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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP 

Nº 007/2019 
 

I. REGÊNCIA LEGAL 
LEI FEDERAL 10.520/02, LEI Nº 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006   

E DECRETO MUNICIPAL Nº041/2017 

II. ÓRGÃO INTERESSADO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGAPORÃ-BA 

III. MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2019 

IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 0061/2019 

V.  TIPO DE LICITAÇÃO 
MENOR PREÇO 

VI. FORMA DE FORNECIMENTO  
ENTREGA PARCELADA  

VII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
MENOR PREÇO POR LOTE 

VIII. OBJETO 
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de 
Medicamentos para atender à Atenção Hospitalar, Material e Medicação do elenco da Atenção 
Básica, Material e Insumos para Laboratório, Material e Insumo para Serviços de 
Odontologia, com o objetivo de atendimento às necessidades de pacientes carentes do 
Município, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência – 
Anexo I, que integra este Edital. 

IX.  LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO 

DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 

DATA: 04/04/2019 
HORA: 09H00 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Igaporã - Sala de Licitações e Contratos – Praça Bernardo de Brito, nº 

430- Centro – Igaporã/BA. 

X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Gestora Projeto/Atividade Elemento de despesa Fonte 

    

    

XI. PRAZO DE VALIDADE 
12(DOZE) MESES 

 

XII. PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO NECESSÁRIO 
NÃO EXIGÍVEL  

XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL 

As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta 

licitação serão prestados pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, diariamente, das 08h00 às 

12h00 horas, na sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Igaporã-Bahia, 

situada na Praça Bernardo de Brito, nº 430, Centro, ou pelo telefone (0xx77)3460-1021, ou 

pelo e-mail: setordelicitacao.pmigapora@gmail.com. 

Pregoeiro Responsável 
Luís Carlos Neves Souza – Pregoeiro 

Decreto nº. 023/2017, de 02/01/2017, publicada no Diário Oficial do Município. 

mailto:setordelicitacao.pmigapora@gmail.com
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XIV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

14.1. Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os 
interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste 
edital e seus anexos e, que pertençam ao ramo de atividade pertinente o objeto licitado. 

14.1.2. Não será permitida a participação neste pregão: 

a) empresa ou sociedade estrangeira; 

b) empresas reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

c) empresas que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 
impedimento de contratar com Administração (Federal, Estadual ou Municipal), nos 
termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

d) empresas impedidas de licitar e contratar com a Administração (Federal, Estadual ou 
Municipal), nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 

e) empresas declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 

f) empresas em processo de falência e recuperação judicial; e 

g) empresas cujos sócios ou acionistas estejam impedidos face ao disposto no Art. 9º da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

14.1.3 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 
CONTRATO, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do CONTRATO, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV 
do art. 4º da Lei federal nº 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas no edital e no CONTRATO e das demais cominações legais. 

14.1.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou 
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como 
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei 
nº 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei nº 8.666/93. 

 

XV – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº. 
10.520 de 17 de julho de 2002, e nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 
123/2006. 

 

XVI – DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

16.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
presente pregão, protocolizando o pedido no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura 
Municipal de Igaporã/BA, das 08:00 às 12:00, horário local. 
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16.1.2. Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e 
PROTOCOLADAS no Setor de Licitações e Contratos, sito na Praça Bernardo de Brito, nº 
430, Centro, na Sede da Prefeitura Municipal de Igaporã/BA. 

16.1.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

16.1.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização do certame, se fizer necessário, nos termos da lei. 

 

XVII - DO CREDENCIAMENTO 

17.1. Reputa-se credenciada a pessoa física regularmente designada para representar a 
licitante no processo licitatório. 

17.1.2. Não será aceita a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte. 

17.1.3. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de 
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente. 

17.1.4. O credenciamento far-se-á mediante 

I – cópia autenticada ou cópia simples, acompanhada do original da cédula de identidade; ou 
outro documentos equivalente com foto, para sócios e representantes. 

II – Procuração Pública ou Particular ou ainda carta de credenciamento conforme modelo do 
Anexo IIl, com firma reconhecida, no qual constem poderes específicos para esta licitação, 
para praticar todos os atos inerentes a este Certame, e em especial para formular ofertas e 
lances de preços, interpor recurso e/ou desistir de sua interposição. Em sendo sócio, 
proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social, e suas alterações no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

III - A declaração do licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 
conforme Anexo V, deverá ser apresentada FORA dos Envelopes nºs 1 e 2. 

IV - Se a empresa for ME ou EPP, a mesma deverá apresentar FORA dos Envelopes nºs 1 e 2 
a declaração de enquadramento como micro empresa ou empresa de pequeno porte nos 
termos da Lei Complementar nº 123/06, conforme Anexo VI. 

17.1.5. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro os 
envelopes da proposta de preços e dos documentos de habilitação, não sendo mais aceitas 
novas propostas. 

17.1.6. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta. 

17.1.7. Cada licitante poderá credenciar apenas 01 (um) representante, ficando este adstrito a 
apenas uma representação. 

17.1.8. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação 
defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, 
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de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando 
mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para 
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

XVIII – DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A" 

18.1.1 A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e 
rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como 
Proposta de Preços, endereçada ao Pregoeiro, com indicação dos elementos constantes dos 
itens III e IX deste Edital, além da Razão Social da empresa (modelo abaixo).  

18.1.2 Apresentar, juntamente com a proposta de Composição e Preços 
impressos, também os arquivos eletrônicos da Planilha no formato Excel, 
gravadas em mídia eletrônicas, devidamente identificadas. 
 

NOME DA LICITANTE PROPONENTE 

À:  

PREFEITURA MUNICPAL DE IGAPORÃ-BA 

ENDEREÇO: PRAÇA BERNARDO DE BRITO, Nº 430, CENTRO, IGAPORÃ - BAHIA  

ENVELOPE A - "PROPOSTA DE PREÇOS” 

PREGÃO PRESENCIAL NO  0007/2019 

Data: 04/04/2019 

18.1.3. A empresa licitante deverá entregar a proposta de preços no Envelope “A”, em 
original, datilografada ou impressa por processo eletrônico apenas no anverso, sem emendas, 
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo 
representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última 
hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente este poder, 
preferencialmente conforme modelo de proposta – Anexo II, podendo apresentar proposta 
de preços para todos os lotes ou tão somente para os lotes de seu interesse. 

18.1.4 Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, 
será levado em conta este último. 

18.1.5. A proposta apresentada deverá conter o preço unitário e total, nas quantidades 
MÁXIMAS prevista no Termo de Referência ANEXO I, em algarismo, em moeda corrente 
nacional, limitando-se a 02 (duas) casas decimais, deverá incluir todas e quaisquer despesas 
necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com 
material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o 
pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, 
materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, 
depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos 
que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das 
obrigações. 

18.1.6. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, 
considerando a condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer 
custo financeiro para o período de processamento das faturas. 
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18.1.7 A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
fixada no item IX do preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos 
proponentes estender tal validade por prazo superior.  

18.1.8 Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de 
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a 
proponente que assim o fizer.  

18.1.9. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, 
nem propostas com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 

18.1.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e 
exigências deste Instrumento ou que consignarem valor global superior aos praticados 
no mercado ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles 
que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.  

18.1.11. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos 
legais e regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados. 

18.1.12. Para efeito de elaboração da proposta escrita e de seu julgamento, não será aceita, 
sob qualquer título, oferta de outros valores que não seja o preço POR LOTE da proposta. 

18.1.13. O preço oferecido na Proposta de Preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, 
a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações posteriores. 

18.1.14. Uma vez aberta a PROPOSTA, não serão admitidas retificações de preços ou 
alterações nas condições estipuladas, nem tampouco PROPOSTA com mais de uma cotação. 

18.1.15. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal 
da Prefeitura Municipal de Igaporã/BA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a 
ele, para orientar sua decisão. 

18.1.16. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta. 

 

18.2. ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

18.2.1. A marca, o nome, o laboratório fabricante, a referência e demais características, bem 
como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na 
proposta.  

18.2.2. A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por 
qualquer outra.  

18.2.3. Os produtos deverão ter prazo de validade superior a 75% da validade dos produtos 
para aqueles com validade de 2 (dois) anos ou mais, a partir da data da entrega e 80% do seu 
prazo para os produtos com validade de 1 (um) ano.  

18.2.4. O proponente deverá expressar os valores da proposta em moeda nacional (reais e 
centavos), com duas casas decimais.  
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XIX- HABILITAÇÃO - ENVELOPE “B” 

19.1. A licitante deverá incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a seguinte documentação 
abaixo, que poderá ser apresentada: em original, cópia autenticada ou cópia simples 
acompanhada do original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, em 
envelope lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade, 
número e data da licitação, além da expressão “HABILITAÇÃO”, podendo o Pregoeiro, antes 
da homologação, solicitar o documento original para verificação. 

 

NOME DA LICITANTE PROPONENTE: 

 

À: 

PREFEITURA MUNICPAL DE IGAPORÃ - BA 

ENDEREÇO: PRAÇA BERNARDO DE BRITO, Nº430, CENTRO, IGAPORÃ - BAHIA 

ENVELOPE B - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO" 

PREGÃO PRESENCIAL NO 0007/2019 

DATA: 04/04/2019 

19.2. NA HABILITAÇÃO EXIGIR-SE-Á DOS INTERESSADOS: 

19.2.1. Habilitação jurídica, comprovada mediante a apresentação de cópia autenticada ou 
cópia simples acompanhada do original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de 
apoio: 
 

a) do registro comercial no caso de empresário individual. 

b) em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente 
registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários 
comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores. 

c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com 
suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, 
acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais 
administradores. 

d) decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

19.2.2. Os documentos descritos nas alíneas “a”, “b”; “c” e “d” deverão estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva e posteriores 
alterações, conforme legislação em vigor. 
 

19.2.3. A Regularidade Fiscal e trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), expedida pela 
Secretaria da Receita Federal, devidamente atualizada (emissão não superior a 30 
dias). 

b) Alvará de Funcionamento Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, devidamente 
atualizada (emissão não superior a 30 dias). 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do 
licitante.  

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita 
Federal e INSS), mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.  
 

g) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, emitida pela 
Caixa Econômica Federal. 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

19.2.3. Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006:  

a) as microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento 
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

b) nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, 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 não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação , sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 
10.520/2002, especialmente a definida no art.7º.  

19.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação 
dos seguintes documentos: 

a) Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica. 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário 
registrado na Junta Comercial do domicílio ou sede da Empresa, que comprovem a 
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situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 
03 (três) meses da data da apresentação da proposta. Serão considerados como na 
forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício 
social assim apresentados; 

c) Microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime 
estabelecido na Lei nº 9.317/96 – “Simples”): por fotocópia do Balanço Patrimonial e 
demonstrações de resultado de exercício (DRE), inclusive com os Termos de Abertura e 
de Encerramento do Livro Diário do ultimo exercício social exigível, com CRC em vigor, 
devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa ou em 
outro órgão equivalente; 

d) No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço 
de Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da Empresa; 

e) No caso do licitante Cooperativa, a mesma deve apresentar registro na Organização 
das Cooperativas do respectivo estado no caso do Estado da Bahia registro na OCEB, 
(Organização das Cooperativas do Estado da Bahia). 

19.4. DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO DO TRABALHO DO MENOR  

19.4.1. Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 
Federal, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no 
quadro da empresa conforme o modelo do Anexo IV. 

19.5. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada através da apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da 
apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado; 

b) Autorização para Funcionamento da Empresa (AFE), expedida pela Agência 
Nacional e Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde; 

c) Alvará ou licença da vigilância sanitária para funcionamento, expedido pelo 
Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual ou Municipal da sede do 
Licitante.  

 
19.6. DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR  
 
19.6.1. Declaração de Idoneidade para Licitar conforme modelo constante do Anexo VIII. 
 

XX. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 

20.1.. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 30 (trinta) dias a contar da data de sua 
emissão. 

20.1.2.. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
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20.1.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

20.1.4. Não será aceita documentação remetida via fac-símile.  

20.1.5. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente 
entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do 
Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos 
novos, exceto quanto às declarações constantes dos anexos do edital que poderão ser 
firmadas na sessão. Quando a licitante apresentar certidão extraída por meio da internet, que 
não seja original, o Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta nos 
sites dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por 
este meio eletrônico.  

20.1.6.. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a 
inabilitação do licitante. 

20.1.7. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

20.1.8. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

20.1.9. Para habilitação das microempresas ou empresas de pequeno porte, as mesmas 
deverão apresentar todos os documentos elencados para a fase de credenciamento, inclusive, 
toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 

20.1.10.. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, 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; 

20.1.11.. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 19.1.7 “b”, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos 
referentes ao procedimento licitatório, nos termos do Artigo 4°, Inciso XXIII, da Lei Federal n° 
10.520/02. 

20.1.12. Constatado que o proponente atende as exigências do edital e após ser declarado 
vencedor, o pregoeiro procederá à adjudicação ao proponente vencedor. 

XXI– DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 

21.1. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 

21.1.2. No horário e local indicados neste edital será aberta à sessão, iniciando-se pela fase de 
credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão 
apresentados os documentos indicados no item XVII – CREDENCIAMENTO. 
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21.1.3. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os 
envelopes “A” e “B”, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a 
Documentação de Habilitação. 

21.1.4. Após o recebimento dos envelopes “A” (proposta) e “B” (habilitação), não será aceito 
novos proponentes. 

21.1.5. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a 
respectiva documentação, não cabe desistência da proposta.  

21.1.6. O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as 
propostas nele contidas, bem como a regularidade das mesmas. 

21.1.7. Abertas às propostas, o Pregoeiro efetuará a classificação em ordem crescente a partir 
da proposta de “MENOR PREÇO”, sendo que esta e as demais com preço até 10% (dez por 
cento) superiores àquela, estarão classificadas para a sessão de lances. 

21.1.8. Quando não forem verificadas, no mínimo 03 (três) propostas escritas nas condições 
do item acima o pregoeiro classificará todas as melhores propostas subsequentes, até o 
máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. Por outro lado, convém lembrar, que se 
apenas 02 (duas) licitantes, ou pelo menos 01 (uma), apresentar proposta o certame pode 
prosseguir. 

