quê viêr a ser detêrminado pela
legisl-ação entáo em vigor.
191?.l.ta ausência de previsão Legal quantô ao indice substituto, as partês eIêqerãô novo índice
oficial, para reajustamento do preÇo do valor rêmanescentê, por mêio de termo aditivo'
19.8,0 reâjuste podêrá ser realizado por apostilamento'

20. O.DÀS DTSPOSTçôÉS GERATS

20.1.Não sêrá devida aos proponentes pela
ao certame, qualquer tipo de indenizaÇão'

êlaboracão e/ou apresentação de documenlaçâo r



20.2.Nenhu-na pessoê fislca. ainda que credênciada por procuraçáo lê941, podêrá reprêsentar mais
dê uma Licitantê.
20.3.À prêsente licitaÇão soÍnênte pode!á vir a ser revogada por razões dê interêsse púb1j"co
dêcor!ênte de fâto superveniente dêvidamênte complovado, ou anulada no todo ou em palte, por
ilegatidade, dê ofício ou por provocaÇão de tercêiros, mediante parece! escrito ê dêvidamênte
fundamentado .

20.4.Caso as datas ptevistas para a iealizaÇáo dos eventos da presente licitaÇáo sejam declaradas
feriado e não havendo latificaÇão da convocação, ficam transferidos automaticamente para o
primei-ro dia úti1 subsequente, no mesmo locaf e hora anteriormentê prevj-stos.
20,5.O ORC por conveniêncj.a ad,ninistiativa ou técnlca, §e reserva no dixeito de paralisar a

qualquer tempo a exêcução da coútrataçào, cientificando devidâmente o Contratado.
20.6.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instnmênto, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeÇão. venha a âpresêntar, depois do julgameoto, falhas ou
irrêgularidades que o vlciaram hipótese êm que ta] comunicado não terá efelto dê recurso.
20.?.Nos val-ores aprêsêntados pefos licitantes, já dêve!ão êstar incluldos os custos com

aquisiÇão de naterial, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros quê venhan a

incidir sobrê os respectivos preÇos.
2O.8.As dúvidas surqidas após a aprêsentaçáo das propostas e os casos omissos nêste instrumento,
f-icarão única e exclusi-vamente sujeltos a interpr:etação do Plegoeiro, sendo facultada ao mesmo

ou â auto!i.dade superior do oRc, em qualquer fâsê da licitaÇão, a plomoÇão dê diligência
dêstinada a êsclarecer ou a complêmentar a instrução do processo'
20.9.paxa diriÍnir contrové!sias dêcorlentes deste certame, excluido qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Itabaiana.

Mogêiro -

E],AVI

PB, Matço de 2022.

L SON JO
Pre goe ro Oficiaf

1d

I



1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto dêsta lj.cltaÇão: coNIRATAÇÀo DE EMPRESA PARA EORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

DE TARMÁCIÀ BÁSICÀ E IN.]ETÁVEIS PÀÂÀ ATENDER AS DEMÀNDÀS DA SECRETAF,ÍA DE SAÚDE DESTE MÚNICÍPIO.

ESTÀDO DÀ
PREFEITURÀ MUNICIPÀ', DE MOGEÍRO

coMrssÃo pE RI.ÍANE NTE DE LrCrrÀÇÀO

ÀNEXO I - PREGÃO PRESENCIÀT N" OOOO8,/2022

TERMO DE REEERÊNCIA - ESPECIEICAÇÓES

. JUSIIFtcÀrrvÀ
, Considerando as necessidades do ORC, tem o presênte teEno a finalidade de deflnir,
dêquadamente, os procêdimentos necessários para viabi.Iizar a contrataÇão êm têla.
.As caracterlsticas ê especificaÇõês do objeto ora ficitado são:

12
13

24

26

4A

41

2.O
2.1
ea
2.2

técn i ca

ÚNIDÀDECODIGo
FR1 ACEBROEILINA 25MGl5ML
ER2 I]BROFTLlNA 5OMG/5ML

30003 ICLOV]R 2OOMG
18000IDO ACETILSAI]IC LICO lOOMG4

3600ÁcrDo AScóRBrco looMG/sML5
1200ÁcrDo ÀscóRBrco 2oo MG/ML (GorÂs)6

20000'1 DO ÀS rco 500 MG

36000rco 5 MG cx/500DO
600I NJETCO 50 MG/ML SOLtDo L5ML9
300INA 1 MGIML IN ]. ML10

120001L DESTILADA lOML
10004OO MG

600

1000

ALBENDAZOL SUSP ORÀL 4OI'IG/ML

ÀMBRoxoi susp on-ql eour,ro14

'R
100015 SUSP OBÀL PED,

ÀMPOLÀ 300AM]NOFILINA 24OMGl1OML16
CAPS 2s00011 CILINÀ SOOMG

ERC/ 6OML 100018 CILINA SUSP 25OMG/5ML
CAPS 100019 TCT1,1NÀ 5OOMG
COI.,1P 1200020 PINO 10 MG
COMP 1400021 PINO 5 MG
COMP 600022 TENOLOL 25 MG
COMP 12000TENOLOL 5OMG23

ÀI.lPOLA 300TROPINÀ O,25MG/MT
30000ITROMICINA 5OOMG COMP25

ERÀS C/
15

600T'TROMICINÀ SUSP ORÀL 4OMG /l4L

1000ÀI,lPOLA2'1 ILPENICIL]NÀ BENZATINA 1. 2 00.00our
600AMPOLA2A ENZILPENICIIÍNA BENZÀTINA 60O.OOOUI
350iR29 ROMETO DE EENOTEROL 5MG/ML
350FRDE I PAT lCO 0,25MG30

À}4POLA 204
1000ER

31
32 IBROMETO DE ESCOPOLÀT"1INÀ + DIPIRONA ICA

IP SDI RONA0L MGNÀIsE ALÀMcoPEDIUT RO!,1ETLB o

ROMOPRIDA 2ML

20 ML
DICÀ 25OMG

,67 + 333 MG/ML SOL

10000COMP33
AMPOLA 1500UTILB ROMETO DÉ ESCOPOLÀMINA

2000ÀMPOLÀUTII,BRoMETo DE EsCoPoLÀ},ÍINA+DÍPIRoNA
34
35

15000COMP36
2504COMP3l

or3 125 MG

12 t"1G

RIL COMP 25MG

2500COMP38
COMP 2500VERDIIOL 25 MG39
COMP 2500

1000rRS C/
60M

25MGILOL 6

EEA],EXINA 25OMG/ML SUSP. ORÀI,

5OO MG

iG43
4q

A6

TOCONAZOT 200MG

zol xÀ.r.{PU ( 10oML)
CB.EME 2 * 3

s

D I S CBIUÍNÀÇÀO QUÀNTÍDÀDE PE

350 !,1E

350 ME

COMP.

