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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

(Registro de Preço pâra futuÍâs Contrâtâçô€s, de emprese pârâ fornecimento de Iúedicâmertos e

material hospitâlar pârâ a secretariâ municipal de saúde), âtrâvés do sistema de Íegistro de preços,
destinrdos âo atendimento dâ seretaria de Saúde do Município de São Bernardo.MA).

ABERTURA: 29 dejaneiro de 2020, à 08:00 horas.

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação situada Pça Bemardo Coelho de Aimeida 862 - Centro
- - São Bernardo/lvlA.

A Prefeitura Municipal de São Bemardo, Estado do Maranhão, atÍavés da Pregoeira
oficial designado pela Portaria n' de janeiro de 2020, toma público, torna público quq de acordo com a Lei
Federal n.o 10.520, de 17.07.2002, Decreto Federal 3 555/2000 e Lei Complemenlr 12312006,
subsidiariamente a Lei Federal n.'8.666193 com suas allerações, demais normas regulamenÍares aplicáveis
à espécie, e nos termos deste edital, realizará, às 08:00 h (oito) horrs do dia 29 de janeiro dê 2020, na

sala de licitações, situada Pça Bemardo Coelho de Almeida 862 - Centro - São Bernardc/MA, a sessão

de abertura do procedimento licitatório na modalidade PREGÃo PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇo
POR ITEM, AdJUdiCAçãO POT ITEM, PAÍA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO
DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇAO PARA FORNECIMENTO Df, MEDICAMENTOS
f, MATERIAL IIOSPITALAR PARA A SECRf,TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICíP|o DE SÁo BERNARDo/lltA. por meio de Sistemâ RegistÍo de Preços, de acordo com as

especificações contidas no Termo de Referência (ANEXO l), na forma abaixo:

DATA DA SESSÃO: 29 de janeiro de 2020.
HORARIO: 0t:00 h (oito) horâs.
LOCAL: Setor de licitações, situada Pça Bernardo Coelho de Almeida 862 - Centro - São Bernardo,MA.
INFORMAÇÕES: SetoÍ de Licitações da Prefeitura Municipal de São BernardoÀ4A, situada Pça

Bernardo Coelho de Almeida 862 - Centro - São BemardoÀ'ÍA, no horário de 08:30 às h

CAPÍTULOT_DOOBJETO
Esta licitação tem poÍ objeto o Registro de Preços para futura contratações de EmPresas lmento
de Medicamentos e material hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde do io de São

BernardoÀ4A, conforme especificações e demais exigências previstas neste edital e seus

CAPÍTULO tI _ DA PARTICIPAÇÁO

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas juridicas pertencentes ao ramo de

atividade pertinente ao objeto da contrataçâo, que preencherern as condiçôes de oedenciamento e

habilitação, dispoío n€ste Edital.

2.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se anquadrem nas

hipóteses do art. 9" da Lei 8.666/93 e ainda em uma ou mais das situações a seguir:

2.2.1, Empresâs que sê €ncontrem em processo falência, recuperação judicial, concurso de
credores, dissolução, liquidação, nem aquelas que tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contrâtar com â Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de
licitar c contÍatar com qualquer órgão ou ent€ integrântê dr Administrâçâo.
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2.2.2. Empresas cujos socios, diretores, representantes legais e/ou responúveis térnicos, membros
de conselho técnico. consultivo, deliberativo ou administrativo, sejam funcionários, conselheiros,
inspetores, diretores, empregados ou ocupantes de cargos comissionados no Municipio de Sào
BemardoÀ44;

2.2,3. Empresas em regime consórcio e/ou que sejam ontroladoras, coligadas ou subsidiárias entre
si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição.

2,3. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação sereo recebidos no endereço acima
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que
se apresentarem paÍa panicipar do certame, sob coordenaçâo do Pregoeira qualificado.

2.4. Caso sej a impossibilitada a realização da sessão na data marcada para início do Pregão, esta se realizará
no primeiro dia útil subseqüente ou outra data deliberada pela Pregoeira e equipe com adevida comunicação
fonnal aos licitantes que ÍetiÍaÍam o Edital.

CAPITULO III - DO CREDENCIAMENTO
3.1. Os interessados deverão apresentaÍ os documenlos abaixo mencionados, em original ou cópia
autenticada, e comparecer para cÍedenciamento, 15 (quinze) minutos antes da abeÍtura da sessão:

a) No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeir4 será
realizado o credenciamento do interessado ou seu repÍesentante legal. Para tanto, obÍigatoriamente,
será necessária a apresentação dos seguintes documentos.

b) Ato constitutivo, estahrto ou contrato social em ügor, acompanhado da alteração/aditivo eventual
da gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo consolidado,
devidamente registrado, em se tralando de sociedades comerciaiq q no caso de sociedades por ações,

acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for
Íepresentado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade
j uridica;

c) Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecid4 podendo ser utilizado
o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitante, expÍessamente
quanto à formulação de lanc€s veôais e a praticar todos os demais atos inerentes ao Pregão,
acompanhada, conforme o caso, de um dos documentos citados no subitem

3.3. O Credenciamento far-se.á por meio de instrumento público
reconhecida, com arnplos podcres pârâ pràticàr todos os atos pertiueu

ão com lirma
e. eut notne do

proponente. Em sendo sócio, proprietório. dirigente ou assem€lhado da e ponente, deverá
âpresentar respectivo Estatuto ou Contrâto Social, com suas devidas o Consolidâdo no
quâl estejam expressos seus poder€s para exerccr dircitos e âssumir obrigaçõs em decorrência de
tal investidura.

Obs, Na credencial deverá constar nome e CPF do representânte da empresa que outorgou os

poderes.

3 4. Não será admitido o credenciâmento de um mesmo representânte parâ mâis de um licitânte.

3.5. O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos Licitantes neste Pregão Presencial,
para disputa através de lances em sessão pública.

presa
âo

I
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3.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos;
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3.6. O credenciado deverá ter amplo conhecimento. Do teor da propostâ apresentada" em todos os seus
itens, a fim de que a empresa se faça representaÍ legitimamente, em uma eventual negociação eotÍe as

paÍtes, eütando com isso a intemrpção da sessão paÍa contatos extemos visando esclarecimento de dúvidas
sobre o teor da mesma, Íicandq todaúq os casos excepcionais para serem avaliados pela Pregoeira. A
licitânte deveÍá apresentar fotos da lachada do predio e das instalações intemas juntamente com a

declaração de localização e funcionamento anexo do edital, acompanhado das certidôes específicas e

simplificadas atualizadas. Apresentar os alvarás de autorização sanitárias estaduais e Federais e com
autorização de transportes.

3.6. O licitante deverá apresentar comprovante de retirada de Edital deúdamente assinado pela Pregoeira

3.7. Declaração informando o pcrte da empresa" sob pena de preclusão do direito de preferência de
contratação.

3.8. Serâo aceitos a participação de Licitantes não credenciados, sem Íepresentante autorizado na sessão,

desde que tenha entregado em tempo háôil os envelopes eoÍr as pÍopostas de preços e documentos de
habilitação e. atenda a todas as exigências do Edital. porém, não poderão praticar nenhuma especie de ato
durante a sessão, inclusive oferecer lances para cúrir o preço de nenhum outro licitante.

CAPiTULo Iv - DA FoRMA DE APRESENTAÇÃo DA DECLARAÇÃo pe TT,TNo
ATENDIMENTO AOS R"EQUISITOS EXIGIDOS, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABII,ITAÇÁO:

4.1. A deslaracão de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estúelecido
no Anexo IV deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nol e no2.

4.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apres€ntados, separadamente. em 02 (dois)
envelopes fechados e indevasúveis, contendo em sua parte extemq além do nome da proponente, os

seguintes dizeres:

ENVELOPE N' I _ PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÁO N'OO2/2020/SRP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
SÂÚDE Do MUNICiPIo DE SÃO BERNARO/MA.

PARA A SECRET MUNICIPAL DE

EMPR.ESA:

ENVELOPE N" 2 _ DOCUMENTOS DE IIABILITAÇÃO

PREGÀO N' OO2/2020/SRP - CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO§ E MATERIAL EOSPMALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE Do MUNICÍPIO DE SÃO nInxaNONA,I
EMPRESA

4,3. A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua
portuguesa, salvo quanto as expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas
seqüencialmente, sem rasuras, emendas, com no máximo duas casas decimais, borrões ou entrelinhas e seÍ
datada e assinada pelo Íepresentante legal da licitante ou pelo procurador, legalmente habilitado, conforme
Capitulo V do Edital.

PM .FOLHAN' AI II
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4.4. Os documentos necesúrios à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualqueÍ processo
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pela
Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio, por ele designado.

4,5. Depois do credenciamento, serão recebidos os envelopes 'PROPOSTA DE PREÇOS" e
"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÀO". Posteriormente os envelopes "proposta de preços" serão abertos
para conferência de conformidade e assento de rubricas;

4.6. Após a conclusão dos procedimentos relativos à Fase de Abertura das Propostas, dar-se-á inicio à làse
de lances até que se esgotem as possibilidades de negociação. seguida da fase de aberturâ dos envelopes
contendo os documentos de habilitaçào.