21.1.9. No caso de empate, deverá ser observado o § 2º do Art. 3º da Lei 8.666/93, e caso 
persista o empate entre os licitantes, realizar-se-á o sorteio para definir a ordem de 
apresentação dos lances, conforme dispõe o Art. 45, § 2 da mesma Lei e, caso não havendo 
apresentação de lances por parte dos licitantes prevalecerá à ordem do sorteio para fins de 
classificação. Se o empate for entre uma ME ou EPP e uma empresa de médio ou grande 
porte, observar-se-á o regramento da Lei Complementar nº 123/06. 

21.1.10. Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço.  

21.1.11. Os lances verbais serão efetuados e expressos em moeda corrente nacional, 
limitando-se a 02 (duas) casas decimais. 

21.1.12. O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo 
mesmo, para efeito de ordenação das propostas. 

21.1.13. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

21.1.14. Uma vez aberta a PROPOSTA, não serão admitidas retificações de preços ou 
alterações nas condições estipuladas, nem tampouco PROPOSTA com mais de uma cotação,  

21.1.15. Quando houver discrepância entre os valores dos subtotais e os totais resultantes de 
erros de adição prevalecerão os valores dos subtotais corrigindo o valor total, levando-se ainda 
em consideração o item anterior;  

21.1.16. No caso de discrepância dos dados ofertados nas propostas e nos anexos, 
prevalecerão os da proposta, exceto nos casos em que os anexos forem mais vantajosos para 
a Administração Pública.  
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21.1.17. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as 
selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às 
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, 
observadas as seguintes regras:  

21.1.18. O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da 
proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% 
(cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior 
ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito 
de preferência.  

21.1.19. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, 
nas condições do subitem 21.1.19.  

21.1.20. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 
classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem 
de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das 
propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 21.1.22. 

21.1.21. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o 
subitem 21.1.18, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o 
direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.  

21.1.22. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base 
nas disposições dos subitens 21.1.19 e 21.1.21, ou, na falta desta, com base na classificação 
de que trata o subitem 21.1.18, com vistas à redução do preço. 

21.1.23. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 

21.1.24. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope “B”, contendo 
os documentos de habilitação de seu autor.  

21.1.25. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 20.1.18, 
examinará a oferta subsequente 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 oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor.  

21.1.26. Será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração na proposta original, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações 
essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro. Contudo, se a licitante for classificada na sessão do 
Pregão para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste 
Edital.  

21.1.27. A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo próprio 
licitante ou na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de 
abertura dos envelopes “A” – proposta e “B” – documentação, com poderes para esse fim.  

21.1.28. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e pela Equipe 
de Apoio, pelos representantes das empresas vencedoras e facultativamente assinada pelo(s) 
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demais licitante(s), que poderão deixar de assinar a ata, desde que firmem declaração de 
desistência de tal ato, assim como, do direito de recorrer.  

21.1.29. Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica. 

21.1.30. Conceder-se-á vistas e rubricas ao Pregoeiro, aos membros da Equipe de Apoio e aos 
representantes das empresas participantes, de todos os documentos apresentados no 
credenciamento, nos envelopes “A” e “B” apresentados, em todas as propostas, nos 
documentos de habilitação do vencedor. 

21.1.31. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus 
Anexos.  

21.1.32. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 
desistente às penalidades constantes deste edital. 

21.1.33. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de 
cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, 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, devendo os motivos serem 
consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 

21.1.34. A interrupção dos trabalhos de que trata o item acima, somente dar-se-á após a etapa 
competitiva de lances verbais, exceto nos casos apresentados pelo Pregoeiro, com anuência 
de todos os proponentes. 

21.1.35. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitantes: 

a) retardatários, a não ser como ouvinte; ou 

21.1.36. Havendo necessidade de apresentação de demonstração de compatibilidade do bem, 
o pregoeiro fixará prazo para sua realização, devendo ser notificados todos os participantes, 
ficando esclarecido que a desconformidade e incompatibilidade da amostra com os requisitos e 
especificações do instrumento convocatório implicará na desclassificação da proposta e que a 
não apresentação será reputada desistência, com as consequências estabelecidas em lei.   

21.1.37. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro suspenderá o 
pregão e estabelecerá uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o 
recebimento de novas propostas.  

21.1.38. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ás condições e exigências 
deste Edital e/ou consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para a Administração, 
assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do 
objeto do desta licitação. 

21.1.39. Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços 
readequada ao que foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a 
proposta escrita.   

 

XXII – DOS RECURSOS 

22.1. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na 
própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, 
abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias que começará a correr a partir do dia em que 
houver expediente, nesta Prefeitura para a apresentação das razões, que deverá ser 
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PROTOCOLADAS no Setor de Licitações e Contratos, sito na Praça Bernardo de Brito, nº 
430, Centro, na Sede da Prefeitura Municipal de Igaporã/BA, em horário de expediente 
externo das 08:00 às 12:00 hrs, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a 
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

22.1.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão pública 
importará a decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante 
vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação. 

22.1.3. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão 
ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente, para decisão no prazo de 
03 (três) dias. 

22.1.4. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada 
a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao 
licitante vencedor e encaminhará o processo à autoridade competente para a homologação.  

22.1.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

XXIII - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

23.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados.  

23.1.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. Decididos os recursos e constatada a 

regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto e homologará o 

procedimento licitatório.  

XXIV – DA CONTRATAÇÃO  

24.1. O adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato e a respectiva Ordem 
de Fornecimento, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/02. 

24.1.1. Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e 
favorecido da Lei Complementar nº 123/06, que se sagrem vencedoras do certame e que 
contem com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

24.1.2. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, especialmente a 
definida no art. 86, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em 
situação de empate o exercício do direito de preferência. 
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24.1.3. Na hipótese da não contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

24.1.4. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas 
as condições de habilitação. 

24.1.5. A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou 
mandatário com poderes expressos.  

24.1.6. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

24.1.7. As supressões poderão ser superiores a 25% desde que haja resultado de acordo entre 
os contratantes.  

24.1.8. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio 
contrato, quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações 
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do 
mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de 
aditamento. 

 

XXV - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

25.1.1. A Fiscalização exercida no interesse da Administração; não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, 
na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 
prepostos.  

25.1.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto deste 
desta licitação, se em desacordo com as especificações e as Cláusulas constantes deste 
Edital. 

25.1.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto da licitação, deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.  

25.1.4. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da ADMINISTRAÇÃO, não 
excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA.  

25.1.5. As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade CONTRATANTE em 
nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que 
concerne à execução do objeto contratado.  

25.1.6. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei 
Federal 8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório 
sem qualquer manifestação do órgão ou entidade CONTRATANTE, considerar-se-á 
definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo 
justificativa escrita fundamentada. 

25.1.7. O objeto desta licitação deverá ser entregue de FORMA PARCELADA.  
 

XXVI – DOS ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS 
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26.1. A Prefeitura Municipal de Igaporã/BA poderá contratar quantitativos superiores àqueles 
solicitados para cada item, limitado a 25 % (vinte e cinco por cento) do total estimado para o 
Contrato.  

XXVII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

27.1. A Prefeitura Municipal de Igaporã/BA, efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias 
contados da apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica – NF-e devidamente atestada(s) 
pelo setor requisitante, mediante depósito em conta corrente vinculada ao CNPJ da 
CONTRATADA. 

27.1.2. A CONTRATADA ao final do período do mês do respectivo fornecimento, emitirá 
obrigatoriamente a(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica – NF-e correspondente ao consumo deste 
período. 

27.1.3..Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica – NF-e ou outra circunstância que desaprove a 
liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa 
vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não 
acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Igaporã/BA. 

27.1.4..Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação interna de pendências quanto 
à regularidade fiscal, ou ainda, irregularidades quanto aos produtos, não será iniciada a 
contagem de prazo para pagamento. 

27.1.5. A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal 
atestada por esta prefeitura. 

27.1.6..Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será 
solicitada à CONTRATADA, carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida à 
CONTRATADA para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da 
Nota Fiscal substituta. 

 

XXVIII – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA- REVISÃO E 
REAJUSTAMENTO 

28.1 - O valor do contrato será fixo e irreajustável por ter vigência inferior a 12 (doze) meses. 
Todavia, caso a execução ultrapasse o prazo de 12 (doze) meses, contados da data da 
apresentação da proposta, por demora da Contratante em ordenar o serviço, aplicar-se-á, a 
título de reajuste, o índice do INPC/IBGE.  

 

XXIX - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICAVEIS POR 
INADIMPLEMENTO 

29.1. Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 

execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 

CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções administrativas, garantida prévia defesa:  

a) Advertência.  

b) Multas, a ser preenchida de acordo com instruções fornecidas pela CONTRATANTE:  
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b1) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, por dia de atraso na 

entrega do material/serviço, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor.  

b2) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, por infração a 

qualquer cláusula ou condição do Edital, não especificada na alínea “a” deste inciso, ou 

pela entrega do material/serviço em desacordo com a proposta apresentada pela 

empresa, aplicada em dobro na reincidência.  

b3) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta vencedora, no caso de 

recusa injustificada da licitante adjudicatária em assinar o Contrato ou deixar de 

apresentar os documentos exigidos, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital.  

b4) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta, no caso de rescisão do 

contrato por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da CONTRATADA, 

garantida prévia defesa, independente das demais sanções cabíveis; de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do material/serviço a ser restituído, pelo atraso na entrega ou em 

desacordo ao exigido pela CONTRATANTE somado ao valor do material/serviço 

quando o mesmo não for entregue.  

b5) de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho pelo atraso em 

material/serviço a ser substituído. O prazo para substituição do material/serviço será 

definido pela Secretaria requisitante. Passado esse prazo e não concluída a 

substituição, a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do 

material/serviço e/ou a sua substituição, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução parcial da obrigação assumida;   

b6) de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, no caso de não-

substituição do material/serviço no prazo determinado no Termo de Referência, caso 

não esteja de acordo com as especificações exigidas em edital, limitada à incidência a 

10 (dez) dias úteis. Após o décimo dia e a critério da administração, poderá a ocorrer a 

não-aceitação do material/serviço e/ou a sua substituição, de forma a configurar, nessa 

hipótese, inexecução parcial da obrigação assumida.  

c) Suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) 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 
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concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;  

e) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a licitante que, convocada dentro do prazo de 

validade da sua proposta, não assinar o Contrato, ou não retirar a Nota de 

Empenho/Autorização de fornecimento, deixar de entregar documentação solicitada, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de 

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à 

ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas no inciso II deste instrumento 

editalício.  

29.1.2. No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da 

respectiva intimação.  

29.1.3. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será 

automaticamente descontado do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de 

inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA o valor devido será abatido da 

garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, deverá ser cobrado o valor 

complementar. A multa não paga será cobrada administrativamente e/ou judicialmente, com a 

inscrição na Dívida Ativa do Município.   

29.1.4. As sanções previstas nos incisos I e III poderão ser aplicadas juntamente com a do 

inciso II, da mesma cláusula.  

XXX – DA RESCISÃO 

 

30.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas na Lei nº 8.666/93. 

30.1.2. A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente os compromissos assumidos 
no presente Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 
8.666/93. 

30.1.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não 
cabe, à CONTRATADA, direito a qualquer indenização. 
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XXXI – DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO 

31.1. A critério da Prefeitura Municipal de Igaporã/BA, este pregão poderá: 

a) ser anulado se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
justificativa escrita e devidamente fundamentada; ou 

b) ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta. 

31.1.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste pregão: 

a) a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei Federal n° 
8.666/93; 

b) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

 

XXXII- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

32.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o 
pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas.  

32.1.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com 
assessoramento da Equipe de Apoio com base na legislação vigente. 

32.1.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

32.1.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais 
e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos 
e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

32.1.5. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais 
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do 
procedimento ou contrariem a legislação pertinente. 

32.1.6. Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em 
vigor. 

XXXIII - DO FORO 

33.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da 
Comarca de Igaporã, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

XXXIV - DOS ANEXOS DO EDITAL 
 

34.1. Fazem parte integrante do presente edital, os seguintes anexos: 
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I. Termo de Referência 

II. Proposta de Preços 

III. Modelo de Credencial 

IV. Declaração da Inexistência de Menor no quadro da Empresa 

V. Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação 

VI. Modelo de Declaração de Micro e Pequena Empresa 

VII. Minuta da Ata 

VIII. Declaração de Idoneidade para Licitar 

IX. Minuta do Contrato 

 

 

 

Igaporã-BA, 27 de fevereiro de 2019. 