COMP

A]'lPOLA
FR

COMP

CCMP

Àr'1PO1,À

À.t1POl,A

À}4POLA

COMP.

FRS C/
10M
rR

---l

cÀPs ,-. 2500c ME

avporn i 1600 ME

"o"n \ 1oo o ME

ruBo \ 5oo ME

ER \t. roo ut\r\-\



TOPROEENO lOOMG

IMETIDINÀ 2OOMG

ÍPROFLOXÀCINO 5OOMG

RETO DE S Dro 0, 9g

DRATO DE ÀMIODARONA 15 OMG/M],

LORIDRÂTO DE ÀMIODARONA 2OOMG

LORIDRÂTO DE DOBUTÀMINÀ 12,5 MG/ML

55

56
51 OMPLEXO B

58 OMPLEXO B XAROPE

EXÀI'ÍETASONA O, 1MG/ML
EXÀMETASONÀ 2MGlML

ASONA 4MG/ML

62 DEXA]'IETASONA CREME

63 DEXCI,OREENIRÀM]NÀ O, 4MG/ML

64 XC],ORFEN]RÀM]NÀ 2MG

65 lCLOEENACO DIET] IO 10 MG/G

66 ICLOEENACO OMG

6t ICLOFENACO POT ÁSSlco 75MG/3ML
68 TCLOEENACO POT SSICO 75MG/ML

69 ÍCLOEENACO lCO 5OMG

l0 ICLOEEN ACÔ SÓD]CO ]sMG/ML
11 IMETTCONÀ 4OMG
'12 IMETICONÀ ?5 USPENSÃO ORÀL 10 MI-/mt s
73

18
19
80

84
85
86 LICOSE 5OT 1OMI,

IDROCT,OROTIAZIDÀ 25 MG

88 IDROCORT]SONA lOOMG/ML

IDROCORTISONÀ 5OOMG /ML
I IDO DE ÀL NTO 60 MG/M], SOLÜ ORAL 1OO ML

ÍBIIPROEENO 3O OMG

ÍBUPROFENO 5OMG/ML

93 BUPROEENO 6OOMG

94 VEBMECT]NA 6 MG

95 IDOCAINA 1OT SPRÀY 50 ML

ÍDOCAÍNA 2g GEL

ÍDOCA A 2g S/ VASO CONSTRT

98 ORÀTADINÀ lOMG

ORATADINA lMG/ML
OSARTÀNA POT SSICA 5OMG

BENDÀZOL 1OOMG

ta2 BENDAZOL 2OMGlML SÚSP ORÀL

103 TFORMINA 5OOMG

TEORI4INA 8 5OMG

TILDOPA 25OMG

106 ILDOPA 5OOMG

101 OCLOPRÀI,ÍIDA 1OMG 2ML

108 OCLORPRÀMIDA lOMG

109 ]DA 4MG/ML (GOTAS)

110 ÍDAZOL SUP 4OMG/MI

111 TRONIDAZOL lOOMG/G CREME VÀG.

112 TRONIDÀZOL 25OMG

113 ICONAZOL 2* CREME VAG

114 EOMICINA + BACITBÀCINÀ 5+250MG+Ur G POMADA 10 G

115 IFEDIPINO lOMG

116 EEDIPINO 2OMG

a11 ULIDA 1O OMG

118 IMESULIDA GTS

ISTATINA lOO. OOO UIlM], SUSPEN SÁO ORÀ], 50 M]-

POMC

ER

ER

ÂtlPOLA

COMP
.FR

300
30

25000
400

2000

CTOR

Àl,1POr-A

À)4POLÀ

ER

COMP

ER

B I SNAGA

ÀMPOLA

COMP

COMP

ER

COMP

COMP

COMP

ÂI,1POLA

ER

25000
12000

300

BISN
c/50c

BÍS
COMP

COMP

COMP

ER

1000AtípoLA41 C

COMP48
49

ÀMPOLA50

co}tP

2A

500

2A
1200

À1,1POLA51 :CLC
500COMP

2AAA}1POLA
52
53

10 0.AMPOLÀ54 CLORÍDRÀTO DE ET]LEFRINÀ lOMG/ML
40

40

200
1000

BISNAGA
ÀI'ÍPOLÀ

OLAGENÀSE + CÍ,ORANEENICO], O,6U] + 10 MG/G POMADA 30 G

OMPLEXO B

800
3000

59
60

AMPOLA 300061
B I SNAGA

ER

3000:
L20A.

COMP

BISNAGA

00

0 00

2s000COMP

360FR

3600
3600

4800COMPIPlRONÀ 5O OMG

IPIRONA GOTAS

ÍPIRONÀ 50OMG/ML

5000
10000

R]L 1OMG

RIL 2OMG

AMPOLÀ

COMP

ER

COMP

14

11

'15
'16

PREDNISOLONA 3MG/ML

ARINA S lCA 4OMG/ML

EATO S DÍCO DE

30

1500
100

1500
1000
3600

18000
1000

100
25AA

50

Â1.1POLÀ

À.tIPOr,À

COMP

COMP

ÀMPOI-À

ÂT4POLA

CO!1P

CO1,1P

COMP

AMPOLA

FR
81

83
a2

SPlRONOLÀCTONA 25MG

LIBENCLÀI,IIDÀ 5MG

ET ENEMA 13OML

DÀ

DA 4OMG

UCONAZOL 15OMG

800
s00

24044
FR

COMP

COMP 10000
2000
140

30

COMP

FR

1000
2AA

s000
1000

25000
1000

300
COMP 2500

12000
300

500

'70
724

COMP

ER

50

5000COMP
r00BI SN

c/80G

300

600
2000

300

L2oBISN
L2A

a1

89
90

91
92

96
91

99
t-00
101

119

]STAT]NA 25. OOO UÍ /G CREME VAGINA! 60 G

ERS
c/5oML

300



121
122
L23

!ioREL OXACINO
M] NEPêL

124 iOMEPRAZOLINJETAVEL

T25 .ONDANSENTRONA2MG/ML

126 OXITOCTNA trOOMC 1ML 5.U.7

5 000 ME,

300 ME:

48000 l4E :