CAPiTULo v - Do CoNTEÚD0 Do ENVELoPE DA PRoPosTA
As propostas deverão obedecer às especificaçôes e condições previstas neste instrumento convocâtório e

seus anexos. A empresa deverá apresentar com a proposla toda documentação exigida nas especificações
técnicas em anexo ao edital, sob pena de desclassificação.

5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscriçâo estadual/municipal;
b) número do Pregão Presencial,
c) descrição do ob.ietq de forma clara e sucinta, eÍn conformidade com as especificações detalhadas
em arexo neste edital;
d) preço unitário dos itens, cotando-se todos os itens discriminados, em moeda corrente nacional,
em algarismo e por extenso. Nos preços propostos deverão estar incluídos, dém do lucro, todas as

despesas e custos, como por exemplo: Íibutos de qualquer naturea e todas as despesas, direÍas ou
indiretas, relacionadas com o objeto desta licitação;

5.2. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inÍ'eriores à proposta de menor
preço do item, observada a redução mínima entÍe os lances, que será definida pela Pregoeira. ha.ia vist4 a

diversidade e complexidade do certame.

5.3. A falta do valor por extenso não será motivo para desclassificação da proposta desde que o valor esteja

explicitado de outra lorma que não reste margem de dúvida paÍa efeito d€julgamento.

5.4. Havendo divergência enÍe o preço uniÉrio e o preço por extenso, prevalecerá o preço por extenso

5.5. A falta da rubric4 CNPJ e/ou endereço completo, poderá ser suprida
sessão, desde que tenha poderes para este fim.

te Legal na

5.6. A proposta de pÍeço deverá estar acompanhada da Declaração de que o fom
e aceita as regras deteÍminadas pela SMS;

5,7. A pÍoposta teÍá validade de 60 (sessênta) dias;

jeto conhece

CAPiTULO VI _ DO CONTEÚDO DO ENVEIOPE 'DOCUMENTOS DE
INVÓLUCRO II

ILITAÇAO' _

6.1. Os Documentos de habilitação deverão ser apÍesentados em uma via- e somente serão aceitos, se

estiverem denÍo de seus prazos de validade, na data prevista para a realizaçâo da sessão de seu recebimento
e abertur4 reservando-se a Prefeitura o direito de verificar na fonte emissora, a autenticidade dos mesmo.

6.2. Referir-se-ão sempre àjurisdição do local de domicilio da sede do proponente.

6.3. Os documentos teÍAo de apres€ntaÍ os wguintes documentos de húilitação INVÓLUCRO II)

I PRocEssolorssLqo..tâ

lNoonuonor PPlc,z(
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6.3.1. Documentos de Habilitaçâo Jurídica:

6.3.1.1. Ato Constitutivo, estâtuto ou contrato social, com suas alterações, em vigol devidamente
registrado no órgão competente, em s€ tratando de sociedade empresariais e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

6.3.1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio,

6.3.1,3. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

6.3.2. Documentos de Habilitacâo Jurídica:

6.3.2.1. Prova de Inscriçâo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

6.3.2.2. Registro de inscrição no Cadastro de Contribuinte estadual e alvará de Funcionamenlq pertinente
ao seu ramo de atividade e compaúvel com o ójeto deste edital.

6.3.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do licitante (Cenidão
Negativa de Débitos do Estado e Certidão Negaúva da Divida Ativa do Estado);

ó.3.2,4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante (Certidão
Negativa de Débitos e Certidão Negativa da Dívida do municipio);

6,3.2.5. certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela
Caixa Econômica Federal - CEF

6.3,2,6. Certidão Conjunta Negaúva de debitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da União

- Receita Federal. Prova de reg'ularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais insútuidos por Lei (CND/FEDERALCONJUNTA).

6.3,2,7. Certidão de Débitos Negativa do ministério de Trúalho e emprego Conforme Portaria
t 42t 12014.

6.3.2.8. Certidões de intbrmações sobre infrações, Certidão Negativa de debitos trabalhista - Lei
124401t I

6.3.3. Qualificação Econômico Financeira

6.3.3.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo C
paÍticipante, com prazo de validade.

buidor da Sede do

6.3.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis exigiveis nos termos da I . que compÍovem a

boa situação financeira do licitante, vedada a substituição por balancetes ou ços provlsonos

6.3.3.3. O balanço deverá estar assinado por profissional devidamente regular j unto ao seu conselho de

Classe e se apresentar conforme abaixo: e comprovar a boa situação financeira dâ empresa licitsnte será

demonstrada através de índice financeirq utilizando a fórmula abaixo, cujo o resultado deverão estar de

acordo com os valores estabelecidos.

ILC= Atlrolirçulaote : 1,0
Passivo Circulante
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Passivo Circulanle + Exigível a Longo Prazo

6.3.3.4. Certidão simpliÍicada da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, de acordo com
o art 1o do decreto n'21.040/2005, para empresários e sociedades empresariais do Estado
do Maranhão, referente a esse ano.

ó.3.3.5. No caso em que a sede da Licitante seja em outra Unidade de Federação, terá que apresentaÍ a
certidão simplificada da Junta comercial do Estadq sede da empresa.

s). DeveÍá conter o Selo da habilitação Profissional DHP e/ou anexar o Certificado de
Regularidade ProÍissional, expedida pelo Conselho Regional, e denfo de sua validade.

b). Termo de abertuÍa e encerramento.

6.3.4. QUALIFTCAÇÂO ÚCNICA:

6,3.4.1. Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa juridica de direito público ou privado,
devidamente autenticâdo e com firma reconhecid4 comprovando que a licitante dispões de aptidão para
desempenho da atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto da
licitação, conforme preceitua art. 30 inciso II§ l" e 3' do inciso IV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Acompanhado das notas hscais.

6.3.4.2. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante lega1, de
que não explora trabalho infantil, conforme exigência do art. 7', XXKII da Constituição Federal, ou seja,
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso oi insalubre, e não utiliza mão-de-obra
de menor de 14 anos, devidamente assinada pelo responúvel da empresa com firma reconhecida - Anexo
V; (Acompanhada da Declaração de que não emprega Menor, Expedida pelo Ministério do Trabalho, com
máximo de validade.

6.3,4.3. Declaraçâo de inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
li ci tatório.

6.3.4.4. Cópia legivel, autenücada, da Autorização de Funcionamento de Empresa (AE), da licitante,
relativa a medicamentos especiais, expedida pela ANVIS{ ou sua publicação no Diário Oficial da União-
DOU;

6.3.4.5 Cópia legivel, autenticad4 da Autorização de Funcionamento de Empresa para Armazenar,
Dstribuir, Expedir e Transportar (AIE), da licitante. relaúva a correlatos, expedida pela ANWSA. ou sua
publicação no Diário Oficial da União-DOU;

6.3,4,6 Licença sanitária de funcionamento para Medicamentos e Correlatos dade

Sanitá,ria Estadual e Municipal, conforme o caso, do Município do Domicilio ou sede
renovada anualmente, denÍro do seu prazo de validade.

lcltante,

6.3.4,7. Licença para tÍansporte de Medicamentos e Correlatos expedidos pela
Estadual, conforme o caso ou domicilio ou sede da Empresa licitante;

Sanitária

6.3.4.E Certidão de Regularidade emitida pelo Conselho Regional de Farmácia que identifique de forma
clara os dados da empresa e do responúvel técnico.

I
I

í
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ó.3.4,9 Certificado de boas práticas de Armazenamento e distribuição emiúdo pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária.

6.3,4.10 Os atestados apresentados poderào ser diligenciados de acordo com paràgrafo 3'do art. Da Lei
8.666/93 e alterações posteriores

6.3.5. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia,
autenticada em todas as folhas por tabelião de Notas, ou pela Comissão Permanente de Licitação onde será

recebida a Documentação da Habilitação, ou por publicação em orgão da imprensa Oficial, conÍbrme o
caso.

6.3.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos,
que sejam omissas, ou que apresentarem irregularidades capazes de dificultar ojulgamento.

6.3.7. A apresentação das propostas implicará a plena aceitação, poÍ pârte do pÍoponente, das condições
estabelecidas neste edital e seus anexo.

6.3,8. Quando se tratar de microempresa ou empÍes:l de pequeno porte, no que se refere à regularidade
fiscal, será adotado o estâbelecido nos art. 42 e 43 daLei Complement 12312006.

6.3.9. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentâdâs, a Administração aceitará
como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anterior à data de apresentação das

propostas, salvo as restrições da Lei.

7. CAPiTUI,O VIT _ DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

7.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão com o credenciamento dos interessados

em paíicipar do ceÍtame.

7.2. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de húilitação serão Íecebidos no endereço acima
mencionado, em sessão pública de processamento do Pregào, após o credenciamento dos interessados que

se apresentarem para participar do certâme, sob coordenaSo do Pregoeira.

7.3. Caso sej a impossibilitada a realização da sessão na datâ marcada para inicio do Pregão, esta se realizará
no primeirodia útil subsequente ou outra data deliberada pela Pregoeira e equipe com a devida comunicação

formal aos licitantes que retiraram o Edital.