 

Luís Carlos Neves Souza 
Pregoeiro oficial 



 

 

 

 

 

Praça Bernardo de Brito, nº430 – Centro, Igaporã – Bahia, Fone:77.3460.1021, CEP:46.490-000 
                                                                                                            PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019    

Pág. 20 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0007/2019 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  

1. DO OBJETO 
1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para possível aquisição de 
medicamentos para atender à atenção Hospitalar, Material e Medicação do elenco da Atenção 
Básica, Material e Insumos para Laboratório, Material e Insumo para Serviços de Odontologia, 
com o objetivo de atendimento às necessidades de pacientes carentes do Município, conforme 
especificações e quantitativos e condições descritos abaixo 

2. DOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES 

 

LOTE I  - ANESTÉSICOS /ANESTÉSICOS LOCAIS 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  V.UNT.  V.TOTAL 

1 Succinilcolina 100mg  Fr. 60      

2 Atracúrio 5ml 10mg/ml Unid. 60      

3 
Citrato de fentanila 0,05 mg/ml amp 
10 ml s/conservantes 

Unid 50      

4 
Citrato de fentanila 0,05 mg/ml amp 2 
ml s/conservantes 

Unid. 200      

5 
Citrato de fentanila 0,05 mg/ml amp 
10 ml C/conservantes 

Unid 50      

6 Efedrina 1ml 50mg/ml Unid. 50      

7 Neostigmine 1ml 0,5mg/ml Unid. 300      

8 Sevoflurano 100 ml Fr. 10      

9 Solução de éter sulfúrico 1.000 ml Unid. 60      

10 
Cloridrato de Cetamina 50mg/ml 
fr/amp 

Unid 10      

11 
Cloridrato de Bupivacaina 
0,50%+glicose 8% 4ml amp  

Unid. 500      

12 cloridrato  de Lidocaína 2% geléia Unid. 1000      

13 
cloridrato de Lidocaina 2% s/ 
vasoconstritor 20 ml 

Unid. 1500      

14 
cloridrato de Lidocaina 2% c/ 
vasoconstritor 20 ml 

Unid. 25      

15 cloridrato de Lidocaína 10% Spray Unid. 3      

16 kentamin NP Unid 50      

17 Isoflurano 100 ml Fr. 12      

18 
Brometo de Rocurônio 50mg (10 
mg/ml) 

Fr. 100      

19 Vitenilato de prata 10% Fr. 10      

20 Colírio Anestésico Unid. 5      

VALOR TOTAL  
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LOTE II - MEDICAMENTOS HOSPITAL I 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  UNT.  TOTAL 

1 Cloridrato de petidina 50 mg/ml amp Unid. 300      

2 Midazolam 5mg/3ml amp Unid. 600      

3 Midazolam 15mg/3ml amp Unid. 1000      

4 Tramadol 100 mg 2 ml inj Unid. 2000      

5 Tramadol 50 mg 2 ml inj Unid. 3000      

6 Sulfato de morfina 0,2 mg/ml amp Unid. 500      

7 Sulfato de morfina 10 mg/ml amp Unid. 1500      

8 Fenitoina 50 mg/ml amp Unid. 500      

9 Fenobarbital ampola Unid. 400      

10 Diazepam 10 mg 2 ml amp Unid. 2000      

11 Dopamina amp Unid. 50      

12 Biperideno cloridrato Unid. 50      

13 Clorpromazina 25mg/ml amp. Unid. 700      

14 Flumazenil Unid. 50      

15 Haloperidol 50 mg/ml amp. Unid. 300      

16 Haloperidol 5mg/ml amp. Unid. 600      

17 Enantato de flufenazina 25mg/ml Unid. 150      

18  Carbamazepina 20mg/ml Vd 5      

19 
Cloridrato de prometazina 50 mg/2 ml 
amp      

Unid. 2000      

20 Piracetam 200 mg/ml amp Unid. 300      

21 Ondansetrona 4 mg/2ml Unid. 3500      

22 Fitomenadiona 10 mg/ml amp Unid. 800      

23 Propofol 20mL Unid 400      

 VALOR TOTAL  

  

LOTE III -   MEDICAMENTOS HOSPITAL II 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  UNT.  TOTAL 

1 Acebrofilina 50 mg/ml xarope adulto  Unid. 300      

2 Acebrofilina xarope pediátrico Unid. 300      

3 
Cloridrato de ambroxol 15 mg/5ml xpe 
pediat. 

Unid. 300      

4 
Cloridrato de ambroxol 30 mg/5ml xpe 
adulto 

Unid. 300      

5 Salbutamol xpe Unid. 100      

6 
Hedera helix L. (araliaceae) xpe. 
fitoterápico 

Unid. 200      

7 Acetilcisteína xpe  Unid. 400      

8 Loratadina xpe  Unid. 300      

9 Maleato de dexclorfeniramina xpe Unid. 300      

10 Fosfato de prednisolona xpe Unid. 200      
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11 Xarelto 20 mg c/28 comp Cx. 13      

12 Acido tranexanico 50 mg/ml amp Unid. 800      

13 misoprostol comp. Unid. 30      

14 sulfadiazina de prata creme 1% 400 g Unid. 500      

15 Óleo Mineral 100ml Unid. 150      

16 Bicarbonato de Sódio 8,4% inj. Unid. 60      

17 Deslanosídeo 0,2 mg/mL sol. Inj. Unid. 600      

18 Lactulose suspensão oral Unid. 150      

19 
saccharomyces boulardii-17 liofilizado 
env.1g 

Unid. 3000      

20 dimeticona 75 mg/ml emulsão oral Unid. 1000      

21 
permanganato de potássio 0,100 g 
comp. 

Unid. 50      

22 
Butilbrometo de escopolamina + 
dipirona sódica solução oral 

Unid. 50      

23  Dinitrato de Isossorbida 5mg Unid. 300      

24  Dinitrato de Isossorbida 10 mg Unid. 300      

25 Captopril 25 mg c/500 comp Cx. 10      

26 Neomicina + Bacitracina creme 10 gr Unid. 6000      

27 hidroxido de aluminio Unid. 150      

28  Carvão ativo em pó 500g Unid. 2      

29 
Bromidrato de fenoterol 5 mg/ml 
gotas 

Unid. 500      

 VALOR TOTAL  

  

LOTE IV  INJETÁVEIS HOSPITAL  

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  UNT.  TOTAL 

1 Ampicilina sódica 1g frasco/ampola Unid 300      

2 Ampicilina sódica 1g frasco/ampola Unid. 700      

3 
Benzilpenicilina potássica 
1.200.000ui/fr 

Unid. 1500      

4 
Benzilpenicilina G potássica 5.000.000 
Ui/fr 

Unid. 600      

5 Benzilpenicilina potássica 6.000.000 Unid. 800      

6 Cefalotina sódica 1g frasco/amp Unid. 8000      

7 Ciprofloxacino 200mg/100 ml Unid 1000      

8 Ceftriaxona sódica 1g fr/amp Unid. 8000      

9 Ciprofloxacino 400mg/200ml inj Unid. 500      

10 Gentamicina 10 mg/ml amp Unid. 300      

11 Gentamicina 20 mg/ml amp Unid. 300      

12 Gentamicina 40 mg/ml amp Unid. 300      

13 Gentamicina 80 mg/ml amp Unid. 500      

14 Oxacilina sódica 500mg fr/amp Unid. 2000      

15 Diclofenaco sódico 25mg/ml amp Unid 10000      

16 Cetoprofeno inj. IV Unid. 9000      
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17 Cetoprofeno 50 mg/ml amp IM Unid. 10000      

18 Dipirona sódica 500 mg/ml amp Unid. 12000      

19 Dipirona sódica 500mg/ml gotas Unid. 200      

20 Furosemida 10mg/ml amp. Unid. 3000      

21 Aminofilina 24 mg/ml 10 ml amp Unid. 50      

22 Cimetidina 150mg/ml amp Unid. 3000      

23 Brometo de ipatropio 025% 20 ml Unid. 1000      

24 
Cloridrato de ranitidina 50 mg/2ml 
ampola 

Unid. 8000      

25 Epinefrina 1g/1ml amp  Unid. 1000      

26 Omeprazol venoso 20mg Unid. 500      

27 Heparina subcutânea 0,25 ml 5.000 ui Unid. 700      

28 
Butilbrometo de escopolamina 
4mg/ml + dipirona sódica 500 mg/ml 
ampola 

Unid. 6000      

29 Butilbrometo de Escopolamina ampola Unid. 1000      

30 sulfato de atropina 0,25 mg/ml amp Unid. 1500      

31 Dobutamina 250 mg amp   Unid. 50      

32 
Cloridrato de amiodarona 50 mg/ml 
amp 

Unid. 600      

33 Hidralazina inj. 20 mg/ml Unid. 300      

34 Metronidazol 500mg/ 100 ml injetável  Unid. 1000      

35 
Cloridrato de metoclopramida 5 
mg/ml amp 

Unid. 6000      

36 Cloridrato de etilefrina 10 mg/ml amp Unid. 1000      

37 
Dimenidrinato 50mg+ clor. De 
piridoxina 50 mg inj 

Unid. 600      

38 
imunoglobulina humana anti-rho ( 
matergan)  

Unid. 50      

39 
Succinato sódico de hidrocortisona 
100 mg fr/amp 

Unid. 2000      

40 
Succinato sódico de hidrocortisona 
500 mg fr/amp 

Unid. 3000      

41 
Fosfato dissódico de dexametasona 2 
mg/ml amp 

Unid. 5000      

42 
Fosfato dissódico de dexametasona 
4m/ml amp 

Unid. 10000      

43 oxitocina 5 ui/ml amp Unid. 800      

44 Ergotrate 0,2 mg(Ergometrina) Unid. 800      

45 Acido ascórbico 100 mg/ml 5 ml amp Unid. 6000      

46 Complexo B ampola Unid. 6000      

47 
Hemitartarato de norepinefrina 
2mg/ml  

Unid. 50      

48  Caneta para marcação de pele  Unid. 2      

49 Enoxeparina 40 mg/0,4ml Unid. 500      

50 Enoxeparina 60 mg/0,6ml Unid. 500      
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51 Enoxeparina 80 mg/0,8 ml Unid. 800      

52 Claritromicina 500 mg Unid. 100      

53 Meroponem 500 mg Ev Unid 100      

54 sulfato de amicacina 100mg/ml Unid. 200      

55 Sulfato de amicacina 500mg/ml Unid. 200      

56 Cloranfenicol injetável  Unid. 500      

57 Metoprolol 5 mg injetável Unid. 200      

58 Propanolol  40 mg comp Unid. 500      

59 Lincomicina 300 mg/ml Unid. 300      

60 Lincomicina 600 mg/ml Unid. 300      

61  Cloridrato de vancomicina 500 mg Unid 250      

62  Cloridrato de vancomicina 1000 mg Unid 250      

63 Nalaxona 0,2mg/ml amp Unid. 50      

VALOR TOTAL  

  

LOTE V -  PENSO I 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  UNT.  TOTAL 

1 

abaixador de língua descartável 
(formato convencional  liso, medindo 
aproximadamente 135 mm de 
comprimento; 14 mm de largura; 1,9 
mm de espessura) pacote com 100 
unidades. 

Pct. 700      

2 agulha hipodérmica 40 x 12 desc. Unid. 20000      

3 agulha hipodérmica 13 x 4,5  desc. Unid. 20000      

4 agulha hipodérmica 20 x 5,5  desc. Unid. 10000      

5 agulha hipodérmica 30 x 8  desc. Unid. 25000      

6 Agulha hipodérmica 25 x 7 desc. Unid. 10000      

7 Eletrodos Unid. 500      

8 
agulha raqui-spinal 25g (agulha 
descartável com ponta tipo quincke, 
para punção raquidiana. com mandril). 

Unid. 350      

9 
agulha raqui-spinal 27g (agulha 
descartável com ponta tipo quincke, 
para punção raquidiana. com mandril). 

Unid. 200      

10 
algodão hidrófilo 500 g com fibras 
100% algodão 

Unid. 1000      

11 
algodão ortopédico 10 cm com fibras 
100% algodão cru 

Pct. 200      

12 
algodão ortopédico 12 cm com fibras 
100% algodão cru 

Pct. 250      

13 
algodão ortopédico 15 cm com fibras 
100% algodão cru 

Pct. 250      

14 
algodão ortopédico 20 cm com fibras 
100% algodão cru 

Pct. 150      
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15 Algodão sutupack nº 0 Cx. 3      

16 Algodão sutupack  nº 1 Cx. 3      

17 Almotolia  500 ml  (Incolor/Marron) Unid. 80      

18 Almotolia 125 ml (Incolor/Marron) Unid. 80      

19 Almotolia  250 ml (Incolor/Marron) Unid. 80      

20 
bolsa coletora de urina sistema 
fechado 

Unid. 1000      

21 

atadura crepe 10 cm x 1,25 m c/ 12 
und. tecido 100% algodão cru, fios de 
alta torção com densidade de 13 fios/ 
cm2 

Pct. 800      

22 

atadura crepe 12 cm x 1,25 m c/ 12 
und. tecido 100% algodão cru, fios de 
alta torção com densidade de 13 fios/ 
cm2 

Pct. 800      

23 

atadura crepe 15 cm x 1,25 m c/ 12 
und. tecido 100% algodão cru, fios de 
alta torção com densidade de 13 fios/ 
cm2 

Pct. 800      

24 

atadura crepe 20 cm x 1,25 m c/ 12 
und. tecido 100% algodão cru, fios de 
alta torção com densidade de 13 fios/ 
cm2 

Pct. 800      

25 atadura gessada nº 10 Unid. 300      

26 atadura gessada nº 12 Unid. 300      

27 atadura gessada nº 15 Unid. 300      

28 atadura gessada nº 20 Unid. 300      

29 tubo de látex nº 200 pacote 15 m Pct. 6      

30 tubo de látex nº 204 pacote 15 m Pct. 6      

31 
DIU de cobre(dispositivo intrauterino 
não hormonal) 

Unid. 50      

32 Cânula de Guedel Unid. 6      

33 cateter intravenoso-gelco nº 16 Unid. 1600      

34 cateter intravenoso-gelco nº 18 Unid. 2000      

35 cateter intravenoso-gelco nº 20 Unid. 2000      

36 cateter intravenoso-gelco nº 22 Unid. 3000      

37 cateter intravenoso-gelco nº 24 Unid. 3500      

38 
compressa campo operatório 23 x 25 
cm c/50 und. 

Pct. 6      

39 
compressa campo operatório 45 x 50 
cm c/50 und. 

Pct. 6      

40 

compressa de gaze não estéril 09 fios 
(confeccionadas em fios 100% algodão 
em tecido tipo tela, com oito camadas 
e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 
7,5cm, quando fechadas e 15 x 30cm, 
quando aberta). 

Pct. 4000      
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41 equipo macrogotas c/ injetor Unid. 10000      

42 
equipo para bomba de infusão 
peristáltica santronic modelo ST550T2 

Unid. 600      

43 equipo microgotas c/ injetor Unid. 600      

44 
equipo p/ infusão de sangue câmara 
dupla 

Unid. 100      

45 Equipo para dieta  Unid. 200      

46 Frasco para dieta  Unid. 200      

47 esparadrapo 10 cm x 4,5 m Unid. 2500      

48 scalp nº 19 Unid 1200      

49 scalp nº 21 Unid. 6000      

50 scalp nº 23 Unid. 6000      

51 scalp nº 25 Unid. 500      

52 scalp nº 27 Unid. 300      

53 

luva de procedimento tam. PP cx. c/ 
100 und. (lubrificado com finíssimo pó 
bioabsorvível. espessura mínima de 
0,17mm e comprimento mínimo de 
280mm. com baixo teor de proteína, 
inferior a 100mg por par). 