,5 0 0' 1{8 '

.-1000 ME'
100:ME

COMP

l OOML FRJ
.OMFPRÀZO], 2OMG

127
12B

PARACETÀ},IOL ] sOMG

:PERI4ETR]NA 5OMG/M],
I 131 apREDNrsoNA 2oMG

PÀRÀC ETAI"1O1,

PARACETAI,1O1,

2 OOMG/ML

5OOMG

iPREDN]SONA 5MG

iPRoMETAZTNA 25MG

ER 30 0 0il{E
COMP 360001,ÍE

, COMP
,ER

I 10000§E
, 1s or!{E

COMP 1500 O. ME

132
133

COMP 10

134
135

iPROMETAZ
.PROPRÀNCLOL 4OMG

coYP.,,,: '_
ÀMPOLA :

COMP :

25000 ME

1"00c r,!E:
20000 ME:

1000 NEI

INÀ 25MGIML

136 SA1S PABÀ REIDRÂTAÇÀO
KCl 1, 5G)
SECNIDAZOL 1G

IsTNVASTATTNA 2oMG

ORAL (NaC1 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G +i ENVEI,OPE

COMP 15000.ME.
200
150

9-q:!ÍE
00:fi8,SINVASTAT]NA 4OMG' 'rsor,uÇÃo lí-ôloneto DE sóDro (NASAL)

sooo rrsrol,óGlco o,9g .[oo ]YL

rsoRo ErsrolóGrco o,9g 5oo ML

SORO GLICOSADO 5* 5OOML

2 0 oa.-MÊ

20 00. ME

2000 ME:

3500 ME:

BlSNÀGA
744
145

152

: 1,53

I 154

SORO RINGER LACTÀTO 5 O OMI,

ULFADIÀZINA DE PRÀTA 1? (CREME)

:suLEATo DE MAGNÉsro 50*
AMOL - ALCODINI SPRAY 2OO DOSES

3os 300
6000

700
200ERi

FR

146
141
148 iSALBUT

LAg :sut EAT

iSULFÀI4ETOXÀZOT,+TRIMETOPRIMA 4 OO+8 OMG CCMP

.À!4POLA

SÚLFATO EERROSO 4OMG

SULEATO FERROSO 5MG/ML

O DE SALBUTÀ},IOL 2,{MG/ 5ML

ENOXICÀM 4OMG /$L

ER i 300:.Uqa

coMP : 48 000 lrB:150
151 40

724

UTÀL]NÀ

' ÀMPot A
AI4POLÀ

. COMP

30

Àlqoxtr,rrqa coM CLAVULANA
IÀMOX]Í-TNA COM CLÀVULANA

Ía 815/125 MG

TO SUSPENSAO

1000
ER: 400

\onoente,
hue sej a

PE - Participação Exclusiva MEIEPP: Art. 48, r, da Lei 123l06

2,3.para o item com a indicaÇão "ME" a paiticipaÇão é êxclusiva a Microempresas e Empresas de

Pequeno Portê, nos termos da IêgisfaÇão vigente.

3. O.OBRTGÀçõES DO CONERÀTÀDO
3 . 1. Responsabilizar-se por todo§ os ônus ê obrigaÇôês concêInentes à fegislaÇão fiscal, civi1,
tributá;ia ê trabalhista, bêm como por todas âs despesas e compromissos assumidos, a qualquêr
título, perante seus fornecêdores ou terceiros em Iazão da êxecução do objeto contratado.
3.2.Substituir, atcando com as deSpesas decorrentes, os materiais ou serviÇos que aprêsentarem
alteraÇóes, deteriorações, imperfêiÇões ou quaisquer i rlre gul- aridades discrepantes às exigências
do instrumento dê ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamênto.

3,3.Não transferj-r a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo nediante prévia
e exprêssa âutorização do Contratante.
3.4,üanter, durante a vigência do contrato ou outros instrumêntos hábeis, êm compatibilidadê
com as obrig:açõês assumídas, todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificaÇão exlgidas no

respectivo pioa"sso licitatório, apresentando ao Contratante os documeôtos necessários, semprê

que solicitado.
j.5.f*iti. Nota Eiscal corrêspondênte à sede ou fi1ial da empresa que aprêsentou a documêntaÇão

na fase de habilitaçáo.
3.6.Executar todas a5 obrigaÇões assumidas com observância a melhor técnica vigênte, enquadrando-
sêr rigor:osamentê, dentrá dos prêceitos legais, normas e êspecificaÇôês técnicas
correspondentes ,

4.0
4.L
coI
4 .1-

.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PP.EÇOS

. Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o Iespectivo item Ielaciorlado acima, na

una códiqo:
.1.Com j-;dícios que conduzêm a ulna presunÇão relativa de inêxequibil idadê, pe1ô critério
inido no Art. 48, II, da Lei e,666/93, em tal situaÇão, não sendo possivel â imediata
firmaÇâÔ, poderá ser dada ao licitante a oportunidâde de dêmonstIaI a sua exequibilidade,
ao-tfré fac.ftado o pr:azo de 03 (três) dias úte1s para comprovar ê viabilidade dos prêÇos,

foúnê parâmêtros do mesmo Àrt. 48, rf, sob pena de desconsidêraÇáo do item'
.Salienta-se que tâis ôcorrências não desclassificam automaticamentê a proposta, quando for
aso, apenas o item correspondêntê.
.os lances verbais serão efetuados em unidade monêtáriâ nacionaf'

def
con
sen
con

oc
4.3

s

5.O.MODELO DÀ PROPOSTÀ

5.1.É parte integrante desle Termo de Rêferência o modelo de proposta de preÇos

podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modefo fornecido'
àevidamente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatólio - Anexo 01'

cax
des

CÁPS

ÀMPO!À
ÀT,ÍPOLA

ÀMPOtÀ

. 129
: i:o
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ESÍÀDO DÀ PÀRLIBÀ
PREFEITI'RÀ MTJNICIPÀJ, DE MOGEIRO

COMISSÃO PERT'íANENTE DE LICITÀÇÂO

ANEXO 01 ÀO TERUO DE REEERÊNCIA . PROPOSTÀ

PREGÃO PRESENCIAL N" OOOO8,/2022

PROPOSTÀ

REF.: PREGÃO PRESENCIA! NO OOOOA/2O22

OBJETO: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PARÀ FORNECIMENTO DE MED]CA]'IENTOS DE FAT,MÁCIA BÁS]CÀ E INJETÁVEIS
PABÀ ÀTENDER AS DEMANDÀS DÀ SECRETARIA DE SÀÚDE DESTE MUNICÍPIO.