7.4. Após os Íespectivos credenciamentos, os licitantes entÍegaÍão ao Pregoeira a declaração de pleno

atendimento aos requisitos de húilitação, fora dos envelopes, de acordo com o estabelecido no Capitulo
III deste Edital e, em envelopes seprâdos, â pÍoposta de preços e os documentos de habilitação.

7.5. Encerrado o credenciamento, e$ará encerrada a possibilidade de admissão

cerlame.

7.6. ruLGAMENTO

crpantes no

7.6.1. No julgamento e classiticação das propostas, será adotado o critério de menor
a adjudicação por item.

por item, sendo

1.6.2. Para cada item será declarado um vencedor. Serão admitidos, ainda, lances que deverão ser

Íegistrados como classificáveis, com a finalidade de atender demandas não supridas pela empresa com
preços registrados, na ordem de classificação.
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7.6.3. Considera-se como empresa classiÍicável aquela que, as propostas atendam aos requisitos contidas
no edital e anexos, declare aceitar exigências propostas para efeito de posterior contÍatação e não
apresentem preços inexeqüiveis ou exoóitantes por ordem decrescente de sans preços. Assim a primeira
colocada será a de menor preço por item, a segunda colocada a que teúa apÍesentado o segundo menor
preço, e assim sucessivamente.

7.6.5. A análise das propostas pelâ Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital
e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condiçôes fixados no Edital;
b) que apresentem preços baseados exclusivamente nas propostas dos demais licitantes.

7.6.6. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritmeticas
que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às coneções no caso de eventuais erros, com base no
valor mensal ou tolal, que serão tomados como corretos. As correções efetuadas serão consideradas para
apuração do valor da proposta.

7,6.7. As propostas selecionadas para a etapa de lances, observarão aos seguintes criterios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com pÍeços ate l0o4 (dez por cento) superiores
àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (tÍês) preços na condição definida na a.línea anterior, serão selecionadas
as propostas que âpresenlârem os menores preços, até o máximo de 3 (tÍês).

7.6.8. O Pregoeira convidará individualmente os autoÍes das propostas selecionadas a formular lances de
forma seqriencial, I poúir do autor ds proposta de maior valor e os demais em ordem decrescente de
valor, decidindose por meio de sorteio no caso de empate de preços;

7,6.9. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação
aos demais empatados, e assim suc€ssivamente até a definição complaa da ordem de lances;

7.ó.10. A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pela Pregoeir4 implicará na exclusão
do licitante daquela etapa de lance e nâ manutenção do úlúmo preço apresentado para efeito de ordenação
dos próximos lances.

7.6.11. Os lances deverão ser lbrmulados em valores distintos e deÇrescantes, inf'eriores à proposta de
menor preço, obsewâda a Íedução minima entÍe os lances definida pela Pregoeira ( de lance)

7.6.12. A etapa de lances será considerada enceÍada quando todos os partici dessa declinarem
da formulação de lances ou conforme determinar o Pregoeira no momento da
margem de lances.

quando definir

7.6.13. Fica estabelecido que o Pregoeira no momento da sessão registÍará mais de um dos licitantes
em caso de empate real, tendo preferência aquele que primeiro ofeíou o valor Em de impossibilidade
de atendimento por parte do vencedor poderá ser convocad4 na ordem de classi cação as empresas
classificáveis que ficam ordenadas na 2" e 3" colocação.
7.6.14. Encerrada a etâpa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a
etapa seguinte, na ordem cresc€nte dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço
olertado e aceito pela Pregoeira.

?.6.15. O Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vista a reduzir ainda mais o
preço.

7.6.16. Após a negociação, se houver, o Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito;

IPM .FoLHAN' qb
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empresa de pequeno porte nos termos da Lei Federal 12312006, e não sendo a proposta váli
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7,6,17. O Pregoeira poderá a qualquer momento solicitar às licitsntes quaiquer composições de preços
unitários dos objetos, bem como os danais esclarecimentos que julgar necessários, no orazo a ser definido
oela Pregoeira.

7.6.1E Considerrda rceitável I oferta de menor preço para o item, somente será eberto o enyelope
contendo os documentos de habilitaçâo quando concluído o julgamento de todos os demâis itens.

7.6.19. Eventuais falhas ou omissões nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública
de processamento do Pregão, ate a decisão sobre a habilitação, podendo ainda ser ei-etuada verificação por
meio eletrônico hábil de informações.

7.6.19.1 A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os documentos
passiveis de obtenção por meio eletrônico, exceto impossibilidade devidamente justificada.

7,6,19,2 A AdministÍação não se responsabilizaÍá pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos,
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela verificação, inabilitará a licitante.

7.6,20. Se a oferta não for aceilável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, oPregoeira
examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua

aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a

apuração de uma ou mais ofert4 aceitável cujo autor (es) atenda(m) os requisitos de habilitação, caso em
que será(ão) declarado(s) vencedor(es).

7.ó.21. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) licitante(s) será

(ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame.

7.6.22. O vencedor deverá, após devidâmente convocadq no prazo de 2 (dois) dias corridos contados da

data da convocação, comparecer ao órgão gerenciador para assinar o devido contÍato, quando pendente,

sob pena de submeterem-se as penalidades previstas neste edital.

7.6.23. Quando o vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua propost4 se recusar a assinar a
ata, serão convocadas as demais licitantes classiÍicáveis, com vislas à assinatura do devido contrato, sem
prejuízo das penalidades previstas neste lnstrumento.

7,7. PROCEDIMENTO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO P

7.7.1 Em caso de oconência de participação de licitante que detenha a condição de mi SA de

1.7.2 seÍâ assegurado, como critério de desempate, preferência de c{ntratação para as microempresas e

empresas de pequeno porte, entendendo-se poÍ empate aquelas situações em que as pÍopostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 50Á (cinco por cento) superiores à

proposta mais bem classificada.

7.7.3 Para efêito do disposto no subitem acima ocorrendo o empate, pÍoceder-se-á da seguinte lbrma

7.7.3.1 a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o enceÍramento dos lances, sob pena de
preclusão;

7.7.3.2 a micÍoempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classihcada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o

I
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objeto licitado;

7,7.3,3 Ítão ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso
anterior, seÍão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.2.2,
na ordem classificatória. para o exercicio do mesmo direito;

7.7.3.4 no caso de equivalência de valores apÍesentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem enquadradas no subitem 'l .2.2, *râ realizzdo sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podeÍá apÍesentaÍ a melhoÍ oferú;

7.7.3,4 o disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno poÍte.

S. CAPíTULO vItr _ DA TMPUGNAÇÃO

8.1 Ate 02 (dois) dias úteis anteriores a üta tixada para recebimento das propostas, a licitante interessada
poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma da Lei 8.666/93.

8.!.1 Considera-se licitrnte interessadr a licitante que comprovar a devida retiÍada do Edilol e seus

ânexos.

8.1.2 Acolhida â petiçâo coltrâ o â1o convocâtório, será designada rovâ dâta para a realizaçiio do
certame, obrigada que fica a nova publicâção, excêto quando â alterâçâo nâo afetar formulaçâo das
propostas, conforme prevê o § 4odo art 2l drl-ei t.666193.

8.1.3 Decairá do direito de impugnaÍ os termos deste Edital aquele que, lendo-o aceito sem objeção venha
a apontaÍ, na data da abertura da sessão ou depois da aberh:ra dos envelopes de propostas, falhas ou
irregularidades, hipótese em que ta.l comunicação não terá efeito de recurso.

9. CAPÍTULO D(_ DO Rf,CURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DO ATO DE CONTROLE FINAL

9.1 No final da sessão, a licitante que quiser recoÍrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua

intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apreseniação de memoriais, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razõ€s em igual número de dias, que começarão a

correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de

recurso, a adjudicação do objeto do c€Ítame pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do
processo à autoridade comp€tente paÍa realização do ato de controle Íinal

9.3 Inter?osto o recurso, o Pregoeira poderá reconsideraÍ a sua decisão ou encaminhá damente
informado à autoridade competente.
9.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autori
homologará o procedimento.

competente

9.5 A licitante que convocada para assinar o ContÍato deixar de fazê-lo no prazo Íixado, sem justificativa
plausível, dela será excluída, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste edital.

9.6 Colhidas às assinaturas, o Orgão Controlador providenciará a imediata publicação do contratq sob
forma de extÍato. Caso ocorra hipótese do subitern anterioÍ, será também publicado o ato que promover a

exclusão.

I
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IO. CAP|TULO X - DOS PRAZOS, DA§ CONDIÇÓES, DO LOCAL DE ENTRf,GA DO OBJETO
REGISTRADO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

l0.l O objeto destâ Licitação será executado de acordo com as necessidades dos órgãoíentes, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias corridos, conÍados a paÍtir do recebimento da Ordem de Fomecimento.

l0.l.l A ordem de fomecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usriírios do pregãq
cúendo aos mesmos todos os atos burocráticos i ndi spenúvei s paÍa AdministraÉo l\rblica.

10.1.2 O órgão usr.áLrio do pregão formalizará acordo com a licitânte vencedora deste c€rtamg por meio de
ContÍato.

10.2 A execução do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados no momento da contratação,
respeitando a pÍevisão do órgâo ou enle contrâtante.