Cx. 1200      

54 

luva de procedimento tam. P cx. c/ 
100 und. (lubrificado com finíssimo pó 
bioabsorvível. espessura mínima de 
0,17mm e comprimento mínimo de 
280mm. com baixo teor de proteína, 
inferior a 100mg por par). 

Cx. 3000      

55 

luva estéril tam. 7,0 pacote com 2 
unidades (lubrificado com finíssimo pó 
bioabsorvível e esterilizado a raio 
gama (cobalto 60). epessura mínima 
de 0,17mm e comprimento mínimo de 
280mm. possui punho reforçado 
podendo ser lisa ou texturizada. com 
baixo teo 

Unid. 2000      

56 seringa descartável c/ agulha 3 ml Unid. 40.000      

57 seringa descartável c/ agulha 5 ml Unid. 50.000      

58 seringa descartável c/ agulha 10 ml Unid. 50.000      

59 seringa descartável c/ agulha 20ml Unid. 40.000      

VALOR TOTAL  

  

LOTE VI - PENSO II 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  UNT.  TOTAL 

1 cateter nasal nº 04 Unid. 50      

2 cateter nasal nº 06 Unid. 50      

3 cateter nasal nº 08 Unid. 50      
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4 cateter nasal nº 10 Unid. 50      

5 cateter nasal tipo o2  Unid. 2000      

6 cateter tipo o2 pediátrico Unid. 50      

7 catgut cromado nº 0 C/ agulha 4 cm Cx. 25      

8 catgut cromado nº 1 c/ agulha 4 cm Cx. 25      

9 catgut cromado nº 2 c/ agulha 4 cm Cx. 25      

10 catgut cromado nº 3 c/ agulha 4 cm  Cx. 15      

11 catgut cromado nº 4 c/ agulha 4 cm  Cx. 15      

12 catgut cromado nº 5 c/ agulha 4 cm  Cx. 15      

13 catgut simples 2-0 Cx. 30      

14 catgut simples 3-0 Cx. 15      

15 clamp umbilical Unid. 300      

16 colar cervical com apoio tam. G Unid. 6      

17 colar cervical com apoio tam. M Unid. 6      

18 colar cervical com apoio tam. P Unid. 4      

19 
coletor de material perfuro cortante 
tam. 20 l 

Unid. 3000      

20 coletor de urina infantil unissex 100 ml  Unid. 600      

21 coletor universal 80 ml Unid. 2500      

22 
dreno de penrose c/ gaze esterilizado 
nº 01 

Unid. 50      

23 
dreno de penrose c/ gaze esterilizado 
nº 02 

Unid. 30      

24 
dreno de penrose c/ gaze esterilizado 
nº 03 

Unid. 30      

25 Dreno de kher n° 12 Unid. 5      

26 Dreno de kher n° 14 Unid. 5      

27 Dreno de kher n° 16 Unid. 5      

28 Dreno de kher n° 18 Unid. 5      

29 
Dreno para sucção sistema fechado de 
drenagem contínua tipo sanfona. 

Unid. 2      

30 Dreno tórax pediátrico Unid. 5      

31 Dreno tórax adulto Unid. 5      

32 espátula de ayre pct. c/100 und Pct. 300      

33 espéculo vaginal tam.P  s/ lubrificante Unid. 4000      

34 espéculo vaginal tam. M s/ lubrificante Unid. 4500      

35 espéculo vaginal tam.G s/lubrificante Unid. 2000      

36 filme p/ raio - x 18 x 24 Cx. 12      

37 filme p/ raio - x 24 x 30 Cx. 35      

38 filme p/ raio-x 30 x 40 Cx. 35      

39 filme p/ raio-x 35 x 35 Cx. 40      

40 
revelador automático de processadora 
p/ raio-x 

Unid. 15      

41 
fixador automatico p/ processadora de 
raio-x  

Unid. 15      

42 Fio cromado 1.0 com agulha de fígado Cx. 1      
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43 Fio algodão sem agulha n° 0 (sertix) Cx. 5      

44 
fita cirúrgica microporosa 10 cm x 4,5 
m 

Unid. 600      

45 fita p/ autoclave Unid. 1000      

46 Escova Cervical Unid. 3500      

47 Polifix 2 vias  Unid. 500      

48 lâmina de bisturi nº 15 Cx. 50      

49 lâmina de bisturi nº 20 Cx. 50      

50 lâmina de bisturí n° 22 Cx. 50      

51 lâmina de bisturi nº 24 Cx. 30      

52 Lâmina de bisturi nº 27 Cx. 30      

53 gel p/ ultrasom 5.000 ml  Unid. 35      

54 linho sutupak nº 0 Cx. 2      

55 linho sutupak nº 1 Cx. 2      

56 

luva de procedimento tam. M cx. c/ 
100 und. (lubrificado com finíssimo pó 
bioabsorvível. espessura mínima de 
0,17mm e comprimento mínimo de 
280mm. com baixo teor de proteína, 
inferior a 100mg por par). 

Cx. 3000      

57 

luva de procedimento tam. G cx. c/ 
100 und. (lubrificado com finíssimo pó 
bioabsorvível. espessura mínima de 
0,17mm e comprimento mínimo de 
280mm. com baixo teor de proteína, 
inferior a 100mg por par). 

Cx. 800      

58 

luva estéril tam. 7,5 pacote com 2 
unidades (lubrificado com finíssimo pó 
bioabsorvível e esterilizado a raio 
gama (cobalto 60). epessura mínima 
de 0,17mm e comprimento mínimo de 
280mm. possui punho reforçado 
podendo ser lisa ou texturizada. com 
baixo teo 

Unid. 3500      

59 

luva estéril tam. 8,0 pacote com 2 
unidades (lubrificado com finíssimo pó 
bioabsorvível e esterilizado a raio 
gama (cobalto 60). epessura mínima 
de 0,17mm e comprimento mínimo de 
280mm. possui punho reforçado 
podendo ser lisa ou texturizada. com 
baixo teo 

Unid. 3000      

60 Máscara descartável cx. c/ 50 und. Cx. 500      

61 Touca descartável pacote c/ 100 und Pct. 100      

62 Propé descartável-sapatilha c/100 und Pct. 50      

63 papagaio plástico Unid. 2      

64 Malha tubular tamanho 4cm Unid. 15      

65 Malha tubular tamanho 6cm Unid. 15      
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66 Malha tubular tamanho 8cm Unid. 25      

67 Malha tubular tamanho 10cm Unid. 25      

68 nylon 0 Cx. 35      

69 nylon 2-0 com agulha Cx. 30      

70 nylon 3-0  com agulha Cx. 30      

71 nylon 4-0  com agulha Cx. 30      

72 nylon 5-0  com agulha Cx. 30      

73 nylon 6-0  com agulha Cx. 15      

74 Prolone 30 Cx. 5      

75 Prolone 50 Cx. 5      

76 Linho 0 sem/agulha Cx. 20      

77 Linho 0 Cx. 20      

78 Vicnyl 1-0 c/ sutura gastrointestinal Cx. 2      

79 Vicnyl 3-0 c/ sutura gastrointestinal Cx. 2      

80 Vicnyl 4-0 c/ sutura gastrointestinal Cx. 2      

81 Vicnyl 5-0 c/ sutura gastrointestinal Cx. 2      

82 papel kraft bobina grande Unid. 4      

83 Papel grau cirurgico 10 cm Unid. 6      

84 Papel grau cirurgico 12 cm Unid. 8      

85 Papel grau cirurgico 15 cm Unid. 12      

86 Papel grau cirurgico 20cm Unid. 10      

87 Papel  lençol 70x50 Unid. 1000      

88 Anuscopio Unid. 400      

89 seringa descartável c/ agulha 10 ml Unid. 50.000      

90 seringa descartável c/ agulha 20 ml Unid. 30.000      

91 
Lâminas ponta fosca(26X76 mm),caixa 
com 50 unidades 

Caixa 30      

92 Bolsa de Colostomia c/10 unidades Caixa 15      

93 Fio Ácido Poliglicólico 3-0 Caixa 2      

94 Fralda Descartável adulto P Pct. 150      

95 Fralda Descartável adulto M Pct. 200      

96 Fralda Descartável adulto G Pct. 200      

97 Fralda Descartável adulto EG Pct. 150      

98 
compressa de gase 7,5 x 7,5 esteril 13 
fios pct 10 

Pct. 40.000      

99 
Seringa com agulha acoplada para 
aplicação de insulina 1ml 

Unid. 25.000      

  
 

  

LOTE VII - PENSO III 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  UNT.  TOTAL 

1 
Rompedor de membrana amniótica 
descartável 

Unid. 300      

2 sonda aspiração traqueal nº 04 Unid. 200      
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3 sonda aspiração traqueal nº 06 Unid. 200      

4 sonda aspiração traqueal nº 08 Unid. 500      

5 sonda aspiração traqueal nº 10 Unid. 500      

6 sonda aspiração traqueal nº 12 Unid. 300      

7 sonda de foley nº 10 2 vias Unid. 200      

8 sonda de foley nº 12 2 vias Unid. 200      

9 sonda de foley nº 14 2 vias Unid. 400      

10 sonda de foley nº 16 2 vias Unid. 600      

11 sonda de foley nº 18 2 vias Unid. 600      

12 sonda de foley nº 20 2 vias Unid. 100      

13 sonda de foley nº 22 2 vias Unid. 50      

14 sonda endotraqueal nº 3,0 Unid. 200      

15 sonda endotraqueal nº 3,5 Unid. 200      

16 sonda endotraqueal nº 4,0 Unid. 200      

17 sonda endotraqueal nº 4,5 Unid. 200      

18 sonda endotraqueal nº 5,0 Unid. 200      

19 sonda endotraqueal nº 5,5 Unid. 200      

20 sonda endotraqueal nº 6,0 Unid. 200      

21 sonda endotraqueal nº 6,5 Unid. 200      

22 sonda endotraqueal nº 7,0 Unid. 200      

23 sonda endotraqueal nº 7,5 Unid. 300      

24 sonda endotraqueal nº 8,0 Unid. 200      

25 sonda endotraqueal nº 8,5 Unid. 200      

26 sonda endotraqueal nº 9,0 Unid. 100      

27 sonda nasogástrica curta nº 04 Unid. 200      

28 sonda nasogástrica curta nº 06 Unid. 150      

29 sonda nasogástrica curta nº 08 Unid. 200      

30 sonda nasogástrica curta nº 10 Unid. 200      

31 sonda nasogástrica curta nº 12 Unid. 150      

32 sonda nasogástrica curta nº 14 Unid. 150      

33 sonda nasogástrica curta nº 16 Unid. 150      

34 sonda nasogástrica curta nº 18 Unid. 200      

35 sonda nasogástrica longa nº 06 Unid. 200      

36 sonda nasogástrica longa nº 08 Unid. 300      

37 sonda nasogástrica longa nº 10 Unid. 300      

38 sonda nasogástrica longa nº 12 Unid. 300      

39 sonda nasogástrica longa nº 14 Unid. 300      

40 sonda nasogástrica longa nº 16 Unid. 300      

41 sonda nasogástrica longa nº 18 Unid. 300      

42 sonda nasogástrica longa nº 20 Unid. 150      

43 Sonda nasoenteral   nº 14 Unid. 50      

44 Sonda nasoenteral   nº 16 Unid. 50      

45 Sonda nasoenteral   nº 18 Unid. 50      

46 Sonda nasoenteral   nº 20 Unid. 50      

47 sonda retal nº 04 Unid. 150      
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48 sonda retal nº 06 Unid. 150      

49 sonda retal nº 08 Unid. 150      

50 sonda retal nº 10 Unid. 150      

51 sonda retal nº 12 Unid. 150      

52 sonda retal nº 14 Unid. 150      

53 sonda retal nº 16 Unid. 150      

54 sonda retal nº 18 Unid. 150      

55 sonda uretral nº 04 Unid. 300      

56 sonda uretral nº 06 Unid. 300      

57 sonda uretral nº 08 Unid. 300      

58 sonda uretral nº 10 Unid. 300      

59 sonda uretral nº 12 Unid. 4000      

60 sonda uretral nº 14 Unid. 800      

61 sonda uretral nº 16 Unid. 800      

62 sonda uretral nº 18 Unid. 800      

63 
Sonda de alimentação enteral de 
silicone n°06 

Unid. 50      

64 
Sonda de alimentação enteral de 
silicone n°08 

Unid 50      

65 
Sonda de alimentação enteral de 
silicone n°10 

Unid. 50      

66 
Sonda de alimentação enteral de 
silicone n°12 

Unid. 50      

67 umidificador p/ oxigênio Unid. 30      

68 Fio guia - mandril Unid. 3      

69 
Fita de glicemia compatível com o 
aparelho 

Unid. 8000      

70  Lanceta para punção digital Unid. 2000      

71 iodopovidona 10% escova/esponja Unid 500      

72 Filme para impressão de USG Unid. 8      

73 

Preservativo não lubrificado e testado 
eletronicamente,de boa qualidade 
apropriado para uso em transdutores 
de aparelhos para ultrassonografia 

Caixa 6      

74 Tubo de silicone transparente n° 204  Pct. 2      

VALOR TOTAL  

 

LOTE VIII - PRODUTOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  UNT.   