PROPONENTE :

Prezados Senhores,

Nos termos da licitaçáo em epígrafê, apresentamos proposta conforme abaixo:

CODIGo DI SCRIMINÀÇAO UNIDADE I

T'R

FR

PREÇO TOIÀL

t1
:1
l3
t4

.ACEBROFTLINA 25MGl5ML
ácEBRoFrLrNA 5oMG/5ML

ácrDo ACETTLSALTCÍL]Co 1o OMG

CLOVIR 2 OOMG

ácrDo AScóRBÍco looMG/5ML

COMP. :

coMP l-,,.
At4POLA

3000:
18oOO:-

3 600.5
6
'7

:ÁcrDo AscóRBrco 2o--- -- ácroo adcóneicó so
O MGIML IGOTAS)
OMG

o 5 MG Cx/s 00

/ML SoLUÇÀO INJETAVEL ] ML

lOML
MG

DAzoL SUSP ORÀL 4OMG/ML

ER

COMP

1200
200001

8 ÁcrDo EóLrc 36000

9

l io
:. 11
:12

13

all

ÁCIDo TRANEXÀMÍCO 50 MGIML SOLUÇÃO
TN.JETAVEL 5 ML

600

300i AMPOLA

ÀMPOr,À i L200
crrMP. 

- | *-'*iôõ
-0]

ÀLBEN :ERsc/i
: 10M

600

l4 ialrenoxor, susi-ôaal loulro
15 AIIBBOXOL SLSP ORAL PED,

I6 ê.[4INOIILINA24OMG/]OML

ER :1
ER 1000

AMPOI-A 3O

ÀI4OXICILINA 5OOMG CAPS

ERC / 6 OMI,

2500
1oor 18

I 19

:2a,27

OXICILINA SUSP 25OMG/5ML

.AMPÍ C

ÀNLOD

II,INÀ 5OOMG

IP]NO 10 MG

CÀPS

COMP

10 00'
12000

LODIP lNO 5 MG 14000.
:AN

ÀTENOLOL 25 MG

O DE FENOTEROL sMG/ML
CO O,25MGIML

COMP

: COMP

COMP

AMPOLA 
'

À}1POLÀ

ER

6000122
23 ÀTENOLO], 5OMG

24 'ATROPINA O,25MG/$L
ÀZITROMICINÀ 5OOMG COMP

AZITROMTCINÀ SUSP ORAL 4OMG/MT

12000

25
:26

21
28
29

, 0 .000u'BLI! .j. DL\_C__ \A B_\Z/ -TtrÃ

.BENZIIPENIClIINA BENZATINA 6O 0,:-0 0 0u1
]BRoMET ER

COMP

350

30 BRoMETo DE IPATRóPr

------.{
31 BROMOPRIDA 2M1- LA: 200:

1o oo.32

31

TBULTIBROMETO DE ESCOPOLÀMINA + DIPIRONA

:sóorca e,e: + 333 MGlMr, sot,uÇÁo oRÂL 204

l4L
:i-'Êúrrr,siôMpto ôifsscopelÀMtNa

DrPrRoNÀ sóDrcA 2 soMG

34
35

:BUTÍLB
iBUTÍLB

10MC +: 100004

:-
ROMETO DE ESCOPOLÀI]INÀ
ROMETO DE ESCOPOLÀI"IINA+DIPIRONA

COMP 25MG

AMPOLA

Àt1POÍ,À

P

P

1500
2000

15000i
2 s _0.q...
2500
2500

38
39
40 oL 6,25MG

COMP

2s00

: COMP

:AMPOLA

1000

ÀMPO],A

COMP

3001

3 0000i
600.

