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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000015/2020

TERMO DE RETIRADA DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000015/2020
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

ATENÇÃO:
Os interessados que retirarem o edital pela internet, DEVERÃO ENCAMINHAR ESTE TERMO DE
RETIRADA, devidamente preenchido, pessoalmente ao Setor de Licitações no endereço: Rua Vereador
Francisco Eugênio Vieira nº 300 - sala 101, Cantagalo-RJ; ou digitalizado pelo email
licitacao@cantagalo.rj.gov.br
A não remessa deste termo ao Setor de Licitações exime o setor da responsabilidade do envio da
Proposta Comercial, da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento
convocatório, bem como quaisquer informações adicionais, não cabendo qualquer reclamação posteriormente.
O Setor de Licitações não se responsabiliza por comunicações à empresa que prestar informações
incorretas ou ilegíveis no Termo de Retirada.
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica para atender as demandas
dos usuários do Sistema Único de Saúde, atendidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo, para
aquisição de itens desertos em pregão presencial anterior, referentes aos itens desertos no Pregão Presencial nº
004/2020
DATA: 27 de julho de 2020 - HORA DO CERTAME: 13:00
VALOR: R$ 46.109,37
DADOS DO INTERESSADO:
Nome da Empresa: ___________________________________________________________________
CNPJ: ___________________________________ Email: _______________________________________
Tipo da empresa: (__)MEI (__) Microempresa (__) Empresa de Pequeno Porte (__)Médio Porte (__) Grande Porte
Endereço: ____________________________________________________ Nº ______________________
Bairro: __________________________________ Cidade: ________________________ UF: __________
CEP: ___________________ Telefone Fixo: (__)_________________ Celular: (__)___________________
Pessoa para contato: _________________________________ CPF: _______________________________
Assinatura: ________________________________ Cargo/função: ________________________________
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PROCESSO Nº 000454/2020
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica para atender as demandas
dos usuários do Sistema Único de Saúde, atendidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo, para
aquisição de itens desertos em pregão presencial anterior, referentes aos itens desertos no Pregão Presencial nº
004/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 27 de julho de 2020
HORÁRIO DE INÍCIO: 13h (treze horas), havendo uma tolerância máxima de 10 (dez) minutos.
LOCAL: Sala de Licitaçõs da Prefitura Municipal de Cantagalo situado à Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira
nº 300 - salas 101 e 103, Centro - Cantagalo-RJ
LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal 2.283 de 05 de
abril de 2010, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Capítulo V, Seção
Única; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as alterações posteriores introduzidas
nos referidos diplomas legais; Decreto Municipal 2.951/2015, que regulamenta os pagamentos das Compras e
Processos Licitatórios; Portaria 8507/2020 que nomeia o Pregoeiro e Equipe de Apoio.
2 - DO OBJETO
2.1 - Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica para atender as demandas dos
usuários do Sistema Único de Saúde, atendidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo, para aquisição de
itens desertos em pregão presencial anterior, referentes aos itens desertos no Pregão Presencial nº 004/2020,
conforme condições e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, parte integrante e
inseparável deste edital, independente de transcrição.
2.2 - O Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes
vencedores, nem nas quantidades indicadas no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, podendo até realizar
licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
beneficiário do registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações.
2.3 - É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste edital.
3 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - O prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO II do edital.
4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 - Poderão participar deste pregão quaisquer empresas que:
4.1.1 - estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto deste pregão,
devendo ser comprovado pelo contrato social;
4.1.2 - comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital.
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4.2 - Não poderão concorrer neste pregão as empresas:
a) - Tenha sido declarada inidônea por ato do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal;
b) - Estiver sob o processo de falência ou concordata;
c) - Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pelo Município de Cantagalo, nos
termos do inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93;
d) - Tenha sido punida com rescisão contratual que por deficiência dos serviços prestados, que por outro fato que
tenha motivado a rescisão, por sua culpa, no transcorrer dos últimos 05 (cincos) anos;
e) - Cujo proprietário, sócio, diretor ou gerente seja servidor público, dirigente ou funcionário da Prefeitura
Municipal de Cantagalo.
f) - Não poderão participar deste certame às pessoas mencionadas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93.
g) - Não será admitida a participação de licitantes já incursos na pena do inciso IV do art. 87 da Lei 8666/93, seja
qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública.
4.3 ESCLARECIMENTOS ESPECIAIS SOBRE MICROEMPREENDEDOR
MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP.