1 Solução de glicerina 12%  Unid. 30      

2 formol 10% 1.000 ml  Unid. 12      

3 ácido acético 5% 1.000 ml Unid. 20      

4 álcool 70% 1.000 ml Unid. 6000      

5 álcool gel Unid. 2000      
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6 água oxigenada 10 vol. 1.000 ml Unid. 600      

7 álcool absoluto 99,5º 1.000 ml Unid. 1000      

8 álcool iodado 0,5% 1.000 ml Unid. 200      

9 iodopovidona 7,5% degermante Unid. 200      

10 iodopovidona tópico 1.000 ml Unid. 200      

11 vaselina líquida 1.000 ml Unid. 200      

12 vaselina sólida 400 g Unid. 10      

13 
Gelox 22,0 cm x 15,0 cm x 2,0 cm– 550 
ml 

Unid. 100      

14 solução de lugol 5% 1.000 ml Unid. 3      

VALOR TOTAL  

  

LOTE IX - REPOSITORES DE ÁGUA E ELETRÓLITOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  V. UNIT.   V. TOTAL  

1 Agua para injeção 10 ml Und. 10000      

2 Solução Fisiológica 0,9% 500 ml Und. 12000      

3 Solução Fisiológica 0,9% 250ml Und 8000      

4 Solução Fisiológica 0,9% 100 ml Und. 10000      

5 Solução Glicofisiológica 500 ml Und. 3000      

6 Solução Glicosada 5% 500 ml Und. 5000      

7 Cloreto de Sódio 10% 10 ml Und. 200      

8 Cloreto de Potássio 20% 10 ml Und. 300      

9 Solução de Manitol 200 mg/ml Und. 300      

10 Gluconato de Cálcio 10 ml Und 100      

11 Sulfato de Magnésio 10% Und. 100      

12 Ringer com Lactato 500 ml Und. 5000      

13 Glicose 25% ampola Unid. 5000      

14 Água deionizada (p/autoclave 5 litros) Und. 50      

15 Glicose 50% ampola Unid. 5000      

 VALOR TOTAL  

  

LOTE X - MATERIAIS LABORATÓRIO 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  UNT.  TOTAL 

1 
Anti-soro A, frasco com 10ml. Prazo de 
validade mínimo de 1 ano. 

Cx 7      

2 
Anti-soro B, frasco com 10ml. Prazo de 
validade mínimo de 1 ano. 

Cx 7      

3 
Anti-soro D, frasco com 10ml. Prazo de 
validade mínimo de 1 ano. 

Cx 7      



 

 

 

 

 

Praça Bernardo de Brito, nº430 – Centro, Igaporã – Bahia, Fone:77.3460.1021, CEP:46.490-000 
                                                                                                            PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019    

Pág. 33 

4 

Kit para coloração panotica de 
esfregaços sanguineos, com 3 frascos 
de 500ml cada, composição corante 
nº1 solução de ciclohexadienos a 
0,1%,corante nº 2 solução 
Azobenzenosulfônicos a 0,1%, corante 
nº 3 – solução de fenotiazinas a 0,1%.. 
Prazo de validade mínimo de 1 ano, 
sendo do mesmo fabricante. 

Cx 8      

5 

Pêra pipetadora com 3 válvulas em 
borracha pipetador de totalmente em 
pvc com 3 válvulas e esferas em 
polipropileno. 

Unid. 10      

6 
Ponteira descartável (amarela) para 
micropipetas, volume de 0 ul a 200ul, 
pacotes com 1.000 unidades. 

Pct. 10      

7 
Ponteira descartável (azul) para 
micropipetas, volume de 0 a 500 ul  

Pct. 10      

8 Beta -HCG Caixa 4      

9 EDTA – anticoagulante 20ml Frasco 7      

10 
Fluoreto de Sódio – anticoagulante 
20ml 

Frasco 7      

11 Dialyse- A Frasco 10      

12 Diacleaner- ABX -Micro Frasco 7      

13 Colesterol HDL Frasco 40      

14 Óleo de imersão Frasco 5      

15 Fitas reativa para urina c/ 100unidades Caixa 60      

16 
Tubo cônico para urina PP 12ml 
graduado para rotinas em automação, 
plástico, sem tampa. 

Unid. 50      

17 
Massa seladora para tubos capilares 
(microhematócrito)  

Cx 6      

18 
Micropipeta  semi-automática 5 
microlitros      Unid. 1 

     

19 
Micropipeta  semi-automática 10 
microlitros 

Unid. 2      

20 
Micropipeta  semi-automática 20 
microlitros 

Unid. 1      

21 
Micropipeta  semi-automática 200 
microlitros 

Unid. 1      

22 
Micropipeta  semi-automática 25 
microlitros 

Unid. 1      

23 
Micropipeta  semi-automática 50 
microlitros 

Unid. 1      

24 
Micropipeta  semi-automática 500 
microlitros 

Unid. 1      
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25 
Micropipeta  semi-automática 1000 
microlitros 

Unid. 1      

26 
Termômetro de vidro para banho 
Maria 

Unid. 4      

27 Tubo capilar – sem heparina Pct. 15      

28 
Lâminas ponta fosca(26X76 mm),caixa 
com 50 unidades 

Caixa 25      

29 lamínulas 24x24 Caixa 50      

30 
tubo de ensaio em vidro  de tamanho 
médio,15x100,que suporte alta 
temperatura e pressão 

Unid. 800      

31 
Tubo de ensaio em vidro 
pequeno,13x75,que suporte alta 
temperatura e pressão 

Unid. 600      

32 
Tubo de ensaio com tampa transporte 
de amostra,10x70 

Unid. 1000      

33 
Cronômetro despertador de 0 a 60 
min 

Unid. 1      

34 Maleta de coleta Unid. 2      

35 Pipeta graduada de vidro,volume 5 ml Unid. 10      

36 
Pipeta graduada de vidro,volume 10 
ml 

Unid. 20      

37 
Pipeta graduada de vidro,volume 20 
ml 

Unid. 5      

38 

SISTEMA para determinação 
semiquantitativa da proteína C reativa 
no soro cotendo 1 frasco de 2,5ml de 
látex sensibilizado.  

kits 20      

39 

SISTEMA para determinação 
qualitativa e semi-quantitativva de 
antiestreptolisina “O”, contendo 1 
frasco de 2,5ml de látex sensibilizado. 
Sensibilidade a partir de 200ul/ml.  

kits 15      

40 

SISTEMA para determinação 
qualitativa e semiquantitativa dos 
fatores reumatóides no soro, 
contendo 1 frasco de 2,5ml de látex 
sensibilizado. 

kits 15      

41 
SISTEMA imunológico para detecção 
das reaginas as sífilis no soro, 
contendo 1 frasco com antígeno 2,5ml 

Unid. 10      

42 
Placa de Kline com 12 escavações de 
vidro, Largura: 130 mm 
Comprimento: 100 mm 

Unid. 20      

43 Solução lugol a 2% com 500 ml Unid. 8      

44 Caneta fitografica na cor preta e azul Unid. 12      
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45 
Lâmpada para microscopico óptico, 6 
V, 20W. 

Unid. 6      

46 

KIT para determinação do ácido úrico, 
sistema enzimático líquido, pronto 
para uso, contendo 2 frascos de 100ml 
de reagente de cor e solução padrão 
200mg/dl. 

kits 48      

47 

SISTEMA colorimétrico para 
determinação da glicose contendo 
reagente de cor(1x500ml) e solução 
padrão 100mg/dl. 

kits 20      

48 

COLESTEROL enzimático líquido, 
pronto para uso, contendo 2 frascos 
de 100ml de reagente cor e solução 
padrão 200mg/dl. 

kits 80      

49 

TRIGLICÉRIDES enzimático líquido, 
pronto para o uso, contendo 2 frascos 
de 100ml de reagente cor e solução 
padrão 200mg/dl. 

kits 80      

50 

SISTEMA enzimático para 
determinação da uréia contendo 
uréase (1x28ml), reagente 1 (1x5,5g), 
reagente 2 (1x20ml), padrão 80mg/dl. 

kits 24      

51 

SISTEMA colorimétrico para 
determinação de creatinina no soro, 
método de ponto final, sendo 30ml de 
reagente túngistico. 

kits 80      

52 

SISTEMA colorimétrico para 
determinação de transaminases no 
soro de plasma contendo substrato 
TGP (1x26ml), substrato TGO 
(1x28ml), reagente da cor (1x60ml), 
solução padrão (1x5ml), hidróxido de 
sódio. 

kits 40      

53 

SISTEMA colorimétrico para 
determinação das bilirrubinas no soro 
ou plasma contendo solução 
aceleradora (1x210ml), reagente 
sulfanidrico (1x30ml), nitrito de sódio 
(1x20ml), solução padrão (1x5ml) após 
reconstituição. Kit deve conter 
validade mínima de 1 ano. 

kits 15      

VALOR TOTAL  

  

LOTE XI - MATERIAIS DIVERSOS/INSTRUMENTOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  UNT.  TOTAL 

1 Aparelho de pressão adulto completo Und. 50      

2 Aparelho de pressão infantil completo Und. 2      
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3 Caneta para bisturi  elétrico Und. 1      

4 Reanimador completo ambu adulto Und. 3      

5 Reanimador completo ambu infantil Und. 1      

6 Aparelho de nebulização  Und. 20      

7 Mascara de Nebulização Infantil Und. 80      

8 Mascara de Nebulização adulto Und. 80      

9 Otoscópio Und. 1      

10 Estetoscopio  Und. 40      

11 Máscara de Venturi Und. 15      

12 Detector Fetal Portátil Und. 1      

13 Oximetro de pulso portátil Und. 3      

14  Conjunto de Anestesia Baraka Infantil Und. 1      

15  Conjunto de Anestesia Baraka  Adulto Und. 1      

16 Termômetro digital Und. 50      

17 
Termômetro escala para ambiente 50-
50° (geladeira) 

Und. 40      

18 Kit de nebulização Unid. 20      

19 Aparelho medidor de glicemia Und. 50      

VALOR TOTAL   

  

LOTE XII - FARMÁCIA BÁSICA 1 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  UNT.  TOTAL 

1 Aciclovir 200 mg Comp. 200      

2 Ácido Acetilsalicílico 100 mg Comp. 20.000      

3 Ácido Fólico 5mg Comp. 20.000      

4 Albendazol mastigável  400 mg Comp. 5.000      

5 Alendronato de sódio 70 mg Comp. 5.000      

6 Amiodarona 200 mg Comp. 5.000      

7 Amoxicilina 500 mg 
Cápsula 

ou 
Comp. 

5.000      

8 
Amoxicilina+ Clavulanato de potássio 
500+125 mg 

Comp. 5.000      

9 Anlodipino besilato 10 mg Comp. 1.000      

10 Anlodipino besilato 5 mg Comp. 15.000      

11 Atenolol  50 mg Comp. 5.000      

12 Azitromicina 500 mg Comp. 4.000      

13 Cabergolina 0,5mg Comp. 100      

14 Captopril 25mg Comp. 5.000      

15 
Carbonato de Cálcio+Colecícalciferol 
500mg+400 U.I. 

Comp. 5.000      

16 Carvedilol 12,5 mg Comp. 5.000      

17 Carvedilol 25 mg Comp. 5.000      

18 Carvedilol 6,25 mg Comp. 3.000      
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19 
Cefalexina (Sódica ou Cloridrato) 500 
mg 

Cápsula 
ou 

Comp. 
10.000      

20 Ciproflorxacino cloridrato 500 mg Comp. 10.000      

21 Cloridrato de Hidralazina 25mg Comp. 1.000      

22 Cloridrato de Ondansetrona 4mg Comp. 1.000      

23 Cloridrato de Ondansetrona 8mg Comp. 1.000      

24 Dexametasona 4mg Comp. 2.000      

25 Dexcloroferinamina maleato 2mg Comp. 2.000      

26 Digoxina 0,25mg Comp. 4.000      

27 Dipirona  sódica Comp. 10.000      

28 Enalapril, maleato 20 mg Comp. 20.000      

29 Enalapril, maleato 5 mg Comp. 20.000      

30 Espironolactona 25 mg Comp. 20.000      

31 
Etinilestradiol + Levonorgestrel 0,03 
mg+0,15mg 

Comp. 8.000      

32 Fluconazol 150 mg Capsula 1.500      

33 Furosemida 40 mg Comp. 20.000      

34 Glibenclamida 5 mg Comp. 20.000      

35 Glicazida 30 mg 

Comp. 
De 

liberação 
prolonga

da 

3.000      

36 Hidroclorotiazida 25 mg Comp. 20.000      

37 Ibuprofeno 600 mg Comp. 20.000      

38 Isossorbida, dinidrato 5 mg 
Comp. 

Sublingu
al 

100      

39 Mononitrato de isossorbida 20mg Comp. 100      

40 Ivermectina 6mg Comp. 100      

41 Levonorgestrel  1,5mg Comp. 1.000      

42 Levotiroxina sódica  50 mcg Comp. 1.000      

43 Levotiroxina sódica 100mcg Comp. 1.000      

44 Levotiroxina sódica 25 mcg Comp. 1.000      

45 Loratadina 10 mg Comp. 2.000      

46 Losartana potássica 50 mg Comp. 30.000      

47 Metformina, cloridrato de 850 mg Comp. 30.000      

48 Metildopa 250 mg Comp. 2.000      

49 Succinato de Metoprolol 50mg Comp. 1.000      

50 Succinato de Metoprolol 25mg Comp. 2.000      

51 Metronidazol  250 mg     Comp. 2.000      

52 Noretisterona 0,35 mg Comp. 3.000      

53 Omeprazol 20 mg Cáps. 20.000      

54 Paracetamol 500 mg Comp. 10.000      

55 Prednisona 20 mg Comp. 3.000      
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56 Prednisona 5mg Comp. 3.000      

57 Prometazina 25 mg Comp. 30.000      

58 Propranolol 10mg  Comp. 1.000      

59 Propranolol 40mg  Comp. 1.000      

60 
Sais para reidratação oral, pó para 
solução oral  

Envelope 1.000      

61 Sinvastatina 20 mg Comp. 30.000      

62 
Sulfametoxazol+ Trimetropina 400+80 
mg 

Comp. 3.000      

63 Sulfassalazina 500 mg Comp. 100      

64 Sulfato Ferroso 40 mg++ Comp. 30.000      

65 Varfarina Sódica 5mg Comp. 2.000      

VALOR TOTAL  

  

LOTE XIII - FARMACIA BÁSICA II 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  UNT.  TOTAL 