CARVEDIIOL 12 MG

'CARVEDIOL 3, 125 MG

.CARVERD]IOL 25 MG
COMP



41 INA 25OMCIMI, SUSP. OBÀL FRS C/
60M

1000

42 NÀ 5OO MG CÀPS 25000

43 RIAXONA 1G À],1POLÀ 1600

44 OL 2OOMG COMP 1000

45 ETOCONAZO! CREME 2I 0g TUBO 500

46 xAl.íPU ( 10oML) ER 100

41 ROFENO lOOMG AI,IPOLÀ 1000

48 ID]NA 2OOMG COMP 5000
1200049 ICIPROTLOXACINO 5 OOMG COMP

20050 ODE o0 9g AMPOLA

51 DRÀTO DE A,I,I] ODARONA 15OMG/ML AMPOLA 200

52 DBÀTO DE ÀI4ÍODÀRONÀ 2OOMG COMP 500

DRÀTO DE DOBUT]\MINÀ 12,5 MGIML À,I.1POLÀ 200

54 DE ETILEFRINA lOMG/ML AMPOl,À 100

OIÀGENASE + CI,ORANTENICOL O,6UI + 10 MG/

OMADA 30 G

BISNÀGA 400

2000a6 B

57 3

ÀMPOLÀ

COMP 10000

58 B XÀROPE ER 400

59 TASONA O, /ML FR 800

60 TÀSONA 2MGlML

61 .TÀSONA 4I4G/ML

AMPOLA 3000
ÀMPOLÀ 3000

62 ASONA CREME BISNÀGA 3000

63 lRAMlNÀ O 4MG/ML ER 1200

64 RÀMINA 2MG COMP 3000

65 C]-OEENACO DIETI ro 1 MG/G BÍSNAGÀ 300

66 CLOI.ENÀCO POT srco 5oMG COMP 25000

6',1 lCLOPENÀCO POT SICO ?5MG/3MI rR 400

68 lCLOFENACO POT SICO ?5MG/ML ÀMPOLA 2000

69 ICI,OFENÀCO ICO 5OMG COMP 25000

?0 ICLOEENACO co lsMG/ML AMPOLA 2000

l1 METICONA 4OMG COMP 10000
FR 3600'12 IMETICONA ]5 SUSPENS ORÀL 10 ML

COMP 4800013 ÍPIRONÀ 5O OMG

1 PÍRONA sOOMG/ML ÀI,ÍPOLA 3600

15 IRONA GOTÀS ER 3600

16 L lOMG COMP 5000

11 L 2OMG CCMP 10000

18 ICA 4OMG/ML ÀMPOLA 300

19 SP]RONOÍ,ACTONÀ 25I.4G COMP 1500

80 T ENEMÀ 13OML AMPOLÀ 100

81 UCONÀZOL 15OMG

82 I co DE PRE DNI /ML

COMP 1500
ER 1000

AMPOLA 3600
83 EMlDA

84 EUROSEMIDÀ 4OMG

85 BENCLÀM]DA sMG

86 rcosE 50t 1 OML

COMP 18000
COMP 10000

ÀMPOLA 1000

81 IDROCLOROTÍAZ]DA 25 MG COMP 25000

86 ÍI]ROCORTISONÀ 1OOMG /ML ÀI,1POLÀ 500

89 DROCORT ISONA sOOMG/ML

90 IDO DE AL N10 60 MG,/ML SOL

1OO ML

91 BUPROFENO 3 OOMG

ÀMPOLÀ 800
EA 500

COMP 24000

5 OMG/I'4L aP. 1400

93 BUPROTENO 6OOMG COMP 2000

94 VERMECT]NÀ 6 MG COMP 10000

95 DOCAINA 1OT SPRAY 50 M], ER 30

IDOCA 2T GEL96 BlSNAGA 1000

NA 2* S/ VASO CONSTRÍ CTOR91
ÀMPOLA 200

TADINA lOMG98 COMP 5000

TÀDINA IMG/ML99
ER 1000

100 TANÀ SICÀ 5OMG COMP 25000

OL 1OOMG101 COMP 1000

2OMGlML SUSP ORAL7A2 ER 300

103 NA sOOMG COMP 2s000

8 5OMGr04 COMP 25000

]LDOPA 25OMG COMP 12000

10 TII,DOPÀ 5OOMG

10 TOCLOPRÀM]DÀ lOMG 2ML

COMP 12000
AI4POLA 300

108 PFÀMIDÀ lOMG COMP 5000

DA 4MGIML GOTAS)109 ER t200 a\
1DÀZOL SUP 4OMG /ML110

ER 700

111 ]DÀZOL lOOMG /G CREME VÀG. BISN
C/5OG

500

RONTDAZOL 2 sOMG7L2 COMP s00 )

53

55

92



113 CONAZOL 2T CREME VÀG BISN
C/8OG

700

114 CINÀ + BÀCITRÂCINÀ 5 + 250 MG + UI
10 c

B]S 3000

115 ÍFEDIPINO lOMG COMP 3000

116 EEDIPINO 2OMG COMP 3000

11? IDA 1OOMG COMP 20000

118 ULÍDA GTS ER 600
ERS

C/5OML
300119 N] STATINA l OO. OOO UI /ML SUSPENSÃO ORÂL 50

ML

STATINÀ 2 5.0 OO UI CREME VAG 60 c B] SN 12aa120
127 COMP 5000

ER 300t22 ÓLEo MTNERÀ' 1OOML

OMEPRAZOL 2OMG CAPS 48000123
ÀUPOLA s00124 OMEPRÂZO! lNJETÁVEL

725 2MG /ML
INÀ 5OOMG 1ML 5. U.I

A]"1POLÀ 1000
ÀMPOLÀ 100t26

121 ÀRACETÀMOL 2OOMG/ML FR 3000

128 ARÀCETAMOL 5OOMG COMP 36000

t29 ARACETAMOI, ]5OMG COMP 10000

130 ER],IETR]NA 5OMG ER 150

131 PREDN]SONA 2OMG COMP 15000

132 PREDNISONÀ sMG COMP 10000

133 ZINA 25MG COMP 25000

134 ÀzINÀ 25MGIML AMPOLA 1000

135 4OMG COMP 20000
ENVELOPE 1000136 SA]S PARÀ REIDRÀT ORÀL (NaC} 3,5G +

clicos e 2OG + Citrato Na 2,9G + xcl 1,5G)
ECNIDAZOL 1G COMP 15000137

138 INVÀSTATINA 2OMG COMP 20000

139 INVÀSTÀTINA 4OMG COMP 15000

140 DE CLORETO DE ÍO (NASAL) ER 200

141 FISI co 0,9t 100 Mr ER 2000

142 EISI co 0,9s 500 ML ER 4000

143 GLÍCOSADO 5S 500!4L ER 2aa0

144 RINGER LÀCTATO 50 OML ER 3500

145 EADIAZINÀ DE PRÀTA 1* (CREME) 309 BISNÀGA 300

746 ULEAMÊTOXÀZOL+TRÍ t:it 1 OPR]MÀ 1 I C MG COMP 6000

!41 TO DE ro 501 AMPOLA 700

148 - AEROD]NI SPRÀY 2OO DOSES ER 204

149 DE SÀLBUTÀ.I,ÍOI, 2, 4t4G/ 5ML ER 300

150 EERROSO 4OMG COMP 48000

151 EERROSO SMG/ML FR 400

152 ENOXICÀM 4OMG/ML Àl'{PoLA 1204

153 RBUTAÍ,INA AMPOI,À 300

154 I L1 NÀ COM CLÀVULANÀTo 8l 5 1 25 MG COMP 10000

155 II,INA COM CLAVULANATO SUSPENSÃO ER 400

VÀLOR TOTÀL DA PROPOSTA' RS

PRAZO - Item 5.0:
PÀGÀMENfO - lten 18. 0:

VALIDADE DÀ PROPOSTA - IIEM 8.0:

/de de

Responsávê I

(

CN PJ



ÀIIEXO II - PREGÀO PRESENCI,À! NO OOOO8,/2022

MODELOS DE DECLABÂÇÔES

REE.: PREGÃO PRESÊNC]AL N' OOOO8,/2022

PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEÍRO

ESTÀDO DÀ PÂRÀIBÀ
PREFEITUAÀ MUNICIPAI, DE MOGEIRO

coMrssÃo PE RI'íÀNENEE DE LrCrTÀÇÀO

FOLHA O1l02

aceitar todas as cláusulas do
nele estipuladas.