INDIVIDUAL

-

MEI,

a) - Entende-se por Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte aquelas empresas definidas no Artigo 3º da
Lei Complementar n.º 123/06 e que não se enquadram em nenhuma das situações previstas no § 4º deste
mesmo Artigo 3º da referida Lei Complementar.
b) - Entende-se por Microempreendedores Individuais aquelas empresas definidas na Lei Complementar 128/08.
c) - Os Microempreendedores Individuais, as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte doravante serão
designados respectivamente por MEI/ME/EPP.
d) - Os MEI/ME/EPP, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão
apresentar a declaração (Anexo V) de que ostenta essa condição e que não se enquadra nas restrições previstas
no artigo 3º da referida Lei.
5 - DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO
5.1 - O preço total estimado pela Administração para a aquisição do objeto deste pregão é de R$ R$ 46.109,37
(quarenta e seis mil cento e nove reais e trinta e sete centavos), conforme os valores constantes do TERMO
DE REFERÊNCIA - ANEXO I deste edital.
5.2 - O valor estimado constitui mera estimativa, não se obrigando o Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo
a utilizá-lo integralmente.
6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos orçamentos dos exercícios de 2020,
compromissada por conta da Dotação Orçamentária existente no Programa de Trabalho e Natureza de Despesa
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serão consignados no Quadro de Detalhamento e 2021 a ser publicado oportunamente: Programa de Trabalho:
1040-10.301.4005.2.036; Código da Despesa: 3.3.90.32.00; Fonte e Ficha: 110-00 / 111-04 / 112-0130.
7 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1 - O registro de preços será formalizado por intermédio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO II, nas
condições previstas neste edital.
8 - DO CONTROLE E DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
8.1 - Durante a sua vigência, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses,
devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea "d" do
inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
8.2 - Comprovado o aumento dos preços praticados no mercado, a Administração convocará a empresa
vencedora para, após negociação, redefinir os preços e alterar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO II.
9 - DO CREDENCIAMENTO
9.1 - As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do pregão por seu representante legal,
munido da sua carteira de identidade, ou de outra equivalente, e do documento credencial que lhe dê poderes
para formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos, bem
como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
9.1.1 - A documentação mencionada acima deverá ser entregue o Pregoeiro fora de qualquer envelope, no
horário previsto no edital.
9.1.2 - Entende-se por documento credencial:
a) Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada
da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura;
b) Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa
manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste pregão, juntamente com estatuto/contrato social,
identificando/qualificando a pessoa que assinar o documento.
c) Apresentará ainda, de forma avulsa, a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação e de não estarem impedidas de participar de licitações e de contratar com a Administração
Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, nos termos do art. 4º, VII,
da Lei n.º 10.520, de 17.07.02,sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes. (documento obrigatório).
9.1.3 - As sociedades anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do conselho
de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá evidenciar o devido
registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 6.404/76 e suas alterações.
9.1.4 - As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada o Pregoeiro a
faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das sessões públicas.
9.1.5 - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um
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licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.
9.1.6 - Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos documentos
de credenciamento. A ausência desta documentação implicará a impossibilidade da formulação de lances após a
classificação preliminar, bem como a perda do direito de manifestar intenção de recorrer das decisões
dpregoeira, ficando o representante da licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos.
9.1.7 - Micro Empreendedor Incividual, Microempresas e empresas de pequeno porte
9.1.7.1 - Apresentar Declaração de MEI / ME / EPP, quando se tratar dos casos anteriormente
mencionados. As MEI / ME / EPP, com a finalidade de utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei
Complementar nº 123/2006, deverão apresentar, fora dos envelopes, declaração de que ostentam essa
condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei .
10 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL
10.1 - No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, a comissão de pregão prestará os
esclarecimentos sobre a condução do certame aos interessados ou seus representantes que:
10.1.1 - apresentarão, de forma avulsa, a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e
de não estarem impedidas de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de
penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de
17.07.02,sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados abaixo;
10.1.2 - entregarão, em envelopes opacos, tamanho ofício, distintos "A" e "B" e devidamente lacrados, nos
termos abaixo, a proposta e os documentos exigidos para a habilitação, respectivamente, constando na parte
externa a razão social e o endereço da proponente.
10.1.2.1 - No envelope contendo a proposta comercial:
ENVELOPE "A"
"PROPOSTA COMERCIAL"
PREGÃO PRESENCIAL N° 000015 / 2020
10.1.2.2 - No envelope contendo a documentação:
ENVELOPE "B"
"DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO"
PREGÃO PRESENCIAL N° 000015 / 2020
10.1.2.3 - Os dois envelopes deverão estar endereçados da seguinte forma:
AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
A/C do Pregoeiro
Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira nº 300 - sala 101
Centro, Cantagalo, RJ.
CEP:28.500-000
10.2 - Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a documentação e a
proposta comercial das licitantes, nenhum outro envelope será recebido, tampouco será permitida a sua troca.
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10.3 - Todos os documentos de habilitação apresentados pelas licitantes deverão estar rubricados por seu
representante legal ou preposto e numerados em seqüência crescente e também deverá constar índice
relacionando os documentos e suas respectivas páginas. Esta condição visa a agilizar os procedimentos de
conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação da licitante.
10.4 - Após a fase de credenciamento das licitantes, o Pregoeiro procederá à abertura das propostas comerciais,
verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório e seus anexos, com a conseqüente divulgação dos preços ofertados pelas licitantes classificadas.
10.5 - No caso excepcional de a sessão do pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os
envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e
serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento
dos trabalhos.
11 - DA PROPOSTA COMERCIAL
11.1 - A Proposta de Preço deverá ser elaborada através do sistema E&L Proposta Comercial, disponibilizado
após a entrega do TERMO DE RETIRADA DE EDITAL e entregue através de mídia e uma via impressa pelo
referido sistema devendo ser datada e assinada na última folha e rubricada nas demais ou em documento
elaborado pela licitante, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e nela
deverão constar:
a) Identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referência a esta
licitação, número de telefone, endereço, dados bancários e número de fax;
b) Descrição clara e detalhada dos itens cotados, de acordo com as especificações da TERMO DE
REFERÊNCIA - ANEXO I do edital;
c) No campo DADOS BANCÁRIOS a empresa proponente deverá informar os dados bancários para
posterior transferência bancária, importando a omissão em possível dificuldade por parte do município
em efetuar o pagamento devido;
d) Indicação do prazo de validade da Proposta Comercial, contado da data de sua entrega o Pregoeiro que
será de no mínimo 60 dias presumida na forma da lei;
11.2 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta
e caso persista o interesse do Fundo Muncipal de Saúde de Cantagalo, este poderá solicitar a prorrogação da
validade da proposta por igual prazo.
11.3 - Na fase de classificação e conformidade, pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
11.4 - caso a licitante não aceite as correções, sua proposta comercial será desclassificada.
11.5 - A simples apresentação da proposta implica que os preços ofertados incluem todos os custos e despesas,
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, tais como: custos diretos e indiretos,
tributos, impostos, materiais, equipamentos, serviços, encargos sociais, fiscais e trabalhistas, seguros, lucro,
entrega dos itens além de quaisquer outros aqui não elencados e que atende a
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todas as características deste Edital e seus anexos inclusive quanto à qualidade, quantidades e prazos e validade
da proposta comercial de no mínimo 60 dias presumida na forma da lei.