1 Ácido Fólico solução oral 0,2 mg/mL Frasco 50      

2 
Acetato de Hidrocortisona 10mg/g 
(1%) 

Bisnaga 100      

3 Albendazol 400 mg/mL Frasco 1.000      

4 
Amoxicilina 50 mg/mL pó para 
suspensão oral 

Frasco 2.000      

5 
Amoxicilina+Clavulanato de potássio 
suspensão oral 50mg/mL + 12,5mg/mL 

Frasco 1.000      

6 
Azitromicina  suspensão oral 40 
mg/mL 

Frasco 500      

7 
Dipropionato de Beclometasona  
solução para inalação oral  50 
mcg/dose 

Frasco 30      

8 
Dipropionato de Beclometasona 
capsula para inalação oral 
200mcg/dose 

Frasco 30      

9 Carmelose Sodica 1% Frasco 20      

10 
Cefalexina ( Sódica ou Cloridrato) 
suspensão oral 50mg/mL 

Frasco 1.000      

11 
Cloreto de sódio solução nasal  
(9mg/mL) 0,9% 

Frasco 500      

12 Dexametasona colírio 1mg/mL (0,1%) Frasco 10      

13 Dexametasona creme 1mg/mL (0,1%) Bisnaga 200      

14 Dexametasona elixir 0,1 mg/mL Frasco 200      

15 
Dexcloroferinamina maleato solução 
oral ou xarope de 0,4 mg/mL 

Frasco 1.000      

16 
Dipirona Sódica solução oral 500 
mg/mL 

Frasco 1.000      

17 Hipromelose colírio 0,3% Frasco 5      

18 
Ibuprofeno solução oral gotas 50 
mg/mL 

Frasco 2.000      
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19 Loratadina suspensão oral 1mg/mL Frasco 1.000      

20 
Metronidazol  20mg/mL  suspensão 
oral 

Frasco 1.000      

21 
Metronidazol creme ou gel vaginal 
100mg/mg (10%) 

Bisnaga 1.000      

22 Metronidazol, benzoil  40 mg/mL Frasco 1.000      

23 
Miconazol, nitrato creme vaginal  
20mg/2 (2%) 

Bisnaga 2.000      

24 
Prednisolona, fosfato sódico Solução 
oral 3mg/mL 

Frasco 1.000      

25 Protetor Solar 100mL FPS 50 Frasco 300      

26 Paracetamol   200mg/mL solução oral Frasco 1.000      

27 
Sulfato de  Salbutamol  aerossol oral 
100 mcg/dose 

Frasco 100      

28 
Sulfametoxazol+ Trimetropina 
suspensão oral 40 mg/mL +8 mg/mL 

Frasco 500      

29 Sulfato Ferroso 25mg/mL solução oral  Frasco 300      

30 Sulfato Ferroso 5mg/mL  xarope Frasco 100      

VALOR TOTAL  

  

LOTE XIV - INJÉTAVEIS E INSUMOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT MARCA  UNT.  TOTAL 

1 Insulina Lantus Ampola 30      

2 Insulina Humana  Regular Ampola 30      

3 Insulina  Humana  NPH Ampola 30      

4 Insulina novorapid  Ampola 30      

5 
Medroxiprogesterona, acetato 
50mg/mL 

Ampola 3.000      

6 
Medroxiprogesterona, acetato solução 
injetável 150mg/mL 

Ampola 3.000      

7 
Noretisterona+ Valerato de Estradiol 
solução injetável 50 mg + 5mg 

Ampola 3.000      

8 
Seringas com agulha acoplada para 
aplicação de insulina 

Unid. 25.000      

9 
Tiras reagentes de medida de glicemia 
capilar / Cx. c/ 50 

Fitas 15.000      

VALOR TOTAL  

  

LOTE XV - FARMACIA BÁSICA (ITENS FORA DA RENAME)  

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  UNT.  TOTAL 

1 Acetilcisteína 40mg/mL Frasco 300      

2 Ambroxol xarope 15mg/5mL Frasco 300      

3 Atenolol 25mg Comp. 2.000      

4 Atorvastatina 80mg Comp. 1.000      



 

 

 

 

 

Praça Bernardo de Brito, nº430 – Centro, Igaporã – Bahia, Fone:77.3460.1021, CEP:46.490-000 
                                                                                                            PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019    

Pág. 40 

5 Baclofeno 10mg Comp. 1.000      

6 Bromoprida 10mg Comp. 1.000      

7 Buscopam 10mg Comp. 5.000      

8 
Buscopam Composto (dipirona sódica 
333,4mg/mL + butilbrometo de 
escopolamina 6,67mg/mL) 

Frasco 300      

9 Citalopram 20mg  (portaria 344)* Comp. 3.000      

10 Clobazam 10 mg (portaria 344)* Comp. 1.000      

11 Clanazepam  2mg  (portaria 344)* Comp. 1.000      

12 Bromazepam  6mg  (portaria 344)* Comp. 1.000      

13 Domperidona 10mg Comp. 1.000      

14 Empaglifozina 10mg Comp. 1.000      

15 Escitalopram 10mg  (portaria 344)* Comp. 2.000      

16 
Hemifumarato de Quetiapina 25mg 
(portaria 344)* 

Comp. 1.000      

17 Hidrocortisona creme 10mg/g Bisnaga 300      

18 Imipramina 25mg  (portaria 344)* Comp. 2.000      

19 Levofloxacino 500mg Comp. 1.000      

20 Levotiroxina 75mg Comp. 2.000      

21 Mebendazol 100mg Comp. 1.000     
 

 

22 Mebendazol 20mg/mL Frasco 300      

23 Melleril 50mg  (portaria 344)* Comp. 1.000      

24 Pregabalina 75mg Comp. 1.000      

25 Retinol palmitato 100.000ui Caps. 500      

26 Retinol palmitato 200.000ui Caps. 500      

27 Sertralina 50mg (portaria 344)* Comp. 1.000      

28 Venlafaxina 150mg  (portaria 344)* Comp. 2.000      

29 Venlafaxina 75mg (portaria 344)* Comp. 2.000      

30 Cloridrato de Dorzolamida 2% Frasco 50      

31 Acetazolamida  250mg Comp. 1.000      

32 
Cloridrato de Dorzolamida 20mg/mL + 
Maleato de Timolol 5mg/mL 

Frasco 50      

33 Xarelto 20mg Comp. 1.000      

VALOR TOTAL  

  

LOTE XVI - MATERIAL ODONTOLOGICO - PERMANENTE 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  UNT.  TOTAL 

1 Alveolótomos unid 120      

2 Amalgamador unid 10      

3 Aparelho de RX 70 kv unid 3      

4 Autoclave digital 21 lts unid 12      

5 Avental de chumbo unid 3      

6 Bandeja média unid 100      

7 Bandeja para instrumental unid 200      
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8 Bomba á vácuo unid 5      

9 Brunidor n 29 unid 50      

10 Brunidor n 30 unid 50      

11 Brunidor n 32 unid 50      

12 Brunidor n 33 unid 50      

13 Brunidor n31 unid 50      

14 Cabo de espelho unid 50      

15 Câmara escura unid 5      

16 
Caneta de Alta Rotação qualidade 
igual ou superior a KAVO unid 

30      

17 
Caneta de baixa rotação qualidade 
igual ou superior a KAVO unid 

30      

18 Cânula de aspiração grossa unid 50      

19 Compressor com válvula de segurança unid 20      

20 Condensador de amalgama unid 50      

21 Cuba metálica pequena unid 20      

22 Cureta de Gracey n 11/12 unid 50      

23 Cureta de Gracey n 13/14 unid 50      

24 Cureta de Gracey n 5/6 unid 50      

25 Cureta de Gracey n 7/8 unid 50      

26 Cureta de Lucas unid 50      

27 Destilador  unid 15      

28 Escavadores de dentina unid 50      

29 Esculpidores unid 50      

30 Fórceps  69 unid 50      

31 Fórceps 150 unid 50      

32 Fórceps 151 unid 50      

33 Fórceps 17 unid 50      

34 Fórceps 18 L unid 50      

35 Fórceps 18 R unid 50      

36 Fórceps infantil unid 20      

37 Forceps n 16 unid 30      

38 Fotopolimerizador unid 20      

39 Jato de bicarbonato unid 10      

40 Jogo de cinzeis unid 20      

41 Perfurador de lençol de borracha unid 50      

42 Pinça clinica unid 50      

43 Pinça de Allis unid 30      

44 Pinça mosquito unid 30      

45 Pinça porta grampo unid 30      

46 Porta matriz unid 30      

47 Pota matriz de aço unid 30      

48 Régua milimetrada unid 30      

49 Seladora unid 10      

50 Seringa carpule unid 50      
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51 Sindesmótomo unid 30      

52 Sonda exploradora unid 50      

53 Sonda exploradora 08 unid 50      

54 Sugador cirúrgico  em inox unid 30      

55 Sugador endodôntico em inox unid 30      

56 Tesoura ponta curva unid 30      

57 Aparelho de ultra som odontológico unid 20      

VALOR TOTAL  

  

LOTE XVII - MATERIAL ODONTOLOGICO - PRODUTOS E UTENSILIOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. MARCA  UNT.  TOTAL 

1 Abaixador de língua de madeira ptc 100      

2 Acido fosfórico a 37% unid 300      

3 

AGENTE DE UNIÃO DE USO 
ODONTOLÓGICO, 
FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 10% DE 
PESO EM CARGA, SOLVENTE À 
BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL, 
PARTÍCULA DE CARGA DE 5NM, 
FRASCO ÚNICO. EMBALAGEM: 
FRASCO CONTENDO 6G , TAMPA ” 
FLIP TOP”, DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E 
PRAZO DE VALIDADE IGUAL 
SUPERIOR A 24 MESES 

unid 200      

4 
Agulha gengival descartável extra 
curta 

cx-100 
120      

5 Agulha gengival descartável longa cx-100 120      

6 Agulha gengival descartável média cx-100 120      

7 Alavanca reta unid 50      

8 Alavanca Seldim unid 50      

9 Álcool etílico a 70% cx 20      

10 Algodão ptc 120      

11 Amalgama em capsulas ptc 30      

12 

ANESTÉSICO À BASE DE 
LIDOCAÍNA INJETÁVEL 2% COM 
NOREPINEFRINA. EMBALAGEM : 
CAIXA CONTENDO 50 TUBETES. O 
PRODUTO DEVE POSSUIR 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE E VALIDADE SUPERIOR OU 
IGUAL A 24 MESES 

cx 200      

13 

ANESTÉSICO À BASE DE 
LIDOCAÍNA INJETÁVEL 2% SEM 
VASOCONSTRICTOR. EMBALAGEM 
: CAIXA CONTENDO 50 TUBETES. O 
PRODUTO DEVE POSSUIR 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE E VALIDADE SUPERIOR OU 
IGUAL A 24 MESES 

cx 200      

14 Anestésico tópico unid 30      
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15 Aplicador de Hidróxido de cálcio unid 60      

16 Arca facial flexível unid 50      

17 Broca cirúrgica 702 unid 50      

18 Broca cirúrgica 703 unid 50      

19 Broca cone invertido 1033 unid 50      

20 Broca cone invertido 1035 unid 50      

21 Broca de Alta rotação unid 50      

22 Broca de baixa rotação unid 50      

23 Broca de polimento em resina unid 50      

24 Broca esférica unid 50      

25 Broca esférica haste longa unid 50      

26 Broca esférica1012 unid 50      

27 Broca esférica1014 unid 50      

28 Broca esférica1016 unid 50      

29 Brocas de gattes 01 unid 50      

30 Brocas de gattes 02 unid 50      

31 Brocas de gattes 03 unid 50      

32 Brocas de largo unid 50      

33 Brocas endo Z unid 50      

34 Cimento cirúrgico cx 50      

35 Cimento e hidróxido de calcio cx 50      

36 Cimento endodôntico para obturação cx 50      

37 Clorexidina , diglucomato a 0,2% cx 50      

38 Clorexidina ,gluconato a 0,12 % cx 50      

39 Clorexidina,digluconato a 2% cx 50      

40 
Coletores para perfurocortante 13 LTS cx-20 

UNID 
50      

41 Colgadura unid 50      

42 Cone acessório  R8 cx 100      

43 Cone de guta percha primeira série cx 100      

44 Cone de guta percha segunda série cx 100      

45 Cone de papel primeira série cx 100      

46 Cone de papel segunda série cx 100      

47 Creme dental cx 1500      

48 Cunha de madeira ptc 50      

49 Cunha e madeira ptc 100      

50 Degermante lt 100      

51 Descolador de periósteo unid 50      

52 Disco de polimento ptc 50      

53 EDTA cx 50      

54 Endo Ice unid 15      

55 Escova de robson unid 50      

56 Escova dental adulto unid 10000      

57 Escova dental infantil unid 10000      

58 Espaçador digital unid 50      
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59 Espátula de cera n 7 unid 50      

60 Espátula dupla para cimento n 72 unid 50      

61 Espátula metálica n 24 unid 100      

62 Espelho clinico unid 500      

63 Eugenol cx 50      

64 Filtro para cadeira unid 50      

65 Fio de sutura com agulha seda 3.0 cx 150      

66 Fio dental 50MT unid 300      

67 Fio dental 100 MT unid 300      

68 Fita para autoclave unid 300      

69 Fita teste de esterelização unid 50      

70 Fixador unid 50      

71 Flúor gel unid 50      

72 
COMPRESSA DE Gaze 7,5X7,5 13 FIOS 
PCT/500 UNID 

ptc 
200      

73 Gorro descartavel ptc/100 200      

74 
Grampo para isolamento absoluto n 
14 

unid 30      

75 
Grampo para isolamento absoluto n 
14 a 

unid 30      

76 
Grampo para isolamento absoluto n 
200 

unid 30      

77 
Grampo para isolamento absoluto n 
201 

unid 30      

78 
Grampo para isolamento absoluto n 
205 

unid 30      

79 
Grampo para isolamento absoluto n 
206 

unid 30      

80 
Grampo para isolamento absoluto n 
211 

unid 30      

81 
Grampo para isolamento absoluto n 
212 

unid 30      

82 Hidróxido de cálcio P A cx 150      

83 Ionômero restaurador PO E LIQUIDO KIT 300      

84 Jogo de abridor de boca de “bite-block unid 20      

85 Lâmina de bisturi cx 100      

86 Lençol de borracha cx 100      

87 Lima 10 de 21mm unid 50      

88 Lima 10 de 25mm unid 50      

89 Lima 10 de 31mm unid 50      

90 
Limas endodônticas flexo file primeira 
série 21mm 

unid 50      

91 
Limas endodônticas flexo file primeira 
série 25mm 

unid 50      

92 
Limas endodônticas flexo file primeira 
série 31mm 

unid 50      
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93 
Limas endodônticas flexo file segunda 
 série 21mm 

unid 50      

94 
Limas endodônticas flexo file segunda 
 série 25mm 

unid 50      

95 
Limas endodônticas flexo file segunda 
 série 31mm 

unid 50      

96 
Limas endodônticas flexo file terceira 
série série 25mm 

unid 50      

97 
Limas endodônticas flexo file terceira 
série série 31mm 

unid 50      

98 Limas para osso unid 50      

99 Limas periodontais unid 30      

100 

Luva de procedimento G não cirurgico, 
latex de borracha natural, superfice 
lisa, ambidestra, não esteril, com pó 
bioabsorvivel, c/ 100 UNID 

cx 200      

101 

Luva de procedimento M, não 
cirurgico, latex de borracha natural, 
superfice lisa, ambidestra, não esteril, 
com pó bioabsorvivel, c/ 100 UNID 

cx 600      

102 

Luva de procedimentos P, não 
cirurgico, latex de borracha natural, 
superfice lisa, ambidestra, não esteril, 
com pó bioabsorvivel, c/ 100 UNID 

cx 700      

103 

Luva de procedimentos PP, não 
cirurgico, latex de borracha natural, 
superfice lisa, ambidestra, não esteril, 
com pó bioabsorvivel, c/ 100cx. 