10.2.1. Correrão poÍ conta da Contratada as despesas de seguros, tÍibutos, encârgos trabalhistas e
previdenciários decorrertes da execução do objao e/ou substituiçôes indicadas pela equipe ou pessoa
designada para fiscalização caso detectarem alguma inegularidade na execução do objeto.

10.3 Constatadas irregularidades no objeto contratrral, o Contratante poderá:

a) referindo-se a especificação, rej eitáJo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabiveis,

a.l) na hipótese de substituiçãq a ContÍatada deveÍá fazêJa em conformidade com a indicação da SMS,
no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notihcação por escrito. mantendo o preço inicialmente
contratâdo;

b) referindo-se à diferença de quantidade ou de paÍteE determinar sua complementação, sob pena de
rescindir o contrato, sem prejúzo das penalidades cabiveis,

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazêla em conformidade com a indicação do
ContÍatante, no prazo máximo de l5 (quinze) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantendo
o preço unitário inicialmente contratado.

c) outlo prazo podeÍá ser acordado, desde que não Íestem prejuízos paÍa a Administração

10.4 O objeto desta licitação deverá ser recebido conforme determinar a autoridade contÍatan conforme
seja o caso, com emissão de Íelatório de execução dos objetos na fornra contÍatada, ac
fiscal/fatura, de acordo com o estabelecido no projeto básico resumido que integra este

10.6 Caso seja impossivel de serem substituidos os objetos que forem rejeitados, ou na
serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância m
contrâtado, sem prejuizo da aplicação das sanções cabiveis.

da nota

!0.5 Quando rejeitado os objetos, no todo ou em parte, a contratâda deverá sub
estabelecido pela SMS, observando todas as condições inicialmente estâbel€cidas.

de não
devida ao

10,7 A devida contratação tem vigência de no máximo de 12 (doze) meses, sendo prorrogável de acordo
com a legislação pertinente.

11. CAPÍTULO XI- DO§ PÀGAMENTOS, DO REAJUSTE DE PREÇOS E DA RE},ISÂO

I
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I1.1 Após o atendimento de cada pedido, para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgãdente
autorizador do fornecimento, requerimento solicitando o pagamento deüdamente acompanhado de fatura-
recibo. Na data do pagamento será apresantada a respectiva nota fiscal, no valor referente ao objeto
solicitado.

11.2 Os pâgâmentos serão efetuados no prazo máximo de l0 (dez) dias úteis, contados da data de enfada
do requerimento e fatura-recibo no protocolo do órgão/ente contÍatante, ou em outro prazo inferior que
poderá hcar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos parc.€lamentos, que terão prazo miLximo de
30 (trinta) dias. entre uma parcela e a outra seguinte

ll.3 As notas fiscais/faturas que apresentârem incorreções serão devolüdas à contratada paÍa as devidas
coneções. Ness€ caso, o pmzo para pagamento começrrá a fluir a partir da data de apresentaÉo da [ota
fi scal/faturas corri gidas.

11.4 O pagamento será feito mediante crédito aberlo em conta colaente em norne do contratado

11.5. Em câso de pronogação do contrato administrativo, este sofrerá a devida atualização monetrária de

acordo com indices oficiais (IGP-M).

11.6, O contrato poderá ainda sofrer reajuste nas hipóteses em que sóreüerem fatos imprevisíveis ou
previsiveis, porém de conseqüências incalculáveis para a Administração, ÍetaÍdadores e/ou impeditivos da

execução do ajustado, ou aind4 em caso de força maior, caso forhrito ou fato do principe, conhgurando
área econômica extraordinária e extracontratual, s€mpre objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico.fi nanceiro inicial do contrato.

12. CAPÍTULO XII _ DA FORMA Df, CONTRATAÇÃO

12.1. Após os atos conclusivos do procedimento licitatóÍio, de homologação, poderá o órgão/ente, celebra
contratos com o vencedor da licitação nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respeclivos

anexos, nos seguintes termos:

l2.l.l. Após o contratq o gestor convocará o fornecedor, atÍaves da ordem de fornecimento e prévio
empeúo.

12.1.2. Para instruir a emissão da Ordem de Fomecimento e Nota de Empeúo Previo, o fornecedor deverá
providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da

convocação: Certidão de Regplaridade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão
Negativa de Tributos e Contrib
contratação não se concretizar.

uições Federais, expedidas pela Secretaria da ederal, sob pena da

12.1.3 Se, por ocasião da formalização do contrato, as c€íidôes de regularidade da regi stÍada
perante referidas no subitem anterior, estiverem com os pri\zos de validade licitante
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando do processo a

regularidade e anexando os documentos passiveis de obtençâo por tais meios,

devidamente justiÍicada.
vo impossibilidade

12.1.4 Se não for possivel atualiálas por meio eletrônico hábil de informâções, a Registrâda será

notificada para, no prazo de 03 (trà) diâs úteis, comprovar a sua situaÉo de regularidade de que tmta o

subitem anterior, mediante a apresentação das cenidôes respectivas, com prazos de validade em vigência,
sob pena da contratação não se realizar, quando for o caso.

12.1.5 Se as ceíidões anteriormente apresentadas para habilitação Gl cônstantes do cadastÍo estiverem
dentro do prazo de validade. o fomecedor hcará dispensado da apresentação das mesmas.
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12.1.ó Podem ser dispensados da apresentação das certidões, os fomecedores de material de pronto
atendimento, na forma do parágrafo lo do art. 32 da Lei no 8.666/93.

12,2 O fomecedor do bem deverá, no prazo de 03 (tÍês) dias corridos, contados da data da convocação,
comparecer ao Orgão ConÍatante para retirar a Nota de Empenho e a Ordem de Fornecimento (ou
i nstrumento equivalente).

12.3 O prazo para o inicio da execução dos objetos deverá constar na respectiva Ordem de Fomecimento e
previo empenho da despesa a ser realizad4 conÍbrme ajustado com o contratante, sem prejuizo de prazo,
preYisto neste edital.

12.4 A não prorrogaçâo do prazo de vigência contÍatual por conveniência da Administração não gerará ao

contratado direito a qualquer espécie de indenização.

12.5. As Ordens de Fornecimento estarão sujeitas à condiçâo resolutiv4 consubstanciada na existência de
recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercicio, para atender as respectivas
despesas realizadas pelo possível Contratante, respeitadas as ações do PPA e atividades de natureza
contínua.

12.6. Ocorrendo a resolução das condições estabelecidas no contrato. com base na condição estipulada no
subitem anterioq a contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização.

12,7. A execução do objeto ficará condicionada à necessidade e interesse do órgão contratante.

CAPÍTULO XIII- DAS SANÇÓES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
13.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplàrcia. estão previstas nos artigos
81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei no. 8.666193 e aÍtigo 7' da Lei 10.520102.

13.2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injusúficado na execução do contrato, será calculada sobre
o valor dos objetos da licitação não executados, competindo sua aplicação ao titulaÍ do órgão contratânte,
observando os seguintes peÍcentuâis

a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso ate o limite correspondente a l5 (quinze) dias;
e

b) de 0,5% (cinco décimos por cento). por dia de atraso a partir do ló" (décimo sexto) dia" até o
limite correspondente a 30 (trinta) dias;
c) de l,0olo (um por cento), por dia de atÍaso a partir do 31'(trigésimo primeiro) dia, até o limite
coÍrespondente a 60 (sessentâ) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato corÍespondente,
aplicando-se à Contrâtada âs demais sanções previstas na Lei n" 8.666/93.

13.2,1. SeÍá aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor quando a

\ ( 6

Contratada cometer qualquer infração à normas legais Federais, Estadual e Mun
pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em raáo da infÍação cometida.

tcl dendo ainda

13.2.2. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobÍe o valoÍ da contratação quando a Contratada:
r) executar objetos em desacordo com o TeÍmo de Referência, nornas e técnicas ou especificaçõ€s,
independentemente da obrigação de fazer as coÍeções necessárias, às suas expensas,

b) praticar por ação ou omissão, quâlquer ato que, por imprudência, negligência, impericia. dolo ou má fé,
venha a causar danos à ContÍatante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em
reparar os danos causados.

I3.3. ADYERTTNCIA

13.3,1 A aplicação da penalidade de advertência seÍá efetuada nos seguintes casos

I

I
I
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â) descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem
pequeno prejuízo ao Municipio de São Bemardo/}víA, independertemente da aplicação de multa moratória
ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;
b) execuçâo insatisfatória do obj eto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento
nos casos de suspensão tempoÍária ou declaração de inidoneidade;
c) outras ocorrências que possâm acifietar pequenos transtomos ao deseavolümento das atiúdades do
órgão solicitante, desde que não sejam passiveis de aplicação das sançôes de suspensão temporária e

declaração de inidoneidade.

I3.4. SUSPENSÀO DO DTRETTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÀO

13.4.1 Ficará impedida de licitaÍ e contratar com a Administração Pública do Municipio de São
Bernardo,MA pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição, a pessoa, fisica oujuridic4 que praticar quaisqueÍ atos previstos no artigo 7'da Lei rf 10.52o1o2.