12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
12.1 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do MENOR PREÇO POR ITEM.,
observadas, as especificações e qualidade definidas neste edital e em seus anexos.
12.2 - No curso da sessão, a licitante que ofertar o menor preço e as de preços com o valor até 10% (dez por
cento) inferiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
12.3 - Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro
proclamará a qualificação preliminar das licitantes com as três melhores propostas, inclusive da licitante que tiver
apresentado o menor preço na proposta escrita.
12.4 - Não caberá desistência de proposta após a abertura do envelope, nem retratação ou desistência de lances
após o registro pelo pregoeiro.
12.5 - Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação
da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, adotados os procedimentos destinados às microempresas ou
empresas de pequeno porte.
12.6 - O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como valor mínimo
para o decréscimo dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa menção na ata da sessão.
12.7 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor preço para
torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público e formalizada em ata.
12.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último valor apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.
12.9 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e preço, caberá à pregoeira decidir
motivadamente a respeito de sua aceitabilidade, vedada a aceitação de propostas cujos preços ofertados sejam
superiores estimado na RELAÇÃO DOS ITENS DO PROCESSO - ANEXO I
12.10 - Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado e, se for o caso, das que, argüidas pelo pregoeiro,
aceitarem registrar seus descontos ofertados pela primeira classificada, para confirmação das suas condições de
habilitação.
12.11 - Caso a licitante vencedora desatenda às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas
subseqüentes na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da proposta e o
atendimento das exigências de habilitação, até que uma licitante cumpra as condições fixadas neste edital, sendo
o objeto do certame a ela adjudicado quando constatado o desinteresse das demais licitantes na interposição de
recursos.
12.12 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes e, ao
final, será assinada pelo Pregoeiro e demais membros da equipe de apoio, bem como pelas licitantes
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presentes. A recusa da licitante em assinar a ata, bem como a existência de participante ausente naquele
momento, será circunstanciada em ata.
12.13 - O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes até a retirada do
empenho pela adjudicatária, devendo as referidas licitantes retirá-los no prazo máximo de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir dessa data. Expirado esse prazo, os envelopes e seus respectivos conteúdos serão
destruídos.
12.14 - Nas fases de julgamento das propostas e de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação
e classificação.
12.15 - Micro Empreendedor Individual, Microempresas e Empresas de pequeno porte:
12.15.1 - a MEI / ME / EPP mais bem classificada, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, com
percentual de desconto igual ou até 5% (cinco por cento) inferior à proposta de melhor preço, será convocada
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena
de preclusão, de acordo com o estabelecido no § 3º do art. 45 da Lei Complementar nº 123/06;
12.15.2 - não ocorrendo a apresentação da proposta do MEI / ME / EPP, na forma do subitem anterior, serão
convocadas, na ordem classificatória, as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese acima, para o
exercício do mesmo direito.
13 - DA HABILITAÇÃO
13.1 - Sob pena de inabilitação e conseqüente eliminação automática desta licitação, a licitante deverá incluir os
documentos previstos neste item no envelope "B", com o título "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO",
devidamente fechado e identificado, conforme indicado neste edital.
13.2 - Os documentos deverão estar em plena validade e poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão
da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria proponente deverão ser datilografados ou impressos
em papel timbrado da licitante, registrar o número desta licitação e estar datados e assinados por seu
representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original o Pregoeiro dispensa
a autenticação em cartório.
13.3 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
13.3.1 -No caso de Empresa Individual
a) - Cédula de Identidade e Certidão de Matrícula no Registro Comercial, no caso de empresa individual;
13.3.2 -No caso de Empresa Ltda - S. A / Microempresa / Empresa de Pequeno Porte.
a) - Apresentação do Ato Constitutivo (Estatuto ou contrato social) acompanhado das alterações subseqüentes,
no caso de inexistência de Contrato consolidado, e Ata de eleição da última Diretoria, se for o caso, todos
devidamente arquivados na Junta Comercial, no caso de sociedades por quotas de responsabilidade limitada ou
sociedade por ações;
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13.3.3 -NO CASO DE SOCIEDADE CIVIL.
a) - Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedade Civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
13.3.4 -NO CASO DE EMPRESA ESTRANGEIRA.
a) - Decreto de Autorização, devidamente arquivado na Junta Comercial, no caso de empresa estrangeira em
funcionamento no País.
13.3.5 -NO CASO DE COOPERATIVA:
a) - Ato Constitutivo (Ata da assembléia geral dos fundadores ou instrumento público) e os estatutos respectivos,
devidamente arquivados na Junta Comercial;
b) - Relação de todos os cooperados, contendo nome e qualificações completas (nacionalidade, estado civil,
profissão, endereço residencial, número da cédula de identidade e do CPF);
c) - Assinatura, por todos os cooperados, de Termo de Compromisso de Responsabilidade Solidária, do presente
Edital;
13.3.6 -EM TODOS OS CASOS:
a) - Apresentação de declaração do licitante de que cumpre os preceitos estatuídos nos art. 27, V da Lei 8.666/93,
bem como o art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (Declaração de que não emprega menor).
13.4 - DA REGULARIDADE FISCAL
A documentação relativa à regularidade fiscal consiste em:
a) - Apresentação de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral junto ao (C.N.P.J.); com a finalidade de
comprovação de inscrição nas respectivas fazendas, independente da validade.
b) - Apresentação de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual se houver relativo à sede
do concorrente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do contrato social, com a
finalidade de comprovação de inscrição nas respectivas fazendas, independente da validade.
c) - Apresentação de Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
(CND Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, inclusive os Previdenciários - INSS e
da Dívida Ativa da União);
d) - Apresentação de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou da sede do Licitante, ou
outra equivalente, na forma da Lei ou certidão com restrição;
e) - Apresentação de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou da sede do Licitante, ou
outra equivalente, na forma da Lei ou certidão com restrição;
f) - Apresentação de CND para comprovação de regularidade com o FGTS, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
g) - Apresentação de Certidão Negativa da Dívida Ativa com o Estado do domicílio ou da sede do Licitante ou
certidão com restrição;
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h) - Apresentação de Certidão Negativa da Dívida Ativa com o Município do domicílio ou da sede do Licitante
ou certidão com restrição.
i) - Para as empresas não sediadas no Município de Cantagalo, o (s) documento (s) emitido (s) pelas Fazendas
Municipal, Estadual ou do Distrito Federal, do domicílio ou sede da licitante deverá (ão) comprovar a inexistência
tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida Ativa ou demonstrar de outra forma documental tal
situação fiscal, podendo, para tanto, estar (em) acompanhado(s) de legislação específica ou informação oficial do
órgão fazendário.
j) - A regularidade junto às Fazendas Públicas, estabelecidas nas letras "c", "d", "e", "f", "g" e "h" poderão ser
demonstradas através de Certidões Positivas com efeito de negativa, quando o crédito tributário encontrar-se
suspenso, na forma do disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional.
13.4.1 - DA OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) - O MEI/ME/EPP deverá apresentar os documentos de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
apresentem alguma restrição, caso seja adjudicatária deste certame, nos termos do art. 42 da Lei Complementar
nº 123/2006;
b) - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista exigidas neste edital, será
assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados do momento em que for declarada vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da
administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
c) - A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para celebrar a contratação, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
13.5 - REGULARIDADE TRABALHISTA
a) - Apresentação comprovação de prova de inexistência de débitos trabalhistas perante a justiça do trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) A regularidade trabalhista poderá ser demonstrada através de
Certidões Positivas com efeito de Negativa.