cx 300      

104 
Mascara cirgurgica descartável, com 
elástico de três camadas, cor branca. 

cx 300      

105 Matriz 0,5 unid 50      

106 Matriz de aço 0,7 unid 50      

107 Micro brush unid 50      

108 Negatoscópio unid 5      

109 Óculos de proteção unid 30      

110 
Óleo para lubrificação e turbina sem 
solvente 

unid 50      

111 Óxido de zinco unid 50      

112 Papel carbona para articulação unid 200      

113 Papel grau cirúrgico de 10 cmx100 rolos 50      

114 Papel grau cirúrgico de 20 cmmx100 rolos 50      

115 
Toalhas De Papel Interfolhada 
Com 1.000 fls BRANCO 

ptc/1000 
300      

116 Pasta profilática unid 30      

117 Pasta zinco enólica cx 20      
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118 Película radiográfica adulto cx 30      

119 Película radiográfica Infantil cx 30      

120 Placa de vidro unid 30      

121 Porta agulha unid 30      

122 Porta algodão unid 12      

123 Pote dapen unid 50      

124 

RESINA MICROHÍBRIDA 
FOTOPOLIMERIZÁVEL Z100 PARA 
RESTAURAÇÕES DIRETAS E 
INDIRETAS EM 
DENTES ANTERIORES E 
POSTERIORES CLASSES I, II, III, IV, 
V, FECHAMENTO DE DIASTEMAS E 
ESPLINTAGEM DE DENTES COM 
MOBILIDADE.  SERINGA COM 4G, 
NAS CORES: A1 

unid 50      

125 

RESINA MICROHÍBRIDA 
FOTOPOLIMERIZÁVEL IGUAL OU 
SUPERIOR A Z100 PARA 
RESTAURAÇÕES DIRETAS E 
INDIRETAS EM 
DENTES ANTERIORES E 
POSTERIORES CLASSES I, II, III, IV, 
V, FECHAMENTO DE DIASTEMAS E 
ESPLINTAGEM DE DENTES COM 
MOBILIDADE.  SERINGA COM 4G, 
NAS CORES: A2 

unid 50      

126 

RESINA MICROHÍBRIDA 
FOTOPOLIMERIZÁVEL IGUAL OU 
SUPERIOR A Z100 PARA 
RESTAURAÇÕES DIRETAS E 
INDIRETAS EM 
DENTES ANTERIORES E 
POSTERIORES CLASSES I, II, III, IV, 
V, FECHAMENTO DE DIASTEMAS E 
ESPLINTAGEM DE DENTES COM 
MOBILIDADE.  SERINGA COM 4G, 
NAS CORES: A3 

unid 50      

127 

RESINA MICROHÍBRIDA 
FOTOPOLIMERIZÁVEL IGUAL OU 
SUPERIOR A Z100 PARA 
RESTAURAÇÕES DIRETAS E 
INDIRETAS EM 
DENTES ANTERIORES E 
POSTERIORES CLASSES I, II, III, IV, 
V, FECHAMENTO DE DIASTEMAS E 
ESPLINTAGEM DE DENTES COM 
MOBILIDADE.  SERINGA COM 4G, 
NAS CORES: A3,5 

unid 50      

128 Revelador unid 50      

129 Rolinho de algodão Nº 01 ptc 1000      

130 Rolinho de algodaõ Nº 02 ptc 1000      

131 Saco plástico para lixo ptc 200      

132 Selante unid 50      

133 Seringa descartável de 10ml unid 100      

134 Soro fisiológico 0,9 % 250 ml cx-40 cx 20      
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135 Sugador descartável ptc 1000      

136 Tesoura cirúrgica unid 30      

137 Tira de lixa unid 50      

138 Tira de poliéster unid 50      

139 Tira de poliéster  unid 50      

VALOR TOTAL  

  
 

3. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

3.1. Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Igaporã, Estado da 
Bahia, nos locais e endereços definidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Igaporã-BA. 

3.1.2. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com 
outrem, a cessão ou transferência total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso 
assumido por aquela com terceiros.  

3.1.3. A contratação com o licitante vencedor obedecerá as condições do instrumento de 
contrato constante do Anexo VII, facultada a substituição, a critério da Administração, por 
instrumento equivalente, desde que presentes as condições do art. 62 da Lei Federal nº 
8.666/93.  

3.1.4. Além das determinações contidas na minuta de contrato, bem como daquelas 
decorrentes de lei, serão observadas na contratação derivada deste instrumento convocatório 
as seguintes cláusulas:  

a) A Nota Fiscal deverá conter o(s) lote(s) ou partida (s) de cada produto a ser entregue, 
além da denominação genérica do produto (Lei Federal nº. 9.787/99).  

b) Os produtos entregues deverão estar acompanhados dos Laudos de Controle de 
Qualidade dos Lotes, expedido pelo Laboratório produtor (cópia autenticada e legível), 
conforme orientação abaixo: 

c)  Sólidos e Líquidos Orais – Laudo de Análise Físico – químico; 

d) Injetáveis (Citostáticos, Antimicrobianos, Produtos de Biotecnologia e outros), Laudo 
físico –químico de esterilidade de Pirogênio, inocuidade e atividade antibacteriana ou 
antifúngica. No caso de heparina, apresentar teste de atividade biológica; 

e) Os produtos nacionais ou importados deverão ser ofertados, apresentados e entregues 
contendo rótulos e bulas com todas as informações sobre os mesmos em língua 
portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor; 

f) Os medicamentos, insumos farmacêuticos correlatos deverão conter em suas 
embalagens, marca, nome, origem do produto, nome e endereço do fabricante, data da 
fabricação, unidade de acondicionamento e unidades (frascos-ampolas, frascos, 
envelopes ou blisters ou strips e ampolas) o nº do lote ou partida, o prazo de validade, o 
nome genérico e a concentração do produto; 

g) A validade dos medicamentos, no momento do seu recebimento, não poderá ser 
inferior a 75% do seu prazo de validade. 
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3.1.5. Prazo de Entrega: se dará em no máximo 08 (oito) dias úteis a contar da data da 
assinatura da Ordem de Fornecimento. 

3.1.6. As caixas, cartelas e frascos dos produtos deverão conter OBRIGATORIAMENTE a 
inscrição:  

VENDA PROIBIDA/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 

3.1.7.  O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante a emissão da Nota 
de Empenho da unidade gestora da despesa. 

 

4. DO TRANSPORTE DOS PRODUTOS 

4.1. A licitante vencedora deverá apresentar à Secretaria de Saúde, antes da entrega dos 
produtos, cópia legível do contrato firmado com a transportadora para transporte dos produtos 
objeto desta licitação, bem como a autorização de funcionamento dessas, expedida pela 
autoridade sanitária local. 

 

5. DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

5.1. Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
material com a especificação, no prazo de até 10 (dez) dias contados do seu recebimento. 
Sendo constatados defeitos e divergências das especificações, o setor responsável recusará o 
recebimento, dando ciência dos motivos da recusa à contratada, que assumirá todas as 
despesas daí decorrentes, sem prejuízo das penalidades previstas na lei, devendo, no prazo 
de máximo de 10 (dez) dias contado a partir da notificação, repor o produto. 

5.1.2. Definitivamente, após o decurso do prazo de verificação que comprove a adequação do 
fornecimento, ou, no caso em que não haja por parte da contratante, qualquer manifestação 
até o prazo final do recebimento provisório. 

5.1.3. Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto deste instrumento, caso não haja 
qualquer manifestação da CONTRATANTE, até o prazo final do recebimento provisório. 

5.1.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA 
pela perfeita execução deste contrato, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto 
contratado. 

5.1.5. Correrá por conta da CONTRATADA, toda e qualquer despesa com ensaios, testes, 
laudos e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do 
objeto deste instrumento. 

5.1.6. O detentor do Termo de Compromisso de Fornecimento é obrigado a corrigir, remover ou 
substituir, totalmente às suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou 
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação. 

5.1.7. A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de 
fornecimento indicadas em edital e da proposta do fornecedor. 

5.1.8. No caso de produtos acondicionados em bisnagas, às mesmas deverão apresentar lacre 
de bico de dispensação e tampa com dispositivo para seu rompimento; 
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5.1.9. Os aplicadores que acompanham os cremes, pomadas ou geléias ginecológicas devem 
estar protegidos por material adequado, convenientemente selado. 

5.1.10. Os medicamentos constante da Portaria 344/98, da Secretária de Vigilância Sanitária 
do Ministério da Saúde devem obedecer todas as normas legais vigentes.   
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0007/2019 

 

ANEXO II 

 

PROPOSTA DE PREÇOS  

 

MODALIDADE LICITAÇÃO: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/2019 
 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
 

REPRESENTANTE LEGAL: 

TEL: (XX) FAX: E-MAIL: 

 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE . . .: 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO DO 
PRODUTO 

MARCA/ 
Referência 

V. UNIT. V. TOTAL 

       

       

       

VALOR TOTAL DO LOTE R$  

(VALOR POR EXTENSO) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS 

Local e data 

 

____________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

CCNNPPJJ::  

CCAARRIIMMBBOO,,  NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  

EE  AASSSSIINNAATTUURRAA 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0007/2019 

 

ANEXO III 

 

(MODELO) 

CREDENCIAL 

 

 

A (nome da empresa) _______________, inscrita no CNPJ sob nº _______________, com 

sede na _______________, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com 

qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo 

presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es), o Senhor(a) 

_______________, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade 

nº. _______________, expedido pela SSP/___, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas 

Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº. _______________, residente na Rua 

_______________, como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto ao 

(órgão responsável pela licitação) _______________, praticar todos os atos necessários, 

relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão nº. ____/2019, conferindo-lhe, 

ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar 

preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 

quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente 

dando tudo como bom, firme e valioso.  

 

Local e data 

 

____________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

CCNNPPJJ::  

CCAARRIIMMBBOO,,  NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  

EE  AASSSSIINNAATTUURRAA  ((RREECCOONNHHEECCIIDDAA  AA  FFIIRRMMAA)) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0007/2019 

 

ANEXO IV 

 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

 

 

 

A empresa _________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº_________________, com sede 

na Rua _________________, representada neste ato pelo(a) Sr.(a) _________________, 

portador do RG nº ______________ e inscrito no CPF/MF sob nº ___________________, 

declara, sob as penas previstas em lei, que em suas instalações, não há realização de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho 

por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

Local e data 

 

____________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

CCNNPPJJ::  

CCAARRIIMMBBOO,,  NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  

EE  AASSSSIINNAATTUURRAA 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0007/2019 

 

ANEXO V 

 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS 
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO  

 

A (nome da empresa) ________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________, com 
sede na Rua ________________, declara, que tem conhecimento do edital do Pregão 
Presencial nº. ___/2019, e atende às exigências de habilitação, conforme preceitua o art. 4º 
inciso VII, sob pena das sanções previstas do art. 7º da Lei 10.520/02. 

 

Local e data 

 

____________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

CCNNPPJJ::  

CCAARRIIMMBBOO,,  NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  

EE  AASSSSIINNAATTUURRAA 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0007/2019 

 

ANEXO VI 

 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da 
parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas 
as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e 
ainda: 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar 
nº 123/06, declaramos:  

(     )  Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno 
porte.  

(     )  Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na 
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º 
do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.  

(     )  Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na 
condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 
4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.  

(     ) Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, haver restrição na 
comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos  no prazo de 2 
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a 
não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, especialmente a 
definida no art. 86. 

Local e data 

____________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

CCNNPPJJ::  

CCAARRIIMMBBOO,,  NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  

EE  AASSSSIINNAATTUURRAA 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0007/2019 

PARA REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO VII 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º ___/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2019 
VALIDADE DA ATA: 01 (UM) ANO 
 

Aos _____. dias de ______ do ano de 2019, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado da Bahia, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.421.872/0001-87, situada na Praça 
Baco Pari, nº 45, Centro – CEP: 46.490-000 - Igaporã-Ba, neste ato representado pela Senhora LAISE 
FAGUNDES FARIAS, brasileira, Solteira, inscrita no CPF sob nº 033.373.815-29 e RG. n° 0963058436, 
emitido pela SSP/BA, residente na Rua Amapá, nº 39, Bairro Mulungu – Igaporã-Ba na qualidade de 
Secretária Municipal de Saúde, nomeada pelo Decreto nº 0007/2018, de 16 de Janeiro de 2018, institui 
Ata de Sistema Registro de Preços (SRP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão, do tipo 
Presencial, a presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Medicamentos 
para atender à atenção Hospitalar, Material e Medicação do elenco da Atenção Básica, Material e 
Insumos para Laboratório, Material e Insumo para Serviços de Odontologia, com o objetivo de 
atendimento às necessidades de pacientes carentes do Município, durante 12 (doze) meses, processado 
nos termos do art. 15, da Lei n.º 8.666/93; da Lei n.º 10.520/02; e Decreto Municipal nº 041/2017 e 
demais normas legais aplicáveis, objeto do Processo Administrativo nº 0___/2019, que se constitui em 
documento vinculativo e obrigacional às partes, segundo as cláusulas e condições seguintes:  

EMPRESA: 
CNPJ:       FONE/FAX: 
END.: 
REPRESENTANTE LEGAL: 
CPF nº      RG Nº 
E-MAIL: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Medicamentos para atender à 
atenção Hospitalar, Material e Medicação do elenco da Atenção Básica, Material e Insumos para 
Laboratório, Material e Insumo para Serviços de Odontologia, com o objetivo de atendimento às 
necessidades de pacientes carentes do Município, durante o prazo de 12 (doze) meses, cujas 
especificações e quantidades encontram-se detalhadas no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital. 