I3.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARÁ LICITAR E CONTRÁTAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

13.5.1, A declaração de inidoneidade será pÍoposta pelo agente responsável para o acompanhamento da
execução contratual se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Municipio de São
Bernardo/N,lA, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que âcaretem
prejuizos ao Municipio de São Bemardo/lr,íA ou aplica@es sucessivas de outras sançôes administrativas.

13.5.2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licilar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os moüvos determinantes da punição ou até que seja pÍomovida a reabilitação, após
ressarcidos os prejuízos e derorrido o prazo de 02 (dois) anos.

13.5.3. A declaração de inidoneidade para Iicitar e contÍatâr com toda a Administração Pública será aplicada
ao licitante ou contratado nos casos em que:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarern, por meios dolosos, fraude Íiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Municipio de São BernardoÀ{A" em
virtude de atos ilicitos pÍaticâdos;
d) reproduziran, diwlgaron ou utilizaran em bareÍicio próprio ou de terceiros, quaisquer informações de

que seus empregados tenham tido conhecimento em raáo de execução deste contrato, sem consentimento
prévio, em caso de reincidência;
e) apresentarem à Administração qualquer documanto falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o

objetivo de participar da licitaçâo, ou no curso da relaÉo contratual,
f) praticarem fato capitr:lado como crime pela Lei 8.666/93.

13.5.4. Independentemente das sanções a que se reÍ'erem os itens 15.2 e 15.4 do Capi
contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo a
que seja responsabi I i zado:
a) civilmente, nos termos do Codigo Civil;
b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades con
profissional a elas pertinentes;
c) criminalmente, na forma da legislação pertinerte.

rcltante ou
pÍopor

ou do exercicio

13.6. Nenhum pâgrmento será feito ro erecutoÍ dos objctos que tenhâ sido multâdo, ântes que tâl
p€nâlidade sêjâ descontâdr dc seus hrver€s.

13.7. As sanções serão aplicadas pelo titular da Administração, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo no prâzo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo
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prazo de defesa e de l0 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3'do art. 87 da Lei n" 8.666/93

13.t. As multas administraüvas previstas neste instÍumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu
pagamento não eximirá a ContÍatada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

14. _ DO R-EGISTRO DE PREÇOS

14.1 - O Sistema de Regrstro de Preços é um conjunto de procedimentos para registro tbrmal de preços
relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contralaçôes futuras da Administração
Pública;

14.2 - a Ala de Registro de Preços e um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de

compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificaçõ€s térnicas, fomecedores e

órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas
propostas aduzidas;

14.3 - órgão Gerenciador e todo orgão ou entidade da Administração Pública responúvel pela condução
do conjunto de procedimentos do p,Íesente ceíame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata
de Registro de Preços,

14.4 - órgão Participante e todo órgão ou entidade da Adm ini stração Pública que pa.rticipa do procedimento
licitatório para Registro de Preços, bem como integrante da futuÍa Ata de Registro de Preços;

14.5 - o Órgão Gerurciador do presente Registro de PÍeços será a Prefeitura Municipal de São Bemardo,
atÍaves da SecretaÍia Municipal de Administração e setor de Compras da Prefeitura Municipal.

14.6 - o presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura e

publicação da respectiva Ala de Registro de Preços,

14.7 a existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que deles

poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo

assegurado ao beneficiário do ÍegistÍo a preferência de fomecimento em igualdade de condições,

14.8 - este Registro de Preços, durante sua vigênci4 poderá ser utilizado por qualquer órgão da

Administração Pública Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgão
participante do presente certame licitatóriq mediante previa mnsulta ao órgão gerenciador. O quantitativo
decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totâlidade, ao dobro do

quantitativo de cada item registÍado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos
participantes, independentemente do número de ôrgãos não participantes que,

compÍovada a vaotagem e o cumprimento das exigàcias da legislação vigente,
desde damente

tada a

ares para
stilui em
blicidade

14.9 homologado o resultado da licitação, a Gerência de Contratos da Prefeitura
ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, conv
assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a q

compromisso formal de fornecimento nas condições estabelecidas, observados os requi
e economicidade;

14.10 - a Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposiçôes conti
da Lei 8.666/93.

untcl

CAPÍTULO XIV - DAS D1SPOSIÇÕES FINAIS

no art. 65,

PR0cESSoj-q1ss-[ss]f,
I I
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15,1. As normas disciplinadoras desta licitâção serão interpretadas em favor da ampliação da disput4
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licilantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a seguÍança da contratação.

15.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a serem
assinadas pelo (a) Pregoeira(a) e pelos licitântes presentes, tantas quantas necesúrias para consecução do
fim desta licitação, sem prejuizo da Ata final.

15,1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamenle na própria ata

15.2.2. Se não houver tempo suÍiciente para a finalização da etapa competitiva ou paÍa abertura dos
envelopes "Documentação" na mesma sessão, em face do exame da proposta,/documentação com as

exigências do Edital, ou. aind4 se os trúalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não
possam ser diÍimidas de imediato, os motivos serão consignados em atas e a continuação dar-se-á em sessão

a ser convocada pela Pregoeira.

15.3. Todos os documentos de habilitação e propostâs de preços cujos envelopes forem abertos na sessão

serão rubricados pela Pregoeira e pelos menos dois licitantes presentes.

15.4. O resultado final desta licitação será dir.ulgado no Diário Oficial dos Municípios

15.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, serão devolvidos ao t'inal da sessão

15.6. Os casos omissos desta licitação serão solucionados pela Pregoeira

15.7. Os documento poderá ser substituido pelo protocolo de entrega ou solicitação de documentos

15.8. Omissões, equívocos meraÍnente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras situações
porventuÍa vivenciadas. inclusive atrasos, serão decididos pela Pregoeira. com a finalidade conferir
agilidade ao feito.

15.9. Para maior controle e orsanizacâo da Administrâcáo Municilral. o licilatte aq retirar q ErlilaL

)

lVlunicínio de Sâo Bernardo/MÂ, sob pena de ficar impossibilitâdo receber notificacões e avisos de

modo eerâl oertin€nles ao orocedimento licitâtório.

15.10. Fica facultada a retirada de côpia deste instrumento ou arqui vo via CD, pen drive ou impresso

15.1 1. Caso o licitante deseje retiraÍ somente cópia impressa do
o valor de R$ 0,15(quinze) c€ntavos por folha impressa.

acrescentando ao valor acima.

i 5. 12. Se o contrâtâdo, conforme o caso, oferecer os bens prom ercâdo consllmidor locâl
ou nacional, estârá obrigâdo â estender tal vanlâgcm ao órgô âtànte.

15.13. Os bens ou seniços similares Às especificações dos objetos contcmplâdos neste certame pedç!ãe
ser renegociados com as empresas que tiverâm seus preços registrados, apenas nas hipóteses de
conv€niênciâ dâ contratânt€, devendo ser justificâdo no proc€sso âdministrâtivo, sempre tomando
por parâmetro o preço registrâdo e as condições reais de mercado.

15.14. A r€negociaçâo, por rto do contrato, poderá ser retooada em razâo da quantidade
demandadâ, ficândo estipuhdo como prrâmetro márimo o preço registrado que compreende o valor
da unidade.

deverá obriqâtoriâmenl€ deixar seus dâdos e e[dereco para contâto. nâ Sâlâ de Licitacões do
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15.15. Para dirimir quaisquer questôes decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativq
seÍá competente o Foro da Comarca de São Bemardo/.lvÍA do Estado do MA.

15.16. Integrsm este Edital:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Minuta do Contrato;
Anexo III - Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
Anexo IV - Declaração de inexistência de fato supeÍveniente,
Anexo V - Modelo de Declaraçâo sobre emprego de menores;
Anexo Vl - Minuta de Ata de Registro de Preços;

Anexo VII - Modelo de Declaração de Elúoração Independente de Proposta;
Anexo VIII - Comprovante de Recibo de Edital.

- Modelo de declaração de concessão de liwe acesso aos documentos e registros contábeis,
objeto da licitação e do contrato decorÍente para os servidores ou empregados do órgão ou

el

te e dos órgãos de contÍole intemo e extemo;
o de declaração de elaboração independente de proposta,
provante de Recibo de Edital.

São Bernardo /.1v1À l6 dejaneiro de 2020

IMA

XII C

tes

con

VISTÜ
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1 .1 - Registro de Preços para i'utura e eventual ConúataÉo, de empresa para lomecimento parcelado de
Medicamentos e material hospitalar que serão uúlizados para distribuição gratuita nos Postos de Saúde/
Unidades de Saúde da família, pertencentes a este Município, conforme disposições deste Edital e

Especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência.

2 _ JUSTIFICATIVA:
- Tendo em vista à necessidades da Secretaria solicitantes do objeto deste edital, se faz necesúrio a

aquisição de Medicamentos e material hospitalar que serão utilizados para distribuição gratuita nos Postos
de Saúde/ Unidades de Saúde da famíli4 pertencentes a este Município, para promover o bem estar da
comunidade assistida, pois com o desenvolvimenlo de suas atividades na promoção de saúde pública
objetiva uma melhor qualidade de vida aos seus munícipes e possibilitando o acesso da população a

medicamentos de caráter essencia[.