13.6 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
a) - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei (Demonstrativo de resultados e Balanço patrimonial devidamente registrados ou autenticados
pela Junta Comercial do estado de origem da empresa ou, quando o caso, registrado em cartório), vedada sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios.
a.1 - As empresas que apresentarem demonstrações contábeis via Escrituração Contábil Digital (ECD),
transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) conforme disposto na Instrução Normativa
da Diretoria do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI nº 11 de 05.12.2013 e
Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013, deverão apresentar: Recibo de entrega do Livro digital, Termos
de Abertura e Enceramento, Demonstrativo de Resultados do exercício - DRE, Balanço Patrimonial.
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a.2 - Demonstrativo assinado por representante legal do licitante e contador, que demonstre a boa
situação financeira da empresa, através dos índices econômicos abaixo discriminados, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios:
*

Índice de Liquidez Geral (LG):

LG =
*

ativo circulante + realizável à longo prazo
passivo circulante + exigivel à longo prazo

=> igual ou maior que 1

Liquidez Corrente (LC):

LC =

ativo circulante
passivo circulante

=> igual ou maior que 1

a.3 - A ausência do demonstrativo com os índices de liquidez exigidos ou índices com resultado menor
que 1 (um), em qualquer dos índices referidos acima, a empresa vencedora deverá comprovar que
possui capital social registrado igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratação ou do item pertinente.
a.4 - As Sociedades Empresarias criadas no exercício em curso deverão apresentar balanço de
constituição registrado (ativo e passivo) e balanço analítico dos meses anteriores a data de abertura do
certame, assinados pelo profissional contabilista e sócio gerente, devidamente registrados ou
autenticados pela Junta Comercial do estado de origem da empresa ou, quando o caso, registrado em
cartório.
a.5 - Os microempreendedores individuais estão dispensados da apresentação do Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis do último exercício social, devendo apresentar o Recibo de Entrega de
Declaração Anual do SIMEI.
b) Apresentação de Certidão Negativa de Falência e Concordata e Recuperação Judicial, expedida pelo
cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica;
b.1) Em caso de Certidão Positiva de Falência e Concordata e Recuperação Judicial, apresentar
Certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que a interessadaestá apta econômica e
financeiramente a participar de procedimentos licitatórios nos termos da Lei 8.666/93 e de Comprovação
de acolhimento judicial do plano de recuperação, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/05, em caso de
recuperação judicial; ou da homologação judicial do plano de recuperação, no caso de recuperação
extrajudicial".
c) Apresentação de declaração ou certidão expedida pelo cartório distribuidor ou de outro órgão competente da
sede da pessoa jurídica que informe quantos são os cartórios de distribuição de falência e concordata.
13.7 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Apresentar atestado de capacidade técnica em nome da empresa expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado que comprove o seu desempenho em fornecimento pertinente e compatível com o objeto
desta licitação. Os atestados devem vir com endereço, CNPJ e contato telefônico para possível diligencia;
b) Os proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado, sendo esse requisito
mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a fabricação / produção / comercialização de
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Medicamentos.
13.8 - Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão ter validade na data
estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os
documentos das licitantes.
13.9 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou de solicitação de documento em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital e seus anexos.
13.10 - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas
por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.
13.11 - Os documentos apresentados e retidos no Credenciamento eximem a licitante de apresentá-los
novamente insertos no envelope de habilitação.
13.12 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde
que acompanhadas dos originais para conferência pelo pregoeiro.
14 - DOS RECURSOS
14.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou
procuração com poderes específicos para tal. As licitantes poderão interpor recurso no prazo de 3 (três) dias
úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões por igual prazo, que
começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
14.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recorrer e a adjudicação
do objeto da licitação ao vencedor.
14.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.4 - Os recursos e as contrarrazões interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Serviço de Protocolo
da Prefeitura, localizado no andar térreo do seu Edifício-Sede, situado na Praça Miguel de Carvalho nº 65,
Centro, Cantagalo, RJ, das 11:30h às 17h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, com o
recolhimento das custas ou na forma da Lei 9.800/99. Quando ocorrer a entrega dos originais sejam recolhidas as
custas devidas.
14.5 - Os recursos e as contrarrazões serão dirigidos ao Setor de Licitações do Fundo Municipal de Saúde de
Cantagalo.
14.6 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o objeto será adjudicado e
encaminhará a licitação para homologação pelo órgão requisitante.
15 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 - Uma vez homologado o resultado da licitação pela Secretária Municipal de Educação e Cultura, será
formalizada a ata, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ANEXO II, que constitui documento vinculativo
obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com validade de 12 (doze) meses, a
partir da sua assinatura.
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15.2 - O Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo convocará formalmente a licitante classificada em primeiro
lugar, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, informando o local e data para assinatura da Ata de
Registro de Preços e Nota de Empenho. A convocação far-se-á através de ofício, dentro do prazo de validade de
sua proposta.
15.2.1 - O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o
seu transcurso, for solicitado pelo prestador de serviço convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pelo Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo.
15.2.2 - Para retirada do empenho, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação
consignadas neste edital.
15.2.3 - Nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/93, o presente edital e seus anexos e a proposta do adjudicatário
serão partes integrantes da nota de empenho de despesa, a qual substituirá o instrumento de contrato.
15.2.4 - A recusa injustificada do adjudicatário em aceitar a nota de empenho, até 5 (cinco) dias úteis após sua
convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas, e facultando ao Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo convocar os licitantes remanescentes,
obedecida a ordem de classificação ou revogar a licitação.
15.2.5 - É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste edital.
15.2.6 - Quando do comparecimento da empresa para assinatura da Ata, deverão ser apresentados os
documentos de Carteira de Identidade e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável pela assinatura do
contrato e o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. Se for procurador, apresentar, juntamente, a
procuração comprovando o mandato.
15.2.7 - A ata firmada com o licitante vencedor poderá ser alterada nos termos dos artigos 57, 58 e 65, da Lei
Federal nº 8.666/93.
16 - DA EMISSÃO DOS PEDIDOS
16.1 - O Fundo Municipal de Saúde, através do Setor de ALMOXARIFADO, respeitado a ordem de registro,
selecionará o prestador de serviço para o qual serão emitidos os pedidos, quando necessário.
16.2 - O fornecedor convocado que não cumprir as obrigações estabelecidas na ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS - ANEXO II estará sujeito às sanções previstas neste edital. Neste caso, o Fundo Municipal de Saúde
de Cantagalo convocará obedecida a ordem de classificação, o próximo fornecedor registrado no SRP.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a licitante
vencedora que:
17.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
17.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.3. fraudar na execução do contrato;
17.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
17.1.5. cometer fraude fiscal;
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17.1.6. não mantiver a proposta.
17.2. O não cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos eventos contratados ensejará a
aplicação de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação.
17.3. A aplicação da multa estabelecida no subitem anterior não impede que o Município de Cantagalo
rescinda unilateralmente o fornecimento e/ou aplique as sanções previstas no subitem 17.4, sem prejuízo do
ajuizamento das ações cabíveis.
17.4. No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Cantagalo, poderá, garantida a prévia
defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sanções:
17.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a Contratante;
17.4.2. Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
17.4.3. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; como segue abaixo:
17.4.3.1. 1% ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado
para entrega do objeto, limitada a incidência a 5 (cinco) dias;
17.4.3.2. 1% ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado
para substituição do objeto que apresentar defeitos ou imperfeições, limitada a incidência a 5 (cinco) dias;
17.4.3.3. 0,5% ao dia sobre o valor total anual estimado da Ata de Registro de Preços, no caso de
atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos pela Administração para apresentação de
documentos, limitada a incidência a 5 (cinco) dias;
17.4.3.4. 5 % sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado por
período superior ao previsto nas alíneas "17.4.3.1", "17.4.3.2" ou "17.4.3.3" ou em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;
17.4.3.5. 10% sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de não aceitar manter o
compromisso assumido quanto aos preços registrados, ou em caso de inexecução total da obrigação
assumida.;
17.4.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02
(dois) anos;
17.4.5. Impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
17.4.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
17.5. As sanções previstas nas alíneas "17.4.1", "17.4.4" "17.4.5" e "17.4.6", do subitem 17.4, poderão ser
aplicadas cumulativamente com a penalidade prevista na alínea "17.4.2" ou "17.4.3" do mesmo subitem.
17.6. As sanções previstas nas alíneas "17.4.1", "17.4.4" "17.4.5" e "17.4.6", do subitem 17.4 somente poderão
ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas sós serão aceitas quando formuladas
por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da Prefeitura
Municipal de Cantagalo e apresentadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a
licitante vencedora for notificada. Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na
forma como foi apresentada e não dá direito a qualquer contestação.
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17.7. A sanção estabelecida na alínea "17.4.6" do subitem 17.4, é de competência exclusiva do Município de
Cantagalo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
17.8. As sanções previstas nas alíneas "17.4.4" "17.4.5" e "17.4.6" do subitem 17.4, poderão também ser
aplicadas à contratada ou aos profissionais que, na execução do contrato:
17.8.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
17.8.2. Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação;
17.8.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos
ilícitos praticados.
17.9. O Município de Cantagalo formalizará comunicado à contratada sobre as advertências e multas
aplicáveis, ficando assegurado a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser apresentada ao Município
de Cantagalo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação.
17.10. Será de responsabilidade da licitante vencedora o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos
e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou
contratados.
17.11. Obriga-se também a licitante vencedora por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais,
inclusive trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei, relacionadas com o cumprimento do
contrato.
17.12. As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente da licitante vencedora ou cobrada
judicialmente.
17.13. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993,
17.14. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
17.15. E demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber.
17.16. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da PMC, e no caso de
suspensão de licitar, o proponente deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.
18 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
18.1 - DA ENTREGA
a) - Os medicamentos deverão ser entregues na sede do Almoxarifado Central do Fundo Municipal de Saúde de
Cantagalo, situado à Rua Getúlio Vargas, s/nº - Centro - Cantagalo/RJ (anexo à rodoviária de Cantagalo), das
08h às 17h, devendo a entrega ser agendada previamente, com antecedência de pelo menos 24 horas, pelo
telefone (22) 2555-4394.
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b) - A licitante vencedora se obriga a fornecer os medicamentos, objeto deste Termo de Referência, num prazo
de 10 (dez) dias CONSECUTIVOS, contados da solicitação formal pela CONTRATANTE (recebimento da Nota
de Empenho), obedecendo aos quantitativos, objeto deste Termo.
c) - Os produtos poderão ser solicitados em, no máximo, uma vez a cada 07 (sete) dias, e entregues no endereço
supracitado, em horário comercial.
d) - A licitante vencedora deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, devendo estar em
perfeitas condições, devendo ainda, quando solicitado, substituir prontamente o produto que porventura não
atenda aos requisitos contratados, providenciando, também, a mercadoria que no momento possa estar em falta
em seu estabelecimento.
e) - Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente e estar acompanhados da nota fiscal
correspondente, devidamente preenchida.
18.2 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
a) - Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto deste termo será recebido:
b) - Provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conformidade do material
com as especificações do objeto licitado;
c) - Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após criteriosa inspeção e
verificação de que o produto adquirido encontra-se em perfeitas condições de utilização, além de atender às
especificações do objeto contratado.
d) - A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. Não
serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.
e) - A Licitante deve efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender(em) as especificações do objeto contratado
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da solicitação.
f) - A Licitante deve apresentar, após o recebimento definitivo do objeto pelo FMS, nota fiscal/fatura de serviços,
emitida e entregue ao setor responsável pela fiscalização do contrato, para fins de liquidação e pagamento.
g) - O FMS poderá rejeitar no todo ou em parte os medicamentos fornecidos caso estejam em desacordo com o
previsto nas Especificações Técnicas e Quantidades explicitadas no presente Termo de Referência.
h) - O aceite/aprovação dos produtos pelo responsável do Almoxarifado central não exclui a responsabilidade
civil do prestador de serviço por vício de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as
especificações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I deste edital.
18.3 - DOS PRAZOS DE VALIDADE
a) - Os medicamentos deverão atender ao disposto na legislação de medicamentos com característica de cada
produto estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
b) - Os medicamentos deverão ser entregues com o percentual mínimo de 80% do prazo de validade a realizar.
c) - Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as especificações
mínimas exigidas abaixo, quando couber:
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• Identificação do produto;
• embalagem original e intacta,
• data de fabricação,
• data de validade,
• peso líquido,
• Número do Lote,
• Nome do fabricante,
• Registro no órgão fiscalizador.