1.0-DECLARÀÇÃodecrmprimentododisPostonoÀrt.?o,IncisoxxxII],dacF.Àrt.2.7.Ínciso
v, da Lei 8.666/93.

oproponeotêacimaqualificado,sobpenasdaLeieemacatamentoaodj.spostonoÀrt.7ôinciso
xxlrri a" constituiÇão rederalr Lei 9.854, de 27 dê outubro de 1999, dêcrara não possui! em seu

quadlo de pe§soa1, funcionárj-os menores de dêzoito anos em trabalho noturno' perigo§o ou

insalubre e nêm menorês de dezesseis anos, em qualquêr trabalho; podendo existir menoles, a

paltir de quatorze anos, na condição dê aprêndiz nâ forma da legislaÇão vj-gente '

PROPONENTE
CNPJ

2.0 - DECIÀRÂÇÂO de superveniência de fato inpeditivo no que diz xêspeito a participaÇão na

IicitaÇão.

conforne êxiqência contida na Le\ 8.666/93, Àrt. 32, 52o, o proponente acima qualificado, dêclara
nâo haver, alé a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à hab i 1i taÇão /parti cipaÇão

naplesentelicitaÇão,nãoseencontrandoenconcordataouestadofalimental,estandocienteda
obrigatoriedadê dá inforrnar ocorrêDcias posteliores ' Ressalta, ainda' não êstar sofrendo
p.rr"Íidud" de declalação de idoneidade no â,obito da administlação Eederal, E§tadual, Municipal
ôu do Distrito Fêderal, arcando civil ê crimj-oalmênte pêIa preseDte afiimação.

3.0 - DECLARAÇÃO de Submeter-Se a todas as c1áusulas e condiÇões do correspondêntê instrurento
convocatório.

O proponentê aclma qualificado declara ter conhecirnento e

r:espe;tivo instrrúrento convocatórlo e submêter-se as condiÇóês

Local ê Data.

NOME /AS SINATURÀ/CATGO
Reprêsentante leqal do proponênte.

OBSERVÀÇÃO:
AS DECLARÀÇÕES DÚVERÃO SER ELABOFÀDAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE? OUANDO EOR O CASO'

\



EOLHA 02 / 02

REF.: PREGÂO PRESENCIÀL NA AOOOE/2022
PREI'DITURÀ MUNICÍPAL DD MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ:

4.0

Local e Data.

DECLÀRAÇÃO de e.IaboraÇão independentê de proposta.

(identificaÇão completa do lepresentante do licitantê), como representante dêvidanente
constituído de (identificaÇão completa do licitante ou do con§ó!cio), doravante denoni-nado
(l"icitante/consórcj-o), para fins do disposto no item ?,5.1. do Edital do Pregâo Presência1 no

ooao|/2oz2,declala,sobaspenasdalei,emespecialoall,2ggdocódigoPenalBra§ileilo,
que :

a) a propo§ta aplesentada para participar do Prêgão PIêsência1 tt" 00008/2022 foí eIâborada de

manêi;a lndependênte pelo licitante, ê o conteúdo da propÔsta não foi, no todo ou êm palte'
dir.êta o indiretarnente, informado, discutido ou recebldo de qualquer outro particj-pante potencial
ou de fato do Pr:eqão Presenciat n" AAAAS/2022, por quafquer mêio ou por qualquer pessoa;

b) a intençào de apresenta! a propostâ elaborada para participar do Prêgáo Prêsencial
ooao}/2022 náo foi informada, dj-siutida ou recebida dê qualquer outro participante potencial
de fâto do Pregão Presencial n' 00008/2022. por quatquer meio ou pol qual-quêr pessoa;

mêio ou por qualquêr pessoa, influir na dêcisão dê qualquer
de fato do Pregão Presencial nÔ 00008/2022 quanto a partlciParc) que não têntou, Por qualquer

outro participante Potência-I ou
ou não da reÍerida lÍcitaÇào;

d) que o conteúdo da ploposta apresentada
não será, no todo ou erô parte, direta ou
outro participante potencial ou de fato do
do obieto da rete!ida licitàÇào;

ou

para particÍpar do Pregâo Presenciaf n" AAA0B/2022
indlretamênte, comunj-cado ou discutido com qualquer
Pregão Presenciâ1 no OOOOE/2022 antês da adjudicação

da extensão desta declaraÇão e que dêtém pfenos poderes

e)queoconteúdodaproPo§taapresêntadaparaparticipaçãodoPregâoPresência1rI"oooo8/2a22
náofoi,notodoouenparte,diretaouindj'xetamente,discutidoourecebldodequa}quer
integrantêdaPIêfeituraMunicj.patdeMogeiroantesdaabelturaoficialdaspropostas;e

f) que êstá plenamente ciênte do teoi
ê informaÇóes para firmá-Ia.

NOME,/ÀSSINÀTIRÂ/CÀRGO
Rêpresentante 1egaI do ploPÔnênte

OBSERVAÇÃO i
AS DECLARÀÇÓES DEVERÁO SER ELABORADÀS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO EOR O CASO'

I

\à



ESTÀDO DÀ
PREFXITURÀ MTJNÍCIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

ÀiIEXO ÍII - PBTGÃO PRESENCIÀI Nê OOOOS/2022

MODELOS DÀ DECLÀRÀÇÃO DE REGUI,ARIDÀDE _ HABILITÀÇÁO

REE.: PREGÁO PRESENCIAL N. OOOOS/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CN PJ

1,0 . DECLARÀÇÃO DE

L0.520/02.
REGULÀRIDADE para habilitação p!êvisto no Art' 4o, Inciso VII' da Lei

O proponentê acima qualifÍcado, dêc1ara, êm conformidade com o disposto no Art' 4o' Inciso vII'
da'Le; 10.520/02, que está apto a cumprir ptênamentê todos os rêqui§itos de habilítaÇão exigidos
no respectivo instrumento convocatório que rege o celtame acima indicado'

NOME /ASS ÍNATURÀ/CARGO
Representante 1êgal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
Ã-óuô"it*iiçAo DEVERÁ SER ELÀB6RADÀ EM pApEL TIMBRÀD. Do LTSITANTE, quANDo EoR o CAso

Local e Dâta.

h,



ESTÀDO DÀ PÀ.RÀIBÀ
PREEEITURÀ MT'NICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÂO

ÀNEXO IV - PREGÀO PRESENCIÀL NO OOOOE/2022

MINUTA DO CONTRÀTO

PREGÃO pREgElrCrÀL No 00008i/2022
PROCESSO ADMIN]STRÀTTVO N. PP OOOOB/2022

coNrRÀTo Nô: ...,/,..-CPL

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURÃ MUNICIPÃL DE

MOGEIRO E ., PÀRÀ FORNECIMENTO CONFORI.4E DISCRÍMINÀDO NBSTE

INSTRUMENTO NÀ !'OB}4À ÀBAIXO:

pelo presente instrumento de contrato, de rm lado Prefeitura Municipal de Mogelro - Av'
presiJente ,João pessoa, 47 - Centio - Mogeiro - PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-67, nêste ato
representada pelo Prefeito Antonio José Fêrreira. Blasilêi!o, solteiro, Empresario, residênte e

aomicitiado na sitio Pintado de cima, 138 - Àrea RuIal - Mogeiro - PB, cPE n' 840.199.644-91,
cartêira dê Identidade n' 3360118 SSPPA, dolavante simplesmente CoNTRÀTANTE, e do outro lado

por ..., residente e domici.liado nô ....r
CPF no . , Carteira de Identidade
as partes contratante§ assinâr o pre§ente
seguintes:

doravante simpf esnentê CONTRATÀDO, decidirôm
o qual se regerá pelas c1áusuLas e condiÇões

CNPJ n" .. . . . . ., neste ato replêsentado

n
contrato,

CLÀI'SI,I.À PRI},{EIRÀ - DOS NIIDÀIíENTOS :

Este contrato deco!re da llcitação inodalj-dadê Pregâo Presencial n' 00008/2022, procêssada nos

termos da Lei Eederat n. 10.520, de 1? de Julho de 2002 e subs idialiamente â Lei Fêderal no

8.666, de 21 de Junho de 1993; tei conpfementar n" 123, de 14 de Dêzenlf,ro de 2006; Decreto
lluniclpal n. 016, de 1O de Novêdcro de 2006; ê 1eqislâçáo pêrtinente, consideradas as alteraÇões
posteriorês das referidas normas.

cúusulÂ SEGUIIDÀ - Do oBJETo:
o Dresentê contrato têm por objeto: CoNTRÀTAÇÃO DB EMPRESA PÀRA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE

í^i"Eãi^'ãlsiãÀ- i-irl]eiAtueis pÀRA ATENDER As DBMÀNDAS DA sEcRETARTA DE sAúDE DEsrE MUNrcÍPro.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiÇóes exprêssas nêste
j-nstrumento, proposta aplesêntada, eÀpecificações técnicas correspondêntes ' 

plocesso de

licitaçáo moaafiaàOe pregáo Presência1 n' 00008,/2022 e instruções do Contlatante, documêntos

"""."q,"ficamfazendopartesintegxantesdopresenteconllato,j.ndependêntedetranscriÇão;esêrá reali.zâdo na forma parcê1âda.

CIÁÚSULÀ TERCEIRÀ - DO \/À,,OR E PREçOS:

O valor total deste cootrato, a base do preÇo proposto, é de R§

Cü{USUÍÂ QUàRTÀ - DO RBÀ.'US1ÀIIíENEO EM SENTIDO ESTRTTO:

Os preÇos contratâdos são fixos e irreajustávêis no prazo de r]m ano'
nãrri..o'ao prazo de vigênciâ do contrato e mêdiantê solicitâÇâo do contratado, os preÇos podelâo

sofrer reajuste após à lnterregno de um âno, na mesma proporÇão da variaÇão verificêda no IPCA-

IBGEacrlnulâdo,tomando-sepo'bu""omêsdeaprêsentaÇàodarespectivaplopoSta,êxClusivaftente
para as obrigaÇões iniciadas ê concluldas após a ocorrência da anuaLidadê'
Nosreajustêssubsequente§aoplrimeiro,ointerrêgnominimÔdeumanoserácontadoapartirdos
efêitos financeiros do último reajuste'
No caso de atraso ou não divulgaçâá do indice de reajustamênto, o contratantê pagará âo contratado
a ünportância calculada pela úitirna variaÇão conhecida, Iiquidando a difêrênÇa correspondente

tâo logo sêja divufgado o lodicê definitivo Fj'ca o Contrêtado obrigado a apresentar mêmória de

cáIcu1á refàrentê ao reajustamênto de preços do valor remanescente, semprê que este ocorlêr'
Nas afêriÇÕês finais, o indice utilizaào para teajuste sêrá, obrigatorlamênte, o dêfinÍtivo.
caso o ináice estabelecido pâra rêajustaroento venha a ser êxtinto ou dê qualquer forma não possa

mais ser utilizado, será adotado, e; substituiÇáo, o que vier a ser detêrminado pela legislaÇão
êntão em vigor.
l.ta ausência dê previsáo 1egaI quanto ao indice substituto' as partes êlegeláo novo

oficial, para rêajustamento ão p..ço do valor rêmanescentê' pol mêio de termo aditivo'
O reajuste poderá ser lealizado por apostilamento'

di ce

...(...).



cUiusT,LÀ QUINTÀ . DÀ DOTÀçÃO:
Às despêsas correrão por conta da
Recursos Próprios do Municipio dê

CUíUSuI,À SEXTà - DO PÀGA}'ENTO:
O pagamento se!á efêtuado mediante processo regulal
adotâdos pelo contratante, da seguinte mane.ira: Para
do pêriodo de adimplemento.

crÁusl,IÂ sÉTr!íÀ - Do PRAzo E DÀ vrcÊNcrÀ:
O prazo máximo de êntrega do objêto ora contratado,
hipótesês previstas no Art. 51, § 1', da Leí 8.666/93,
da êmj.ssão do Pedido de ComPra:
a - Entrêga: Imêdiata '
A vigência do presente contrato será dêterninada: até
consideradâ da data de sua assinatura.

seguinte dotaÇão, constante do orÇamento vigeotel
luÍoqeiro: LEI 358/2L 02.040 SEC' MUNICIPAL DE SÀUDE/FMS

ê em observância às normas e procedimentos
ocorlêr no prazo dê trinta dias, contados

quê admite prorrogaÇão nas condiÇões e
está abaixo indicado e selá considêrado

o final do exercicio financeiro de 2022,

crÁgsu.À orrÀ\a - DÀs oBRrGÀÇõEs Do co}[SRÀTÀtlrE:
a-Efetualopagamentolelativoaofolnecinentoefêtivamenterea]"izado,deacordocomas
xespectivas cláusulas do pre§ênte contrato;
b - ptoporcionar ao contratado todos os meios neêessáIios para o fiel fornecimênto contfatado,
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercêndo a mais ampl; e completa fiscafizaÇão, o que não exime o Contratadô dê suas

rêsponsabilidades contratuais e legais;
d-DesignarIeplêsentantescomatribuiÇõesdêGestoreEiscaldestecoôtrato.nostêrmosda
norma vi;ente, especia.Imente para acompanhar e fiscalizar a sua exêcuÇão' respectivamente '
permitidt a contr;taÇão de têrceiros para assistência e subsidio de informações pertinentes a

essas atribuições.