3 - DAS OBRIGAÇÔES DA EMPRESA VENCEDORA
3.1. Ofertar medicamentos de primeira qualidade.
3.2. Efenrar a entrega tcnal do(s) material(is) no prazo máximo de l0 (dez) dias,

contados a partir do rec€bimento da Autorização de Fomecimento (AI) expedida pela Seção de Licitações.
3.3. O medicamento a ser fomecido pela licitante vencedora deve apresentar

em sua embalagem secundária e/ou primária a expressão "PROIBIDO A VENDA NO COMERCIO".
3.4. A empresa vencedora dém das demais responsabilidades previsas neste

insÍumento convocatório e seus aneros otrrigar-se-á a organizar-se técnica e administÍativamente de modo
a cumprir com eficiência o exposto nesta licitação.

3.5. Comunicar às unidades requisitântes, de imediato, eventuais motivos que
impossibilitem o cumprimento das óÍigações constantes neste edital.

3.6. Reparar. corrigir, remover, as suas expeÍlsas, no todo em parte o(s)
pÍoduto(s) em que se verifique danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a subsútuiçâo
dos mesmos, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas da notiÍicação que lhe for entegue
oficialmente.

3.7. Todas as despesas diretas, indiretas, beneficios, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da aquisição, tsibutos, sem qualquer exceção, que

incidirem sobre a pÍesente aquisição, encargos sociais, fiscais e o que mais de direito, coÍrerão poÍ conta
exclusiva da empresa vencedora, e deverão ser pagos nas epocas dwidas, não hâvendo, em hipólese âlguma
falar-se em responsabilidade soliúíria ou subsidiária do Municipio.

3.8. A licitante vencedora responsabilizaÍ-se-á civil e criminalmente por todo
e qualquer daro causado ao Município ou a terceiÍos, decorrentes de qualquer impropriedade do
medicamento, desde a sua produção a1é sua efetiva entrega na Secretaria Municipal da Saúde, não restando
qualquer responsabilidade ao Municipio, sequer subsidiária.

3.9. Despesas com frete e descarregamento correrão por conta e risco da
empresa vencedora.

3.10. A mercadoria deverá ser tran em veiculo apropriado em
cumprimento das leis vigentes.

3.11. A licitante vencedora deverá apresen cado de procedência dos
produtos, lote a lote, certificado este que deverá acompanhar os

Adm ini stÍação.

quando da entrega à

3.12. O prazo de validade da proposta não ser intêrior a 60 (sessenta)

dias, contados da data da abertura da Sessão Pública" suspendendG.se este prazo na hipótese de interposiçâo
de recurso admini strativo oujudicial.

3.13. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, produto(s) que nao atenda(m)
as especifica@es contidas no Termo de Referência.

4 - DAS OBRTGAÇÕES OO rvrUXrCÍprO

I
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4.l. Comunicar a empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada
com a aquisição do(s) material (is).

4.2. Efetuar o pagamento à(s) empresa(s) vencedora(s) no prazo estipulado
neste edital.

4.3. Inspecionar o(s) medicamento(s) quando da entrega, podendo recusáJo(s)
ou solicitar sua(s) substituiçãdões), e ainda, s€ reseÍva ao direito de revogar, anular, adquirir no todo ou
em parte, rejeitar todas as propostas, desde que justificadamente haja conveniàrcia administrativa e por
razões de interesse público.

4.4. RejeitaÍ, no todo ou em parte, os itens que a(s) empresa(s) vencedora(s)
enEega(em) fora das especihcações do Edital.

5 - DA VALIDADE DOS MEDICAMENTOS
5.1. A validade do medicamento deverá ser dg no mínimo, de 02 (dois) anos

a partir da data de entrega.

6 - DO LOCAL DE ENIREGA DOS MÂTI]RIÂ§
6.1. Local de entrega: Rod. 345 - KM 04 - Abreu- São BernardoÀ4A

- Secretaria Municipal da Saúde, em dia útil e horá,rio de funcionamento daunidade administrativa.

7 _ DA FORMA DE PAGAMENTO ALTERAÇÔES
7.1. O pagamento será efetuado 14 (quatorze) dias após a entrega do(s)

produtds) e apresentação da respecúva Notâ FiscâI, devidamente assinada por um agente da Secretaria
Municipal da Saúde.

7.2. Em caso dô atraso por parte da Administração no pagamento da fatura,
ficará esta sujeita à atualização monetária com base no IPC/FIPE pro rala die, desde a data da obrigação ate
sua efetiva qütação.

8_ FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.I - A contratação, objeto deste TeÍmo de Referàci4 tem amparo legal, integralmente, na Lei Federal no

10.520 subsidiada pela Lei Federal n" 8666/93 e suas alterações, Lei Com
dezembro de 2006 alterada pela Lei ComplementâÍ no 147 de 07 de agosto de

em n' 123, de 14 depl

9 PLANTLHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DA ADMINISTRA
E GLOBAL MÁXIMOS ACEITÁVEIS:

PLANTLHA ORÇAMENTÁRJA

TOS TTNITARIOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS LIND QUANT VR. T]NIT vR. TOTAI
ESPECIFICAÇÂO. FARMACIA

BASICA
I A,A,S l OOMG CPR 150.000 0.06 9.000,00

2 A.A.S 5OOMG CPR 60.000 0,41 24.800,00

3 ACICLOVIR 2OOMG CPR 5.000 0,80 3.983,33

I 200.000 0.09 18.000,00ACIDO FOLICO CPR 5MG CPR

5 3 5.000 0,89ALBENDAZOL CPR 4OOMG CPR 31.033,33

6 AMBROXOL PED, XPE FR 5.000 3,'12 I 8.583,3 3

7 AMOXICILINA sOOMG CPR CPR 50.000 0,36 18.t66,6'7

8 AMOXICILINA SUSP. 25OMU5ML
60ML

FR 4.000 8.22 32.893,33

9 AMPICILINA 5OOMG CPR CPR 3 0.000 0,36 r 0.900,00

10 ATENOLOL 50 MG CPR 80.000 0,09 7.200,oo

I
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1',7

I8

3l
32

ll AZITROMICINA SUSPENSAO ORAL
600 MG

FR 5 000 15,10 75 500,00

t2
13

CPR

FR

CEFALEXINA 5OOMG

CEFALEXINA SUSP, 25OMG/5ML
6OML

3 5.000

3.000

0,'73

20,19

25.433,33

60.570.00

14 CETOCONAZOL CPR 2OOMG 30.000 0,45 13.600.00

l5 CIMETIDINA zOOMG CPR 40 000 0,41 18.933,33

t6 CINARIZINA 75MG CPR CPR 10.000 0,33 3.3 33,3 3

CON,IPLEXO B DRG DRG 10.000 0,11 L 100,00

COMPLEXO B XPE l OOML FR 5.000 5 §í) 27.516.67

l9 DICLOFENACO POTASSICO 50 MG CPR 20.000 o r§ 5.000,00

20 DICLOFENACO RESINATO, 2OML
C,OTAS

FR 2.000 10,70 21.400,00

2t DICLOFENACO SODICO sOMG CPR CPR 40 000 0.19 7.73 3,33

22 DIGOXINA CPR O,25MG CPR 15.000 0,17 2.600,00

23 DIMETICONA MTAS T5MG/ML
FRASCO C/ IOML

FR 1.600 2,07 3.306,67

CPR 100.000 14.000,0024 ENALAPRIL IOMG

CPR 100.000 0, 19 19.333,3325 ENALAPRIL 5MG

16,01 40.025.0026 ERITROMICINA I25MG/ML - SUSP FR 2.500

80.000 0.14 I 1.200,0027 I.I.]ROSEMIDA 40 MG CPR

28 GLIBENCLAMIDA 5MG CPR 300 000 0,06 18.000,00

29 HIDROCLORATIAZIDA 25 MG CPR 300.000 0.06 18.000.00

30 IODETO DE POTASSTO XAROPE
I OOML

\.D 5.000 5,23 26. 150.00

CPR 0.17 34.666.67LOSARTANA POTASSICA 5OMG

30.000 0,1 I 3.300,00MEBENDAZOL IOO MG CPR

40.000 1,1 I 44.266.6',133 METILDOPA. 250 MG CPR

88.266.67l4 METILDOPA. 5OO MG CPR 40 000 2,21-l 1l 033,3335 METOCLOPRAMIDA I OMG/I OML
GOTAS

VD 5.000

4 ,L r 4.39 64.740.0036 METRONIDAZOL + NISTATINA
CREME VAG 5OG + APLICADOR

TB

5.000 2,88l) 64.3 83.3 33',7 METRONIDAZOL 2OOMG/5ML SUSP
ORAL. COM 8OML.