19 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
19.1 - O prestador de serviço registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.
19.2 - O cancelamento do seu registro poderá ser:
19.2.1 - a pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ata, pela
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso
fortuito ou de força maior devidamente comprovado;
19.2.2 - por iniciativa do Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo:
19.2.2.1 - quando o prestador de serviço registrado:
a) não aceitar diminuir o preço registrado, na hipótese de este se tornar inferior àqueles praticados no mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) descumprir as obrigações decorrentes da ata de registro de preços;
d) deixar de retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo Fundo
Municipal de Saúde de Cantagalo, sem justificativa aceitável;
19.2.2.2 - por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
19.3 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo fará
o devido apostilamento na ata de registro de preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.
20 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20.1 - A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração:
20.2 - Automaticamente:
20.2.1 - Por decurso de prazo de vigência;
20.2.2 - Quando não restarem prestadores de serviço registrados.
20.3 - pelo Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo, quando caracterizado o interesse público.
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21 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
21.1 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
CNPJ/MF nº 03.576.656/0001-45, e endereçados ao Fundo Municipal de saúde, situada na Rua Getúlio Vargas,
137, Centro - Cantagalo - RJ.
21.2 - Serão verificadas as regularidades da empresa com o INSS e FGTS antes de cada pagamento a ser
efetuado, relativamente às condições de habilitação exigidas neste edital, cujos resultados serão impressos e
juntados aos autos do processo próprio.
21.3 - O pagamento será efetuado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em prazo não superior a 30 (trinta) dias
corridos, a contar da data final do período de adimplemento da obrigação respectiva, cumpridas as formalidades
legais e contratuais previstas, exclusivamente mediante crédito em contacorrente da contratada.
21.5 - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do Fundo
Municipal de Saúde, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de
0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem
calculados sobre a parcela devida.
21.6 - O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será efetivado
mediante autorização expressa do Gestor do Fundo Municipal de Saúde, em processo próprio, que se iniciará
com o requerimento da licitante contratada dirigido ao Gestor do Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de
Saúde de Cantagalo.
21.7 - Caso o Fundo Municipal de Saúde efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 (trinta)
dias, será descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento)
por dia de antecipação.
21.8 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento,
prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.
21.9 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao Setor de
Almoxarifado, até 5º dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.
21.10 - Para a execução do pagamento a licitante vencedora deverá fazer constar na nota fiscal correspondente
emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ n.º 03.576.656/000145, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o
valor devido pela remuneração apurada, em caso de depósito bancário
21.11 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento,
prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.
22 - DOS ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL
22.1 - Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA
22.2 - Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Preços;
22.3 - Anexo III - Modelo de Declaração Relativa a Trabalho de Menores;
22.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação e Idoneidade e pleno
conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação;
22.5 - Anexo V- Modelo de Declaração de MEI, ME ou EPP;
22.6 - Anexo VI - Modelo de Termo de Credenciamento
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23 - DAS CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER GERAL
23.1 - O esclarecimento de dúvidas e informações sobre o presente edital poderão ser requeridos, por escrito,
inclusive por fax, através do telefone (22) 2555-4204, ao Setor de Licitações do Fundo Municipal de Saúde de
Cantagalo, situado à Rua Vereador Francisco Eugênio Vieira nº 300 - sala 101, Centro - Cantagalo-RJ,
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, até dois dias úteis anteriores à data fixada neste edital
para recebimento das propostas.
23.2 - As impugnações interpostas deverão ser apresentadas no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Cantagalo, localizado no Térreo do Edifício-Sede, situado na Praça Miguel de Carvalho nº 65, Centro, Cantagalo,
RJ, das 12h às 17h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, e serão dirigidas ao Setor de
Licitações, até dois dias úteis anteriores à data fixada neste edital para recebimento das propostas, com o
recolhimento das custas ou na forma da Lei 9.800/99. Quando ocorrer a entrega dos originais sejam recolhidas as
custas devidas.
23.3 - Caberá à Assessoria Jurídica responder, antes da realização da sessão, às impugnações interpostas pelas
potenciais licitantes, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados.
23.4 - O acompanhamento dos resultados das fases desta licitação, bem como dos pedidos de esclarecimentos e
do resultado das impugnações, poderá ser feito através do site do Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo, no
endereço www.saudecantagalo.rj.gov.br.
23.5 - É facultada à pregoeira e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para verificar a compatibilidade das
especificações do objeto ofertado diante dos requisitos previstos neste edital e seus anexos, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou da documentação de
habilitação.
23.6 - A Administração poderá, a qualquer momento, revogar esta licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o certame se constatado vício no seu
processamento, respeitadas as disposições contidas no art. 49 e seus parágrafos da Lei 8.666, de 21.6.93.
23.7 - Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada no Diário Oficial da Prefeitura
Municipal de Cantagalo.
23.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento.
23.9 - Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio.
23.10 - O Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo e as licitantes do certame elegem o foro do Fundo
Municipal de Saúde de Cantagalo para dirimir qualquer questão controversa relacionada com o presente edital.
Cantagalo-RJ, 13 de julho de 2020.
Janine Huguenin Meirelles de Souza
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA - FARMÁCIA BÁSICA
1. OBJETO
1.1. Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica para atender as demandas dos
usuários do Sistema Único de Saúde, atendidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo, para
aquisição de itens desertos em pregão presencial anterior, referentes aos itens desertos no Pregão
Presencial nº 004/2020.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. O FMS está em processo de Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica
para atender as demandas dos usuários do Sistema Único de Saúde, referentes aos itens desertos no
Pregão Presencial nº 004/2020, atendidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo, conforme
condições e especificações constantes neste Termo de Referência;
2.2. Tais necessidades e motivações foram devidamente identificadas pelo Fundo Municipal de Saúde de
Cantagalo e registradas na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), licitadas, e tais itens não
foram cotados em pregão presencial anterior;
2.3. Em virtude de acudir o maior número de interessados em participar do certame sem prejudicar o ganho
da aquisição em escala, razão capital da realização das compras conjuntas, optou-se pela divisão deste
certame em 37 (TRINTA E SETE) ITENS, sempre em respeito à mais ampla competição e conforme
previsto no art. 23 §§ 1º e 2º da Lei nº 8666/93, Súmula 247 do TCU.
2.4. A divisão em itens, elaborada para este certame, levou em conta a diferenciação das características
técnico-mercadológicas dos medicamentos a serem adquiridos, de forma a aumentar a probabilidade de
um maior desconto na aquisição dos mesmos. Acredita-se que a promoção de parcelamento do objeto,
além destes que já foram elaborados, poderia incorrer na perda de economia de escala e o
favorecimento da formação de acordos entre fornecedores, portanto, vedou-se a subdivisão em itens de
menor quantitativo.
3. METODOLOGIA
3.1. A empresa vencedora será aquela que apresentar o MENOR PREÇO, a partir dos preços informados
neste Termo de Referência.
4. ESPECIFICAÇÕES.
4.1. Para o presente processo de aquisição, pretende-se realizar a compra dos Medicamentos da Farmácia
Básica constantes em planilha especificando a descrição e quantitativos, dividida em setenta e sete
itens, totalizando o valor de R$ 46.109,37 (quarenta e seis mil, cento e nove reais e trinta e sete
centavos) de acordo com planilha descritiva.
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. O presente processo licitatório correrá sob as seguintes despesas do orçamento 2020: Programa de
Trabalho: 1040-10.301.4005.2.036; Código da Despesa: 3.3.90.32.00; Fonte e Ficha: 110-00 / 111-04 /
112-0130.
6. DAS ESTIMATIVA DE CONTRATAÇÃO MÍNIMA
6.1. Diante do histórico de consumo de anos anteriores e das estimativas adotadas para elaboração do
presente certame, deve-se considerar que: apesar do acréscimo de 40% em relação ao consumo de
2018, estima-se que o consumo total de cada item deve ser, em média, de 90% das estimativas,
conforme justificativa de memória de cálculo.
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7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.1. Apresentar atestado de capacidade técnica em nome da empresa expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado que comprove o seu desempenho em fornecimento pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objetivo deste Termo de Referência, os atestados devem vir
com endereço, CNPJ e contato telefônico para possível diligencia;
7.2. Os proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de Vigilância Sanitária atualizado, sendo esse
requisito mínimo de qualidade higiênico-sanitária para a fabricação/produção/comercialização de
Medicamentos da Farmácia Básica.
8. DOS PRAZOS DE VALIDADE
8.1. Os medicamentos deverão atender ao disposto na legislação de medicamentos com característica de
cada produto estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
8.2. Os medicamentos deverão ser entregues com o percentual mínimo de 80% do prazo de validade a
realizar.
8.3. Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as
especificações mínimas exigidas abaixo, quando couber:
• Identificação do produto;
• embalagem original e intacta,
• data de fabricação,
• data de validade,
• peso líquido,
• Número do Lote,
• Nome do fabricante,
• Registro no órgão fiscalizador.
9. DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação
da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal responsável pelo acompanhamento dessa
contratação, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pela
contratada, salvo definições legais em contrário.
9.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente na nota
fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal da contratada.
9.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o FMS.
9.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1.
Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto deste termo será recebido:
10.2.
Provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conformidade
do material com as especificações do objeto contratado;
10.3.
Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após criteriosa
inspeção e verificação de que o produto adquirido encontra-se em perfeitas condições de utilização,
além de atender às especificações do objeto contratado.
10.4.
A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da Secretaria Municipal de
Saúde. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam
satisfatórias.
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10.5.
A contratada deve efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender(em) as especificações do
objeto contratado no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da solicitação.
10.6.
A contratada deve apresentar, após o recebimento definitivo do objeto pelo FMS, nota
fiscal/fatura de serviços, emitida e entregue ao setor responsável pela fiscalização do contrato, para fins
de liquidação e pagamento.
10.7.
O FMS poderá rejeitar no todo ou em parte os medicamentos fornecidos caso estejam em
desacordo com o previsto nas Especificações Técnicas e Quantidades explicitadas no presente Termo
de Referência.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1.
A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos
e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
11.2.
Efetuar a entrega dos medicamentos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
11.3.
Fornecer os produtos dentro das especificações, obedecendo rigorosamente os prazos de
validade dos mesmos.
11.4.
Substituir, às suas expensas, os medicamentos em desacordo com as determinações deste
Termo de Referência;
11.5.
Comunicar ao FMS, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
11.6.
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente Termo de Referência;
11.7.
As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto,
é de total responsabilidade da contratada;
11.8.
Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa, conforme
boas práticas de trabalho com medicamentos possuindo boa conduta e relacionamento no local de
entrega;
11.9.
Caso seja detectada alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o
contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de 01 (um) dia útil,
após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas.
12. DAS OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.1.
Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.
12.2.
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos medicamentos recebidos
provisoriamente com as especificações constantes no Termo e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo.
12.3.
Comunicar à Contratada, por escrito, possíveis problemas no objeto fornecido, para que seja
substituído, reparado ou corrigido.
12.4.
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada.
12.5.
Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos.
12.6.
O FMS não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
13. DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
13.1. Os medicamentos deverão ser entregues na sede do Almoxarifado Central do Fundo Municipal de Saúde
de Cantagalo, situado à Rua Getúlio Vargas, s/nº - Centro - Cantagalo/RJ (anexo à rodoviária
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de Cantagalo), das 08h às 17h, devendo a entrega ser agendada previamente, com antecedência de pelo
menos 24 horas, pelo telefone (22) 2555-4394.
13.2.
A CONTRATADA se obriga a fornecer os medicamentos, objeto deste Termo de Referência, num
prazo de 10 (dez) dias CONSECUTIVOS, contados da solicitação formal pela CONTRATANTE
(recebimento da Nota de Empenho), obedecendo aos quantitativos, objeto deste Termo.
13.3.
Os produtos poderão ser solicitados em, no máximo, uma vez a cada 07 (sete) dias, e entregues
no endereço supracitado, em horário comercial.
13.4.
A Contratada deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, devendo estar em
perfeitas condições, devendo ainda, quando solicitado, substituir prontamente o produto que porventura
não atenda aos requisitos contratados, providenciando, também, a mercadoria que no momento possa
estar em falta em seu estabelecimento.
13.5.
Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente e estar acompanhados da
nota fiscal correspondente, devidamente preenchida.
14. DA SUBCONTRAÇÃO:
14.1.
Não será admitida a subcontratação do objeto.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
15.1.
A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da contratação é aquela
prevista no instrumento convocatório.