cu(us(,I,À NoNÀ - DÀs oBRÍGÀçõEs Do coNTR.arÀDo:

a - Exêcutaa devidarnente o fornecimênto dêscrito na C1áusula correspondênte do presente contrato,
dentro dos melhorês parâmetros de qualidade estabêl-ecidos para o ramo dê atividade rêlacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Ràsponsabilizar-se por todos os ôous e obrigaÇões concernêntes à legislação fiscal, civi1,
tributáiia ê trabalhista, bern como por todas as despêsas e compromissos assumidos, a qualquer

t1tu1o, perante sêus fornecedôrês ou têrceiros em razão dâ êxecuÇão do objeto contratado;
c _ Mant;r preposto capacitado ê idôneo, aceito pelo contratante. quando da execuÇão do contrato,
que o r:epresente integralnentê em todos os seus âtos;
d - permitir e facilitar a fiscalização do contratante devendo prêstar Ôs informes e

esclarecimentos solici.tados ;
e - será responsáveL petos danos causados diretamentê ao contlatante ou a terceilos, deco!lentes
dê sua culpa ou dolo na execução do cont.ato, não excluindo ou reduzindo essa Iesponsabi l idade

â fiscalizaÇão ou o acompanhalnento pelo órgão interessado'
f _ Não cedàr, transferii ou subcontratar, no todo ou em pattê, o obiêto deste instrumento, sem

o conhêcimento ê a dêvida autorizaÇáo êxpressa do Contratantê'
g - Manter, durante a vigência do contrato, en compatibllidade com as obrigaÇões assumidas'

iodas as condições de habllitaÇão e qualificaçáo êxigidas no !espectivo processo ficitatório'
aprêsentando ao Contlatante os documentos necessários, sêmplê que solicitado'

crÁgsglÂ DÉcDrÀ - DÀ Àr,rE8ÀçÁo E REscrsÃor
Este contrato poderá sêr altetado com a devidâ justificativa, unil-atêralmentê pelo Contratantê
ou por acorclo êntre as partês, nos casos previstos no Art' 65 e será resciodido' de pl'eno

dir;ito, conforne o dlsposto nos Arts. '7'1 , '78 e 79, todos da Lêi 8'666/93'
oContratadoficaobrigadoaaceitar,nasmesmascondlçõescoDtratuais,osacréscimosou
suprêssões que se fizeren nas comprasr até o respectivo limite fixado no Art' 65' § 1'da Lei

e.À66/93. Nenhum acréscimo ou supr;ssâo poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supre§§Ôes

resultantes de acordo celêbrado entrê os contratantês'

CúÁUSuI,À DÉCüA PRü'GTBÀ - DO RECEBI}'IE}ITO I

ExecutadoopresentecontlatoeobservadasascondiÇÕêsdeâdimpfementodasobrigaÇõespactuadas,
os procedimentos e prazos pala receber o seu objêto pelo Contrataote obedêceráo' conforme o

cas;, às disposiÇões dos Arts. '73 a'76, da Lei B'666193'

cúusulÀ DÉcnÀ sEcullDÀ - DÀs PENÀIÍDÀDES:

Arecusainjustaemde.ixardecumprilasobrigaÇõêsassumidasepleceitoslegai§,sujeitaráo
Contratado/ garantida a prévia defesa, às sêguintes penaLidades previstas nos Arts' 86 e 87' da

Lei 8.666,/93: a - advertênêia; b - multa de mora de O,58 (zero vlrgula ciÔco po! cento) aplicáda

sobrêovalordocontracopordiadeatrasonaentlêga,noinícioounaexecuÇáodoobjêtoora
contratado; c - multa de 1Ot (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão total ou

pârciafdocontratoid_simu]taneamente,qualquerdaspênalidadescablveisfundâmentadagna
Lê! A.666/s3 e na Lêi 1a.520/a2' - -ll,^.^
Se o váfor da &u1ta ou indênizaÇão devida náo for recolhido no prazo de 15 dias uOó," :-:"^^"1'-:.10":
ao contÍatado, será automati;amente descÔntâdo da primêira parcelâ do pagamênto 

1.Lotf^..'
óà.rtrat"ao vj.er â fazêr jus, acrescido de iuros moratórios de 19 (um por cento) ao mê[' 

fou'
quando for o casô' cobrado iudicialmente' 

\/fr"'v



cúusu,À DÉcnáÀ fERcEÍRÀ - DÀ coMPENsÀçÃo FÍNÀNcElRÀl
Nos casos de eventuais âtrasos de pagamento nos têrmos deste instru.nênto, e dêsde que o Contratado
náo tenha concorrido dê alguma forma para o atraso, será admitida a compensaçáo financeira,
devida desdê a data Iimite fixada para o pagamento até a data correspondente ao êfêtivo pagamênto

da parcela. Os encargos moratórios devidos em razáo do atraso no pagamento sê!âo calculados com

utiiizaÇáo da seguinte fórmula: EM: N x VP , Í, onde: EM = êncargos moratórios; N = número de

dias entre a datâ prevista para o pagamento e a do efetivo pâgamento; vP : valor da ParcêIa a

serpagarel=ináicedecompensaçãofinanceira,assimapurado:I=(TX-100);365,sendoTX
: percântual do ÍPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua fa1ta, um nÔvo indice
adãtado pelo coverno Eederaf que o substitua. Nâ hipótesê do referido indicê estabêlecido para
ê compen;aÇão financeira venha a ser êxtinto ou de qualque! forma náo possa mais ser utilizado,
será ãaotaào, em substituiÇão, o que vier a ser detêrminado pela legislaÇáo êntão em vigor.

cÍ,ÁusulÀ DÉcD{À QUÀRIÀ - Do roRo:
Para dirimir as quêstôês decorrentes dêste
Itabaiana.

contrato, as partes elegem o Foro da Comarca dê

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presentê contrato en 02(duas) vias' o qual vai
assinado pelas partes e por duâs testemunhas.

de de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRÀTADO

Moqeiro - PB,

PELO CONTRATÀNTE

,§
\