VD

25.000 I o,zs 6.250,0038 METRONIDAZOL 25OMG CPR

CPR 80.000 0, l9 15.466,6739 METFORMINA 5OO MG
CPR 200.000 0,23 46 000,00.10 METIFORMINA 850 MG

.15 400.0041 MICONAZOL CREME VAGINAL +
APLICADOR 8OG

POM 3.000 15,13

73.460,0042 NISTATINA CREME VAGINAT, 6OG BNG 6 000 12,24

FR 2.000 9,63 19.260.0013 NISTATINA SUL, ORAL IOO,OOOI]I

5OML
FR 250 10,32 2.579,1'744 OLEO DE GIRASOL 2OOML

40 00045 OMEPRAZOL 2OMG COMP CPR 0,17 6.933,33

12.220,0046 PARACETAMOL 200 MG ,ÍL l5 ML FR

47 PROPANOLOL 4OMG CPR 25 000 0,14 3 500,00

--t
I

I

I

I CPR

200.000

I

o, r4 
|

6 ooo I 2,04 
I
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55

68

69

48 RANITIDINA I5OMG CX C/20 CPR 0,88 2.640,00

49 RANTTIDINA I5OMG/10 l2OML FC 1.000 17.88 17.883,33

50 SAIS EM PO P/REID ORAL 27.5G ENV 3.000 l,l I 3 320,00

51 SECNIDAZOL IOOOMG CPR 3.000 l,l6 3 480,00
52 SINVASTATINA 2OMG COMP CPR 6.000 0,23 L380,00

53 SIJ'LFATO FERROSO XPE l OOML VD 10.000 ,oç 29.800,00

54 SULFADIAZINA DE PRATA CR 3OG BISN 8,48 5.088,00

SULFADIAZINA DE PRATA 4OOG

CREME
BISN 300 7 t,24 21.371,00

56 TRANSAMIN 25OMG CX C/l2 CPR 4 000 )?o 9.t46,6'l
57 VITAMINA C GOTAS 2OML FR 6.000 2,'7 5 16.520,00

1.239.649.E2

58

PSICOTROPICO

AMITRIPTILINA 25MG CPR CPR 2.500 0.1 I 27 5,00

59 ALPRAZOLAM O,5MG CPR CPR 2.000 0,28 560,00

60 ALPRAZOLAM IMG CPR CPR 2.000 0,28 560,00

61 2.000BROMAZEPAM 6MG CPR CPR 0,41 826,67

62 BROMAZEPAM 3MG CPR CPR 2.000 0'll 666,6',7

63 CARBONATO DE LITIO 3OOMG CPR CPR I 000 0,69 693,33

64 CARBAMAZEPIN A 2O/O CIIOONN,
SUSP, ORAL

FC 100 30,26 3.025,67

65 CARBAMAZEPINA 4OOMG CPR CPR 1.000 1,65 L653,33

6ó CARBAMAZEPINA 2OOMG CPR t.000 0,83 826,67

67 CETAMTNA sONIC,IúL INJ 2NíL C/25 AI!{P 50 36,31 L 815,50

CLONAZEPAN CPR O.5MG CPR 2.000 0,28 560.00

840,00CLONAZEPAN CPR 2MG CPR 3.000 0,28

10 CLONAZEPAN GOTAS 2, 5MG/1\,ÍL
FRC, C/2OML

FC 350 18,02 6.308,17

1t CLOPJDRATO DE IMIPRAMINA
25MG CPR.

CPR 1 000 0,87 866,67

72 CLORIDRATO DE
LEVOMEPRAZINA CPR 25MG

CPR l .000 0,97 966,6'7

CLORIDRATO DE SERTRALINA
CPR. 5OMG

CPR 2.000 0,36 '726,6',7'73

500t) 3,03 4.550,0014 CLORIDRATO DE TRAMADOL
I OOMG ÂMP 2ML

AMP

500 0,87 4111175 CLORIDRATO DE
CLORPROMAZINA IOOMG

CPR

'76 CLOFJDRATO DE
CLORPROI\trAZINA 25MG

CPR 500 ô §§ 276.6'l

17 CLORIDRATO DE
CLORP ROMAZINA 5MG/\4L sML

500 4,96 2.478,33

78 CLORIDRATO DE
CLORPROMAZINA GOTAS 4OMG
20Mt-

FC t50 12.41 1.862,00

79 DIAZEPAM 5MG CPR 15000 0,3 | 4.700,00

80 DIAZEPAN CPR IOMG CPR 15.000 0,3 I 4.700,00

IPlt,l

I MoDÁL|DAI

PREFEITURÂ MUNICIPAT DE SÃO

lj

I I

3.000

600 |
I

I AI!0
I
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PR0CESS0

MODALIDADE P 9
PREFETTURA MUNrcrpAL oe sÃo

EsrADo oo i{aRAÍ{xÃo

88

100

8l DIAZEPAN INJ, 1OMG INJ AMP 2.000 1,48 2.966,6'7

FENITOI,.\A CPR IOOMG CPR I 000 0.47 473,33

õ) FENITOINA 50MGÀ4L ,À/ÍI- 5ML AMP 200 4,96 991 .3 3

84 FENOBARBITAL CPR TOOMG CPR L000 0.36 363,33

85 FENOBARBITAL GTS 4OMG/zML
2OML

F'C 200 8.25 1.650,67

86 FENTANIL 50 MCG/'I\{L X 50 AMP
2 Nfr-

AMP 100 L 155,67

FENOBARBITAI INJ IOOMG ANIP 500 0.28 140,00

FLUO)GTINA 2OMG CAPS CPR r.000 t.'r2 L723.33

89 FLUMAZENIL O.5MG,4\4L AMP 20 37,20 743,93

90 }IALOPERIDOL IMC CPR L000 0,3 5 346,6'7

91 HALOPERIDOL 5MG (.PR 1 000 o56 556,67

HALOPERTDOL DECANOATO
70,52MG^.íL

AillP 100 20.88 2.088,00

93 HALOPERIDOL DECANOATO INJ
50MG/]\4L

AMP 50 15.66 783,00

94 HALOPERIDOL GTS 2MG/1\4L 2OML FC 100 10,'17 1.077,33

95 HALOPERIDOL 5MG INJ, AMP IML AMP 180 10,40 1.872,00

l0 242,83 2.428,3396 ISOFLLIRANO ANESTESICO
C/lOOML

FC

250 1,90 475,009',7 LEVOMEPRAZINA CPR IOOMG CPR

98 MIDAZOLAM sMG/ML 3ML CX
c/100

300 6,28 1.883,00

1.946.6799 PAROXETINA 20 MG
COMPRIMIDOS

CPR 2 000 0.97

AMP s00 6,19 3.093,33PETIDINA 5OMG,4\4L 2ML
CPR _-Â000 0,33 660,00' l0l RISPERIDONA CPRIMG

102 0

0

439,93

9 t 0,73

4.399,30

9.107,33104

SEVOFLURANO 1OO ML
SEVOFLIJRANO 250 ML

FC

PC

0,58 576,6'7VALPROATO SODIO 25OMG CPR, CPR

/,Y I1,91 1.190,67varpnoero sóolo 25oMc/5ML
}(PE, l OOML

107

82.863.58\i
INJETAVEIS

3 000 4,93 14.780.00108 ACIDO ASCORBICO IG AMP
12,60 25.206.67AMP 2.000I09 ACIDO TRANEXAMICO 5ML IO%

19.07 19.070,00AMP I 000I t0 ADRENALTNA lML
5 000 1,05 5.250,00AGUA P/INJECAO 1OML AMPlll

47 .21O.00AfuIP 1.000112 AlvÍICACINA 250MG/N4L 2ML
2 000 1n )L 20.473,33113 AMIODARONA sOMG/ML AMP

AMP I 000 4"t.21 47.210,00I l4 AMPICILINA 1C

AMP 2.000 2,38 4.7 53,33l]5 ATROPINA O,25MG 1ML

L000 81,03 81.033.33116 BENZ,PENICILINA 1 2OO,OOOUI INJ
cx c/s0

AMP

AMP I 000 ss4 5.540.00t17 BICARBONATO DE SODIO 8.4%
IOML

i

PRAçA BERNARDO COELHO DE ATMETDA No 862 - CENTRO - SÃO
BERNARDO/MA

CÍ{PJ: 06.125.389/0001-88

,56 |

l0ó I

AMP

I

I

FC

.)