16. CONTROLE DA EXECUÇÃO
16.1.
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
16.2.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.3.
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
Cantagalo, 7 de julho de 2020
MÁRCIO DA SILVA BARBAS
Secretário Municipal de Saúde
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PLANILHA DESCRITIVA

Ítem

Código

Especificação

Marca

200
100

Unidade

Quantidade

Preço Máximo

Valor Total

FRAS

30

50,4600

1.513,8000

FRAS

30

32,8200

984,6000

001

00025141

BECLOMETASONA,
DIPROPIONATO
MCG/DOSE PÓ PARA INALAÇÃO ORAL
DOSES-

002

00025142

BECLOMETASONA,
DIPROPIONATO
MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES

003

00024583

BUDESONIDA 50 MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL
120 DOSES

FRAS

100

26,9600

2.696,0000

004

00035069

CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO

COMP

8500

0,3800

3.230,0000

005

00032767

CLORPROMAZINA,
COMPRIMIDO

CLORIDRATO

100

MG

COMP

7000

0,2700

1.890,0000

006

00031015

CLORPROMAZINA,
COMPRIMIDO

CLORIDRATO

25

MG

COMP

1000

0,2500

250,0000

007

00031755

DEXAMETASONA
5 ML

FRAS

15

6,6700

100,0500

008

00033633

DIAZEPAM 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML

AMP

50

0,5800

29,0000

009

00032715

DIGOXINA 0,25 MG

COMP

13000

0,0800

1.040,0000

010

00031262

ENALAPRIL MALEATO 10 MG

COMP

50000

0,0400

2.000,0000

011

00034353

ESCOPOLAMINA,
BUTILBROMETO
SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML

AMP

100

1,0600

106,0000

012

00024637

FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML

FR

150

3,9400

591,0000

013

00032906

FENOBARBITAL SOLUÇÃO INJETAVEL 100 MG/ ML
AMPOLA 2 ML

AMP

25

1,8800

47,0000

014

00023728

FENOTEROL, BROMIDRATO
PARA NEBULIZAÇÃO 20 ML

FR

100

3,8300

383,0000

015

00025149

GENTAMICINA 5MG/G POMADA OFTALMICA

TB

8

12,0000

96,0000

016

00025150

GENTAMICINA, SULFATO
OFTÁLMICA 5 ML

FR

8

11,9900

95,9200

017

00027118

HALOPERIDOL DE 1 MG

COMP

1000

0,1600

160,0000

018

00027119

HALOPERIDOL DE 5 MG

COMP

11000

0,2400

2.640,0000

019

00024407

HIDRALAZINA,
COMPRIMIDO

CLORIDRATO

25

MG

COMP

12000

0,3000

3.600,0000

020

00025152

HIDRALAZINA,
COMPRIMIDO

CLORIDRATO

50

MG

COMP

2600

0,3800

988,0000

021

00035072

HIDROCORTISONA SUCCINATO
PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL

SÓDICO

100MG

FRAS

50

3,2400

162,0000

022

00025153

IBUPROFENO 300 MG

COMP

3500

0,2000

700,0000

023

00025157

LEVODOPA 100MG + BENZERACIDA 25MG

COMP

2600

1,4300

3.718,0000

024

00025158

LEVODOPA 200MG + BENZERACIDA 50MG

COMP

2600

1,9900

5.174,0000

025

00025159

LEVODOPA 200MG + CARBIDOPA 50MG

COMP

1000

1,2200

1.220,0000

026

00025165

LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG

COMP

1000

0,9500

950,0000

027

00035073

LEVOMEPROMAZINA
20 ML

FRAS

20

9,3600

187,2000

50

1 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA

5

5

20

MG/ML

MG/ML

MG/ML

SOLUÇÃO

SOLUÇÃO

40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
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028

00025167

LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG

COMP

18000

0,1800

3.240,0000

029

00035886

LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/ML - SOLUÇÃO
INJETÁVEL 5ml

AMP

50

2,0100

100,5000

030

00026379

MEBENDAZOL 100MG

COMP

200

1,0000

200,0000

031

00033260

MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSAO ORAL 30 ML

FR

50

1,1800

59,0000

032

00023729

METRONIDAZOL
(BENZOILMETRONIDAZOL)
MG/ML SUSPENSÃO ORAL 80 ML

FR

300

6,4900

1.947,0000

033

00035075

PREDNISOLONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML

FRAS

250

8,5900

2.147,5000

034

00024606

RANITIDINA
120 ML

FR

250

12,1400

3.035,0000

035

00033651

RANITIDINA CLORIDRATO
SOLUÇÃO INJETÁVEL

AMP

200

1,4700

294,0000

036

00034355

Sulfametoxazol 40mg/ml + Trimetropina 8 mg/ml
susp oral 100 ML

FRAS

140

3,1200

436,8000

037

00034529

dopamina cloridrato 5 mg/ml- solução injetavel 10
ml

AMP

50

1,9600

98,0000

40

CLORIDRATO 15MG/ML - XAROPE
25

MG/ML

-

2

ML

46.109,3700

Total Geral:
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ANEXO II
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. <Nº DA ATA>
PROCESSO Nº. <N.º DO PROCESSO><ANO PROCESSO>.
PREGÃO PRESENCIAL Nº <N.º CERTAME><ANO CERTAME>.

O MUNICÍPIO DE CANTAGALO, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ÓRGÃO GERENCIADOR,
com sede na Rua Getúlio Vargas, 137, Centro, em Cantagalo - Estado do Rio de Janeiro, CNPJ nº.
03.576.656/0001-45 neste ato representado pelo senhor <responsável pelo órgão gerenciador>, RG <nº registro
geral> e CPF <nº cpf>, considerando o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº <número e ano do certame>
para REGISTRO DE PREÇOS, publicado no Diário Oficial do Município do dia <data da publicação>, e a
respectiva homologação, conforme fls. <nº fls. do processo> do processo nº. <nº. do processo>, RESOLVE
registrar os preços da empresa <nome da empresa>, CNPJ <nº. cnpj da empresa>, atendendo as condições
previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes
às normas constantes das Leis nºs 8666/93 e 10520/2002, Decretos nºs 1.648/05 e 2.283/2010 e em conformidade
com as disposições a seguir.
DO OBJETO
Cláusula Primeira - A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para Aquisição de Medicamentos da
Farmácia Básica para atender as demandas dos usuários do Sistema Único de Saúde, atendidos pelo Fundo
Municipal de Saúde de Cantagalo, para aquisição de itens desertos em pregão presencial anterior, referentes aos
itens desertos no Pregão Presencial nº 004/2020, conforme o Edital, as especificações e condições do Termo de
Referência e a proposta de preços apresentada, os quais independentemente de transcrição, fazem parte deste
instrumento, naquilo que não o contrarie.
DA FORMA DE EXECUÇÃO
Cláusula Segunda - O objeto será fornecido mediante a forma de execução indireta, por preço unitário, nos
termo da Lei nº. 8666/93.
Cláusula Terceira - A contratada ficará sujeita as seguintes condições:
a) - Os medicamentos deverão atender ao disposto na legislação de medicamentos com característica de cada
produto estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
b) - Os medicamentos deverão ser entregues com o percentual mínimo de 80% do prazo de validade a realizar.
c) - Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item anterior e as especificações
mínimas exigidas abaixo, quando couber:
• Identificação do produto;
• embalagem original e intacta,
• data de fabricação,
• data de validade,
• peso líquido,
• Número do Lote,
• Nome do fabricante,
• Registro no órgão fiscalizador.
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d) - Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto deste termo será recebido:
d.1) - Provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conformidade do
material com as especificações do objeto licitado;
d.2) - Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após criteriosa
inspeção e verificação de que o produto adquirido encontra-se em perfeitas condições de utilização, além de
atender às especificações do objeto contratado.
e) - A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. Não
serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.
f) - A Licitante deve efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender(em) as especificações do objeto contratado
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da solicitação.
g) - A Licitante deve apresentar, após o recebimento definitivo do objeto pelo FMS, nota fiscal/fatura de serviços,
emitida e entregue ao setor responsável pela fiscalização do contrato, para fins de liquidação e pagamento.
h) - O FMS poderá rejeitar no todo ou em parte os medicamentos fornecidos caso estejam em desacordo com o
previsto nas Especificações Técnicas e Quantidades explicitadas no presente Termo de Referência.
i) - Os medicamentos deverão ser entregues na sede do Almoxarifado Central do Fundo Municipal de Saúde de
Cantagalo, situado à Rua Getúlio Vargas, s/nº - Centro - Cantagalo/RJ (anexo à rodoviária de Cantagalo), das
08h às 17h, devendo a entrega ser agendada previamente, com antecedência de pelo menos 24 horas, pelo
telefone (22) 2555-4394.
j) - A CONTRATADA se obriga a fornecer os medicamentos, objeto deste Termo de Referência, num prazo de 10
(dez) dias CONSECUTIVOS, contados da solicitação formal pela CONTRATANTE (recebimento da Nota de
Empenho), obedecendo aos quantitativos, objeto deste Termo.
k) - Os produtos poderão ser solicitados em, no máximo, uma vez a cada 07 (sete) dias, e entregues no endereço
supracitado, em horário comercial.
l) - A Contratada deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, devendo estar em perfeitas
condições, devendo ainda, quando solicitado, substituir prontamente o produto que porventura não atenda aos
requisitos contratados, providenciando, também, a mercadoria que no momento possa estar em falta em seu
estabelecimento.
m) - Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente e estar acompanhados da nota fiscal
correspondente, devidamente preenchida.
n) - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
o) - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
p) - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos,
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determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
q) - Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, de forma que sejam
mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, para a qual foi designado o (a) Sr.(a)
<nome do servidor designado>, através da Portaria nº <nº da portaria> de <data da portaria>.
Cláusula Quarta - A Empresa vencedora fará a entrega nas seguintes condições e local:
Os medicamentos deverão ser entregues na sede do Almoxarifado Central do Fundo Municipal de Saúde de
Cantagalo, situado à Rua Getúlio Vargas, s/nº - Centro - Cantagalo/RJ (anexo à rodoviária de Cantagalo), das
08h às 17h, devendo a entrega ser agendada previamente, com antecedência de pelo menos 24 horas, pelo
telefone (22) 2555-4394