I

I
I

I
I

l

I
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124

125

135

118 BROMOPRIDA SMG/ML 2ML AMP 2.000 10,43 20.853,33

119 BUSCOPAN SIi\{PLES 5ML AI\4P 2.000 4.413,33

t20 CARBAMAZEPINA 2OMG/I\4I, I OOMI, FR 100 75,53 22 659,00

t2l CETOPROFENO IOOMG IM INJ, 2ML
cx c/50

AMP 350 I1,04 3.E64,00

122 CEFALOTINA 1G FR 2 000 27,54 55.086,67

123 CEFTRIAXONA IG FR 2.000 31.46 62.926,67

CIPROFLOXACINO 2OOMG 1OOML

CLORIDRATO DE DOPAMINA 5OMG
IOML

FR

AMP

300

I 000

132,tó

8,61

39 648,00

8.666.67

126 CLORIDRATO DE ETILEFRINA IO
MG/-I\,ÍL

AMP I 000 7.81 7.810,00

t27 CLORIDRATO DE ISOXSLTPRINA IO
MG2ML

AMP 500 78,06 39 030.00

FR 800 r3,8ó l 1.090.67

129 CLORIDRATO DE PROMETAZINA
25MG\I\4L 2ML

AMP 3.000 9,55 28.650,00

500 '79.95130 CLORIRATO DE BIJPIVACAINA +
EPINEFRINA 0.5% 2OML

AN{P

131 COMPLEXO B 2ML AMP 1300 6,ll 7.938,67

132 DICLOFENACO DE SODIO
75MG/3ML

AMP 8 000 4,73 37 .866,6',1

I JJ DIPIRONA SODICA IG 2ML AMP 3,16 25.306,67

FOSFATO DISSODICO DE
BETAMETASONA sMG,{UL IML

AMP 400 58.39 23.357 ,33

AMP 3.500 3,94 13.790.00FLTROSEMIDA 2OMG 2ML
AMP ..---\5'ooo 7,10 35.516,67136 GENTAMICINA 2OMG,{\4L I ML

000 1,60 4.810,0013',7 GLTCOSE HIPERTON]CA 50% IOML AMP /
600 8.58 5.1 50,00138 GLICONATO DE CALCIO IO% IOML Á.r|vrP /

65,'?9 19.737,00139 TIEPARINA 5OOOUI O.25ML AMP L-
Lzlo 39,33 I1.800,00140 HIDRALAZINA 2OMG/I\,{L IML AMP

70.275,00FR 2 500 28.1It4t HIDROCORTZONA IOOJ\IG IOML

85.565,00I-'R
- 

L5oO 5'7,04HIDROCORTIZONA 5OOMG I OML

120 157 11 18.879.20143 INSIJLINA REGULAR HUMANA FR

8"6',7 13.000.00t44 LIDOCAINA 2OMG,4\4L S
ADRENALINA 5ML

FR 1.500

17.330,00145 LIDOCAINA 2% GELE 3OGR BISN r .000

I 000 15.60 15.596.67146 METRONIDAZOL 5 MG,4\,ÍLIOO ML t'R

AMP 500 44,8'.1 22.435.00

t.000 25,O3 25.033.3 3148 OXACILINA 5OO MG + 3ML
DILI,'ENTE

AMP

117 ,99 35.398,00149 PHOSFOENEMA I ]OML CX C/I2 FC 100

AMP 3.000 24,06 '72.1',70,00150 RANITIDINA 5OMG,4!{L 2ML

2.000 19.67 3 9.3 33,33151 SOLUÇÀO DE RINGER LACTADO
5OOML

FR

I
I

t

128 CLORIDRATO DE LIDOCATNA 2O,O 
I

sEM VASODTLATADOR 20ML 
I

I

8.000

134

39 e'76.6'7

I

30J

I

I

I47 i OMEPRAZOL 4OMG IOML
I nn r mvrp

I

I

I
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HA NO LL

L

i{àli

r 58

59

t66

61

152 SOLUÇÃO RINGER SEM LACTATO
5OOML

PR 2.000 18 90 37.800,00

153 SOLUÇÃO GLICERINADA 12% 5OO

ML
UND L000 ,§ §1 25.530,00

154 SORO FISIOLOCICO 0,9.'Á 25OML FR 8 000 18, t0 144.826,67

155 SORO FISIOLOGICO 0,ge/O 5OOML FR l0 000 18,90 189.000.00

156 SORO GLICOSADO 5% 5OOML FR 6.000 20,08 120 480,00

t57 SI.]LFATO DE MAGNESIO 50% IOML AMP 1.000 5.69 5.693,33

SL'LFATO DE I!ÍAGNESIO 10tozt, loML AlvlP I 000

VITAMINA K IO MG I ML AMP 2 000 8,67 17.333,33

1.760 586.87

MATERIAL HOSPITALAR
160 ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/

IOO UNDADES
PCl' 600 6,88 4. 128,00

161 ABSORVENTE HOSPITALAR PARA
INCONTINÊNCIA PACOTE 20
UNIDADES

PCT 600 t7,06 10.234,00

t62 ACIDO PARACETICO 5% GALAO
5000MI-

GAL 20 55,01 1.100,20

163 AGLTLHA DESCARTAVEI, SPINAL
RAQUI ANESTESIA RAQUE }I" 25

LJNT) l 200 10,73 l2 876,00

164 AGULHA HIPODERMICA DESC. 13

x4.5
UND 40.000 0,l l 4.400.00

165 AGULHA HIPODERMICA DESC- 25
x0't

UND 10.000 0,1 I 1.100,00

AGULHA I{IPODERTúICA DESC, 25
x08

2.000 0,l t 220,00

AGIjLHA HIPODERMICA DESC. 20
x 5,5

UND 30.000 0,l l 3.300,00

168 AGULHA HIPODERMICA DESC. 30
x08

UN'D 30.000 0,1 1 3.300,00

169 AGULHA HIPODERMICA DESC. 40
x12

UND [''r 0,l4 2.800.00

t'70 ALFABETO DE CHIIMBO 1OMM CXA t/ 2't,73 86.92

t'71 ALGODÂO HIDRÓFILO sOOG ROLO Rt.o 0,94 562,00

t'72 ALMONTOLIA EM PLASTICO
Âlmen. cep. zsor.a-

UND {zo 1 .100,15 132.017,60

t'73 APARADEIRA FEMININA EM AÇO
rNoxroÁwr- (coMADRE)

UND 40 21,7 3 869,20

174 APARELHO DE PRESSÂO COM
BRAÇADEIRA \'ELCRO ADULTO
BRIM SEM ESTETO

UND 50 0.94 46,83

175 APARELHO DE PRESSÀO COM
BRAÇADEIRA \'ELCRO
PEDIATRICO BRIM SEM ESTETO

UND 40 123,s0 4.939.87

t'|6 ATADURA CREPE TAMANHO IrcM
x 4,5M, l3 Fros, Arc,oDÃo, NÃo
ESTERII,. EMBALAGEM COM I2
ROLOS

DUZ 200 9,63 192ó.00

D/ c-

II

I

I
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t'79

189

t7'7 ATADTIRA CREPE TAMANHO I2CM
x 4,sM, t3 FIos. ALC,oDÂo. NÂo
ESTERIL, EMBALÀGEM COM 12
ROLOS

DUZ 100 I1,56 1.155,67

178 ATADIJ'RA CREPE TAMANHO I5CM
x 4,5M, 13 Flos, ALGoDÂo, NÂo
ESTERIL, EMBALAGEM COM 12

ROLOS

DUZ 100 14,45 L444,67

ATADURA CREPE TAMANHO zOCM
x 4.5M. 13 Fros. arcooÃo. r{Ão
BsrÉrur-, EMBALAGEM coM 12
ROLOS

DUZ lô r<

180 ATADURA GESSADA I5CM UND .100 4.76 1.902,6'7

181 ATADURA GESSADA 2OCM 400 8.02 3.208,00

182 AVENTAL DE CHIJMBO PARA
rnoreçÂo oe TACTENTE ADULTo
o,soMM PB PADRÃo)

UND l0 8.81 88,07

l8l l0 2.475,33 24.7 53,30AVENTAL DE CHT-IMBO PARA
enoreçÃo oe TACTENTE
TNFANTIL o,5oMM PB PADRÂo)

UND

184

185

BALAO DE BORROCHA I LITRO

BALAO DE BORROCI{A 3 LITROS

UND

UND

l0
l0

I 18,68

I18,68

1.186,80

l. 186.80

186 BALDE A CHUTE EM ACO INOX 12

LITROS
UNID l5 I18,68 1.780,20

187 BALDE A PEDAL EM ACO INOX 8

LITROS
UNID 20 247,53 4.950,67

20 165.02 3.300,47188 BALDE EM ACO INOX 5 LITROS UNID
20

1
2'1,03 540,53BANDAGEM ANTISEPTICA PARA

COLETA DE SANGI,'E CAIXA COM
5OO LTNIDADES

CXA

20 t7.25 344,93190 BOLSA PARA GELO UND/
I

l-,Y 85,26 8.526,3319t CAMPO OPERATORIO 45X5OCM
PACOTE COIvt 50 LNIDADES

PCTL-----

T-IND 100 30,12 3.012,3 3192 CANULA PAIL{ TR"{QUEOSTOMIA
COM CUFF N" 8.0 DESC,

T,IND 100 30.12 3.012,33193 CANULA PARA TRAQUEO STOMIA
COM CUFF N' 8,5 DESC,

UND 100 ,o t4 1 AÁ,1, Á1194 CANULA PARA TRAQLTEOSTOMIA
COM CUFF N" 9,0 DESC.

800 l,2t 968,00195 CATETER JELCO 18

oNTRAVENoso, rlr,xiw-, oEsc.)
UND

4.000 |.27196 CATETER JELCO 20
(rNTRAvENoso, rlexÍvsl, orsc )

UND

t97 CATETER JELCO 22
gNTRAvENoso, rr-rÍwI-, oesc.y

UND 4.000 5.080,00

5.000198 CATETER JELCO 24
(TNTRA\.ENoso, rlrxÍl,r,l, oesc.;

1.41 7.050,00

t99 CINTO EMERGENCIA PARA
lMoBrLrzAÇÀo

UND 100 t2t,02 12.1,01,6'7

I

c

4oo 
I

7.701.33 
|

I

UND

s oso.oo 

l

L]ND