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Cláusula Quinta - Constituem obrigações do órgão gerenciador:
a. Notificar o fornecedor registrado quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a
ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor:
a.1 - A nota de empenho equivalerá a uma ordem de fornecimento;
b. Permitir o fornecedor o acesso ao local da entrega, desde que observadas as normas de segurança;
c.

Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;

d. Solicitar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta ata;
e. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem
compatíveis com os praticados no mercado;
Parágrafo único - Esta Ata não obriga o Município a firmar contratações com o fornecedor cujos preços
tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do objeto desta Ata, observada a
legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de
condições.
Cláusula Sexta - Constituem obrigações do fornecedor:
a. Assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar da convocação;
b. Informar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro
órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar
interesse em utilizar o presente ajuste;
c.

Fornecer o objeto solicitado no respectivo endereço do órgão gerenciador da presente Ata de Registro de
Preços, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da nota de empenho;

d. Substituir em até 5 (cinco) dias úteis, após a notificação, o produto que não atender as especificações e
qualidade, sem implicar aumento de preço registrado, sob pena de aplicação de sanção;
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e. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação, documento
de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f.

Ressarcir os eventuais prejuízo causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

g. Fornecer os materiais obedecendo rigorosamente ás especificações constantes deste Termo de
Referencia.
Cláusula Sétima - Constituem obrigações do órgão participante, por meio de gestor próprio:
a. Tomar conhecimento da presente Ata, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de
forma correta;
b. Consultar previamente o órgão gerenciador da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, objetivando obtenção
das informações necessárias à aquisição pretendida;
c.

Verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado local, informando a FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE eventuais desvantagens verificadas;

d. Encaminha ao órgão gerenciador da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE cópia da respectiva nota de
empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos da sua emissão, bem como as informações sobre
a contratação efetivamente realizada;
e. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital da licitação e na presente
Ata, informando a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE qualquer irregularidade ou inadimplemento do
particular.
DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Cláusula Oitava - A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contada da assinatura.
DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Cláusula Nona - O gerenciamento da deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao órgão
gerenciador do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, competindo-lhe:
a. Efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações do
objeto registrado;
b. Monitorar os preços do objeto de forma a manter atualizados os valores praticados no mercado, podendo
rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência de sua variação;
c.

Notificar o fornecedor registrado, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;

d. Observar durante, a vigência da presente ata, que nas contratações sejam mantidas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações
assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
e.

Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para
fins de
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adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
f.

Consultar o fornecedor registrado quanto ao interesse em fornecer o objeto a outro órgão da
Administração Pública que externe a intenção de utilizar a presente Ata;

g. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação e na
presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgão participantes possíveis alterações ocorridas.
Parágrafo primeiro - As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, poderão ser
realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser
utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.
Parágrafo Segundo - O Fundo Municipal de Saúde, o órgão gerenciador na pesquisa de preços do material
registrado, de forma a avaliar o preço a ser contratado, bem como elaborará a estimativa de consumo e o
cronograma de contratação.
DOS PREÇOS REGISTRADOS
Cláusula Décima - O preço registrado, a especificação do objeto, o quantitativo, a marca e a empresa
fornecedora são os constantes do Quadro de Vencedores Simples anexo a esta Ata.
Parágrafo primeiro - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado ou de fato eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com
os fornecedores.
Parágrafo Segundo - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de
preços, de forma adequá-lo à média apurada.
Parágrafo terceiro - Quandoo preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor apresentar
requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir a obrigação assumida, poderá liberar o
fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.
Parágrafo Quarto - Em qualquer hipótese, o preço decorrente da revisão não poderá ultrapassar o praticado no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o originalmente constante da proposta do fornecedor
e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira.
Parágrafo Quinto - Será considerado preço de mercado o que for igual inferior à média daquele apurado pelo
Município.
Parágrafo Sexto - A alteração de preço oriunda de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômicofinanceira, será publicada no órgão oficial de imprensa do município.
Parágrafo Sétimo: Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
Parágrafo Oitavo: A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio
econômico-financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matériasprimas na época do
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julgamento das propostas e do momento do pedido do reequilíbrio, lista de preços de fabricante, pesquisa de
preços ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.
Parágrafo Nono: Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar ao ente público a variação dos
preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os documentos comprobatórios da
majoração.
Parágrafo Décimo: Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar a entrega dos bens pelo
preço registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente.
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Cláusula Décima Primeira - O preço registrado na presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelado de
pleno direito, conforme a seguir:
I.

Por iniciativa da Administração:
a. quando o fornecedor der causa à rescisão, administrativa da nota de empenho decorrente deste
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. Da lei 8.666/1993;
b. Se o preço registrado estiver superior ao praticado no mercado.

II.

Por iniciativa do fornecedor:
a. Mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir
requisitos desta Ata de Registro de Preços;
b. Quando comprovada a ocorrência de qualquer hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, VX e
XVI, da Lei n.º 8.666/1993.

Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
Parágrafo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação
será feita por publicação no órgão oficial da Prefeitura Municipal de Cantagalo, considerando-se cancelado o
preço registrado.
Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado poderá não ser aceita
pelo município, facultado-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.
Parágrafo Quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor
relativas ao respectivo registro.
Parágrafo Quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta, o município poderá, a seu
exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra
integralmente a condição contratual infringida.
DO RECEBIMENTO
Cláusula Décima Segunda - O objeto adjudicado será recebido da seguinte forma:
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a. Provisoriamente, no ato da entrega do objeto, pelo Setor do Almoxarifado do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, que procederá à conferencia de sua conformidade com as especificações do Edital, da proposta,
da nota de empenho e da Ata de Registro de Preços. Caso não haja qualquer impropriedade explicita,
será atestado esse recebimento:
b. Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, mediante "atesto" na nota
fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos contratuais.
Cláusula Décima Terceira - Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções no fornecimento do
objeto, fica o fornecedor obrigado a efetuar as correções necessárias, sem ônus para o município.
Parágrafo Único fornecedor.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal do

Cláusula Décima Quarta - DO PAGAMENTO: Pela integral e satisfatória execução desta Ata de Registro de
Preços terá como valor máximo R$ <<VALOR>> (<VALOR EXTENSO>), correspondente aos valores oriundos
do Quadro especificado no Anexo I do Edital.
Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente do fornecedor, por ordem
bancária, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura, quando mantidas
as mesmas condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido o
fornecedor, devendo apresentar ainda:
a. Certidão Negativa de Débito - CND, comprovando regularidade com o INSS;
b. Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando a regularidade com o FGTS.

Parágrafo Segudo - O pagamento somente será realizado após o recebimento definitivo do objeto, desde que
não se verifique defeitos ou imperfeições.
Parágrafo Terceiro - A nota fiscal/fatura apresentada em desacordo com o estabelecido no Edital, na nota de
empenho, na Ata de Registro de Preço ou com qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento será
devolvida ao fornecedor e nesse caso o prazo previsto na Cláusula Doze será interrompido. A contagem do prazo
previsto para pagamento será iniciada a partir da respectiva regularização.
Parágrafo Quarto - Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualização monetária.
Parágrafo Quinto - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal da Licitante.
Parágrafo Sexto - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Licitante
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o FMS.
Parágrafo Sétimo - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
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Parágrafo Oitavo - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do
Fundo Municipal de Saúde, o devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de
0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem
calculados sobre a parcela devida.
Parágrafo Nono - O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será
efetivado mediante autorização expressa do Gestor do Fundo Municipal de Saúde, em processo próprio, que se
iniciará com o requerimento da licitante contratada dirigido ao Gestor do Fundo Municipal de Saúde do Município
de Cantagalo.
Parágrafo Décimo - Caso o Fundo Municipal de Saúde efetue o pagamento devido à contratada em prazo
inferior a 30 (trinta) dias, será descontado da importância devida o correspondente a 0,033% (trinta e três
milésimos por cento) por dia de antecipação.
DAS SANÇÕES
Cláusula Décima Quinta - Com fundamento no art. 7º da Lei 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº
8.666/1993, o fornecedor ficará sujeito, no caso de atraso injustiçado, assim considerado pela Administração,
execução, execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal,
assegurada a prévia e ampla defesa, ás seguintes penalidades:
15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3. fraudar na execução do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
15.1.5. cometer fraude fiscal;
15.1.6. não mantiver a proposta.
15.2. O não cumprimento dos prazos para a assinatura do contrato, dos eventos contratados ensejará a
aplicação de multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação.
15.3. A aplicação da multa estabelecida no subitem anterior não impede que o Município de Cantagalo
rescinda unilateralmente o fornecimento e/ou aplique as sanções previstas no subitem 18.4, sem prejuízo do
ajuizamento das ações cabíveis.
15.4. No caso de inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Cantagalo, poderá, garantida a prévia
defesa, rescindi-lo e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades ou sanções:
15.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a Contratante;
15.4.2. Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
15.4.3. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; como segue abaixo:
15.4.3.1. 1% ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso
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injustificado para entrega do objeto, limitada a incidência a 5 (cinco) dias;
15.4.3.2. 1% ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado
para substituição do objeto que apresentar defeitos ou imperfeições, limitada a incidência a 5 (cinco) dias;
15.4.3.3. 0,5% ao dia sobre o valor total anual estimado da Ata de Registro de Preços, no caso de
atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos pela Administração para apresentação de
documentos, limitada a incidência a 5 (cinco) dias;
15.4.3.4. 5 % sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado por
período superior ao previsto nas alíneas "15.4.3.1", "15.4.3.2" ou "15.4.3.3" ou em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;
15.4.3.5. 10% sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de não aceitar manter o
compromisso assumido quanto aos preços registrados, ou em caso de inexecução total da obrigação
assumida.;
15.4.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02
(dois) anos;
15.4.5. Impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
15.4.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados;
15.5. As sanções previstas nas alíneas "15.4.1", "15.4.4" "15.4.5" e "15.4.6", do subitem 15.4, poderão ser
aplicadas cumulativamente com a penalidade prevista na alínea "15.4.2" ou "15.4.3" do mesmo subitem.
15.6. As sanções previstas nas alíneas "15.4.1", "15.4.4" "15.4.5" e "15.4.6", do subitem 15.4 somente poderão
ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas sós serão aceitas quando formuladas
por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da Prefeitura
Municipal de Cantagalo e apresentadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a
contratada for notificada. Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma
como foi apresentada e não dá direito a qualquer contestação.
15.7. A sanção estabelecida na alínea "15.4.6" do subitem 15.4, é de competência exclusiva do Município de
Cantagalo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
15.8. As sanções previstas nas alíneas "15.4.4" "15.4.5" e "15.4.6" do subitem 15.4, poderão também ser
aplicadas à contratada ou aos profissionais que, na execução do contrato:
15.8.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
15.8.2. Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da licitação;
15.8.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos
ilícitos praticados.
15.9. O Município de Cantagalo formalizará comunicado à contratada sobre as advertências e multas
aplicáveis, ficando assegurado a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser apresentada ao Município
de Cantagalo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação.
15.10. Será de responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações, demandas,
custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus empregados,
prepostos ou
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contratados.
15.11. Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais, inclusive
trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei, relacionadas com o cumprimento do contrato.
15.12. As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente da Contratada ou cobrada
judicialmente.
15.13. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993,
15.14. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
15.15. E demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber.
15.16. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da PMC, e no caso de
suspensão de licitar, o proponente deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.
DA RESCISÃO
Cláusula Décima Sexta - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte
do fornecedor, assegurará ao Município o direito de rescindi-la, mediante notificação, com prova de recebimento.
Cláusula Décima Sétima - O Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei n.º
8.666/1993, constituem motivos para a rescisão da Ata de Registro de Preços:
a. Atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação
o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
b. O cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro de próprio efetuado pelo
representante da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será
admitida a continuação deste instrumento desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o
fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições de habilitação.
Cláusula Décima Oitava - Ao Município é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do
artigo 79, inciso I, da Lei n.º 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e o
segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.
Cláusula Décima Nona - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos orçamentos dos exercícios de
2020, compromissada por conta da Dotação Orçamentária existente no Programa de Trabalho e Natureza de
Despesa serão consignados no Quadro de Detalhamento e 2021 a ser publicado oportunamente.
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Programa de Trabalho: (<conforme Termo de Referência>)
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Cláusula Vigésima - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
DO FORO
Cláusula Vigésima Primeira- Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o foro de
Cantagalo.
DA PUBLICIDADE
Cláusula Vigésima Segunda - O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão oficial
da Prefeitura Municipal, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias.
Cantagalo-RJ, <dia> de <mês> de <ano>.
<Nome responsável órgão gerenciador>
Órgão Gerenciador
<Mat. do responsável pelo órgão gerenciador>

<Nome do Fornecedor>
<Nome do Representante do Fornecedor>
<Cargo do Representante do Fornecedor>
<RG do Representante do Fornecedor>

ANEXO I À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº <Nº DA ATA> <ANO DA ATA>
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº <nº da ata><ano da ata>, celebrada entre o
Município de Cantagalo e a empresa <nome da empresa>, cujos preços estão a seguir registrados, por item, em
face da realização do Pregão Presencial nº <n.º pregão><ano pregão>.
Empresa:
CNPJ:
END.:
REPRESENTANTE LEGAL.:
ITEM

U/C

<nome da empresa>
<cnpj da empresa>
<fone/fax da empresa>
<endereço da empresa>
<e-mail da empresa>
<nome representante da empresa>

QUANT. ANUAL ESTIMADA

ESPECIFICAÇÃO
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Cantagalo-RJ, <dia> de <mês> de <ano>.
<Nome responsável órgão gerenciador>
Órgão Gerenciador
<Mat. do responsável pelo órgão gerenciador>

<Nome do Fornecedor>
<Nome do Representante do Fornecedor>
<Cargo do Representante do Fornecedor>
<RG do Representante do Fornecedor>
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

Ref.: PREGÃO nº 000015/2020 do Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo

<razão social da empresa>, com sede na <endereço da empresa>, inscrita no CNPJ nº <cnpj da empresa>, vem,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) <nome do representante>, portador(a) da Carteira de
Identidade nº <nº do RG e órgão expedidor> e do CPF nº Nº do cpf>, DECLARA, para fins do disposto no inciso
V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 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)

<local e data>

<representante legal>

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo
representante legal da empresa.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E IDONEIDADE
E PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS ASPECTOS RELATIVOS À LICITAÇÃO
(FORA DO ENVELOPE)

Ref.: PREGÃO nº <n.º pregão>/<ano pregão> do Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo
<razão social da empresa>, com sede na <endereço da empresa>, inscrita no CNPJ nº <cnpj da empresa>, vem,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) <nome do representante>, portador(a) da Carteira de
Identidade nº <nº do RG e órgão expedidor> e do CPF nº Nº do cpf>, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da
Lei Federal nº 10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação
modalidade Pregão nº <nºpregão> do Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo
Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública
em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação.
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e
nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
Ressalva: desejo usufruir da prerrogativa do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06 (
MEI/ME/EPP assinalar a ressalva)

) (Em caso de

<local e data>
<representante legal>
A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo
representante legal da empresa.
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ANEXO V
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(FORA DO ENVELOPE)

Ao Pregoeiro do Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo
DECLARAÇÃO

(nome/razão social)________________________________________________.
Inscrita no CNPJ nº________________________________________, por intermédio de seu representante legal o
(a) sr(a)_____________________________________________, portador(a)da carteira de identidade nº
_______________________________________ e do CPF nº_____________________________________,
DECLARA , para fins do disposto no Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº __________, sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de Pequeno Porte nos termos da
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar
nº 123/2006.

Cantagalo,_______de_______________de _________________.

_____________________________________________________
(representante legal)

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo
representante legal da empresa.
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ANEXO VI
TERMO DE CREDENCIAMENTO
(FORA DO ENVELOPE)
Ao Pregoeiro do Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo

Ref.: PREGÃO nº <n.º pregão>/<ano pregão> do Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo

Pelo presente, credenciamos o(a) SR.(a) <Nome_Completo>, portador(a) da cédula de Identidade sob o nº
<nº_RG> e CPF sob nº <nº_CPF>, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade acima, instaurado
por este órgão público.
Na qualidade de representante legal da empresa <Nome_Empresa>, outorga-se acima credenciado, dentre
outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso, bem como formular propostas, ofetar lances
verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
<local>, <dia> de <mês> de<ano>.

Assinatura
<Nome do representante Legal da Empresa>
<Carimbo do CNPJ>

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo
representante legal da empresa.
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