Subcláusula Única – Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações nas demandas 
estimadas ou adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os bens referidos na cláusula segunda, 
podendo realizar licitações específicas, obedecida à legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba 
recurso ou indenização de qualquer espécie a empresa FORNECEDORA, sendo-lhes assegurada à 
preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua publicação no Veículo Oficial de Divulgação dos Atos Oficiais do Município de Igaporã-BA. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Caberá ao Município de Igaporã-BA, o gerenciamento deste instrumento, no seu aspecto operacional e 
nas questões legais. 

CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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Em decorrência da publicação desta Ata, os participantes do SRP poderão efetuar compras diretamente 
aos fornecedores com preços registrados, devendo para tanto, adotar os seguintes procedimentos: 

I – Emitir em 03 (três) vias da Autorização de Empenho, conforme constante do Edital de Pregão 
Presencial nº 0007/2019, sendo a primeira enviada ao FORNECEDOR, a segunda ao departamento de 
contabilidade e a terceira, para arquivo do órgão/entidade contratante; 

II – Comunicar à Gestora do Registro de Preços do Município de Igaporã-BA, a recusa do FORNECEDOR a 
fornecer os bens no prazo estabelecido na Autorização de Empenho. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

Os signatários desta Ata de Registro de Preços assumem as obrigações e responsabilidades constantes 
no Decreto Municipal de Registro de Preços nº 041/2017, além das descritas a seguir: 

Subcláusula Primeira – Competirá ao Município de Igaporã-BA, na qualidade de Órgão Gerenciador do 
Registro de Preços o controle e administração do SRP, em especial: 

I – Gerenciar a Ata de Registro de Preços; 

II – Providenciar, sempre que solicitada, a indicação do FORNECEDOR, para atendimento às 
necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e aos quantitativos definidos 
nesta Ata; 

III – Conduzir procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 

IV – Aplicar as seguintes penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços: 

a) advertência; 

b) multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou nesta Ata; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, 
por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

V – Cancelar o registro do FORNECEDOR, em razão do disposto no Art. 19 do Decreto Municipal nº 
041/2017, de 17 de janeiro de 2017. 

VI – Comunicar aos Órgãos Participantes do SRP a aplicação de penalidades ao FORNECEDOR. 

Subcláusula Segunda – Caberá aos Órgãos Participantes: 

I – Tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive das alterações porventura ocorridas, 
com o objetivo de assegurar, quando do seu uso, o correto cumprimento de suas disposições; 

II – Indicar o gestor de compras, quando da necessidade de utilização desse instrumento, ao qual, além 
das atribuições previstas no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, compete: 

a) promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços, quando da necessidade 
de aquisições, a fim de obter a indicação do FORNECEDOR, os respectivos quantitativos e os preços a 
serem praticados, encaminhando, tempestivamente, as informações sobre aquisições efetivamente 
realizadas; 

b) assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a aquisição a ser procedida atende aos 
interesses das Secretarias, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao Órgão Gerenciador 
do Registro de Preços eventual desvantagem quanto a utilização; 

c) zelar pelo cumprimento das obrigações assumidas pelo FORNECEDOR e, em coordenação com o 
Órgão Gerenciador do Registro de Preços, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento dos compromissos assumidos; 
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d) informar ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços a recusa do FORNECEDOR do preço registrado 
em realizar o fornecimento, bem como o não atendimento às condições estabelecidas no Edital e as 
firmadas nesta Ata de Registro de Preços, além das divergências relativas à entrega e às características 
do objeto licitado. 

III – Realizar Pesquisa de Mercado, nos termos do Art. 7º, do Decreto Municipal nº 041/2017, antes de 
efetivar aquisições de itens com preços registrados caso decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias 
da assinatura da Ata de Registro de Preços e desde que a quantidade do item contemplado pelo 
primeiro colocado, não seja suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de 
qualidade superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem, e as ofertas sejam inferior ao 
máximo admitido. 

IV – Comunicar ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços, através de documento formal, a 
constatação de preço de mercado inferior ao registrado; 

V – Para cada aquisição, abrir processo numerado e instituído contendo: 

a) Certidão de consulta à Ata de Registro de Preços; 

b) Comprovante de realização da Pesquisa de Mercado, caso decorridos mais de 180 (cento e oitenta) 
dias do último preço publicado para o item; e  

c) Posteriormente, uma via da Nota de Empenho, da Autorização de Empenho e da ATA, quando for o 
caso. 

Subcláusula Terceira – O FORNECEDOR, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, fica 
obrigado a: 
a) atender a todos os pedidos efetuados pelos órgãos e entidades participante do SRP, bem como 
aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados na Ata, durante a sua vigência, 
mesmo que a execução do objeto esteja prevista para data posterior à do seu vencimento. 

b) entregar os produtos, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelos participantes do 
Sistema de Registro de Preços, no prazo estabelecido na Autorização de Empenho. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 

Os preços registrados são os preços unitários ofertados em cada LOTE do Pregão Presencial SRP nº 
0007/2019, contidos nas propostas das empresas signatárias desta Ata, os quais estão abaixo 
relacionados, segundo a classificação final de cada FORNECEDOR no Processo Licitatório supracitado, e 
servirão de base para futuras contratações, observadas as condições de mercado. 

 
MAPA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
EMPRESA: _____________________, com sede ____________, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
_______________, representada neste ato pelo Senhor ________________. (qualificar), comerciante, 
portador da Carteira de identidade nº ___________, emitida pela SSP/___ e CPF/MF nº 
_________________. 
 
 

ITEM UNID. ESPECIFICAÇÃO QUANT. 
MARCA VALOR 

UNIT. R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

       

       

       

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
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Os preços registrados só poderão ser revistos nos casos previstos nesta Ata, no Edital do Pregão 
Presencial SRP nº 0007/2019, e obedecendo ao seguinte: 

I – Sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado, o Órgão Gerenciador 
convocará o FORNECEDOR para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço corrente, 
comprovando o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro da ATA, em prejuízo do Município de 
Igaporã-BA e procedendo a respectiva alteração na ATA, caso haja a concordância do FORNECEDOR. 
Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido, respeitado os 
compromissos já firmados. 

II – Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Órgão Gerenciador poderá convocar 
os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de 
negociação, ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 

III – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços registrados, sem previsibilidade anterior, implicarão na revisão destes para mais 
ou para menos, conforme o caso. 

IV – Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo FORNECEDOR, esta deverá demonstrar a 
quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, mediante requerimento fundamentado, 
com apresentação de comprovantes e planilha detalhada do custo e documentação correlata (lista de 
preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc.), que 
demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos 
custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes. O Órgão Gerenciador providenciará a alteração 
na Ata de Registro de Preços, caso acate o pedido ou, se indeferido, o licitante poderá ser liberado do 
compromisso assumido. 

V – Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no 
mercado, mantendo-se, no mínimo, a diferença percentual apurada entre o valor originalmente 
constante da proposta do licitante e aquele vigente no mercado à época do registro. 

VI – Serão considerados preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles 
apurados pela Administração para os bens. 

VII – As alterações dos preços registrados oriundas da revisão dos mesmos serão comunicadas aos 
Participantes e publicadas no Veículo Oficial de Divulgação dos Atos Oficiais do Município de Igaporã-BA, 
– Fica facultado ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão 
quanto a revisão de preços solicitada pelo FORNECEDOR. 

IX – A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise técnica e 
jurídica pela Procuradoria do Município, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do 
protocolo do pedido no Setor de Protocolos da Sede da Prefeitura do Município de Igaporã-BA.  

X – Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisada, o FORNECEDOR 
não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

Os preços registrados na Presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, sem prejuízo das 
sanções cabíveis, nas seguintes situações, além de outras previstas no Edital do Pregão Presencial nº 
0007/2019: 

I – No caso do FORNECEDOR classificado recusar-se a atender à convocação para assinar a Ata de 
Registro de Preços no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

II – Na hipótese do FORNECEDOR descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços; 
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III – Na hipótese do FORNECEDOR recusar-se a fornecer o bem registrado, quando solicitado pelos 
participantes do SRP; 

IV – Na hipótese do FORNECEDOR não aceitar reduzir os preços registrados quando estes se tornarem 
superiores aos de mercado; 

V – Nos casos em que o FORNECEDOR ficar impedido ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar 
com a Administração. 

VI – E ainda, por razões de interesse público, devidamente fundamentado. 

Subcláusula Primeira: A comunicação do cancelamento do registro de preços, nos casos previstos na 
cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou por meio eletrônico, juntando-se 
comprovante dos autos do processo que deu origem ao cancelamento. 

Subcláusula Segunda: No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR, a 
comunicação será feita mediante publicação no Veículo Oficial de Publicação dos Atos Oficiais do 
Município de Igaporã-BA, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o registro de 
preços a partir de 05 (cinco) dias úteis contados da data da publicação. 

Subcláusula Terceira: Fica assegurado o direito à defesa e ao contraditório nos casos de cancelamento 
de registro de preços de que trata esta Cláusula, sendo oferecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da ciência do cancelamento, para interposição do recurso. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO 

As aquisições de bens que poderão advir desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas por meio 
de Autorização de Empenho, emitida conforme disposto no Edital do Pregão Presencial nº 0007/2019, 
obedecidos os procedimentos estabelecidos na Cláusula Quarta desta Ata. 

Subcláusula Primeira: Caso o FORNECEDOR não cumpra o prazo estabelecido na Autorização de 
Empenho ou se recuse a entregar os produtos, terá o seu registro de preço cancelado sem prejuízo das 
demais sanções previstas em lei e nesta Ata. 

Subcláusula Segunda: Neste caso, o Participante poderá, com a prévia autorização do Órgão Gestor 
convidar, sucessivamente, por ordem de classificação, os demais licitantes, os quais ficarão sujeitos às 
mesmas condições previstas para o primeiro classificado. 

Subcláusula Terceira: O FORNECEDOR obriga-se a manter as mesmas condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, durante toda a execução desta Ata. 

Subcláusula Quarta: O FORNECEDOR será obrigado a atender todos os pedidos efetuados pelos órgãos 
e entidades participantes de SRP durante a vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega 
do objeto prevista para data posterior à do vencimento da Ata. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO SOLICITADO 

Os prazos e quantidades, a forma de entrega, retirada ou recebimento, e as demais condições de 
execução do objeto serão definidos na Autorização de Empenho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros pra fazer face ao pagamento das aquisições advindas desta Ata de Registro de 
Preços correrão à conta das seguintes dotações: 
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Unidade Gestora Projeto/Atividade 
Elemento de 

despesa 
Fonte 

    

    

Subcláusula Primeira: Após confirmação dos valores efetivamente devidos pelo Órgão Participante, este 
efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento efetivo do (s) item (ns), 
mediante apresentação da Nota Fiscal da Mercadoria, devidamente vistada pelo servidor responsável 
pelo recebimento dos produtos, bem como revisão da mesma pelo servidor designado pela 
Administração. 

Subcláusula Segunda: Fica vedada a antecipação de pagamento do objeto fornecido, por força do que 
dispõe o § 2º, item III do Art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

Ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração, garantido o direito ao contraditório e à 
defesa, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até ser promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, além de ser 
descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município, sem prejuízo das sanções previstas no 
Edital de Pregão Presencial nº 0007/2019, e das demais cominações legais, o licitante que: 

I - ensejar o retardamento da execução do certame; 

II - convocado dentro do prazo de validade de suas propostas: 

a) - não assinar a ata de registro de preços; 

b) - deixar de entregar documentação exigida no Edital; 

c) - não mantiver resposta. 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

V - Cometer fraude; 

VI - Comportar-se de modo inidôneo; 

VII - Fizer declaração falsa; ou 

VIII - Cometer fraude fiscal. 

Subcláusula Primeira: O licitante classificado que convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, 
deixar de fazê-lo no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de sua convocação, terá o seu 
registro cancelado e dela será excluído. 

Subcláusula Segunda: Nenhuma penalidade será aplicada sem que seja concedido direito de defesa ao 
licitante, na forma da Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

No caso de atraso injustificado, ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o Órgão 
Participante, as sanções administrativas aplicadas ao licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços 
serão: 

I – Advertência; 
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II – Multa; 

III – Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração. 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

Subcláusula Primeira: O licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços poderá ser apenado com 
Advertência nos seguintes casos: 

I – Descumprimento de obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos para Administração, 
independentemente da aplicação de multa; 

II – Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao fornecimento dos bens 
contratados ou à Administração, a seu critério; 

Subcláusula Segunda: O atraso injustificado no prazo de execução do objeto a ele vinculado implicará 
multa correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, do valor da inadimplência, até o 
limite de 15% (quinze por cento) desse valor. 

Subcláusula Terceira: Na hipótese mencionada da subcláusula anterior, o atraso injustificado por 
período superior a 30 (trinta) dias, caracterizando o inadimplemento absoluto da obrigação, com lesão 
ao interesse público devidamente caracterizado, ensejará na exclusão do registro do mesmo na Ata de 
Registro de Preços, e a aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do “caput” desta Cláusula, sem 
prejuízo da cobrança de multa de 30% (trinta por cento) ao mês, calculado sobre o valor total da 
inadimplência. 

Subcláusula Quarta: A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração 
poderá ocorrer, ainda, nas seguintes hipóteses: 

I – Se o licitante, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execução da Ata, por fatos graves; 

II – Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenha acarretado prejuízos para a 
Administração ou terceiros; 

III – Execução insatisfatória do objeto, se antes já houver sido aplicada sanção de advertência; 

IV – Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo à Administração ou a terceiros, 
ensejando na exclusão do registro do mesmo na Ata de Registro de Preços. 

V – Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

VI – Apresentar à Administração qualquer documento falso ou falsificado durante a vigência da presente 
ATA. 

Subcláusula Quinta: O licitante será declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua 
reabilitação perante a Administração, na ocorrência dos seguintes casos: 

I – Quando constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Administração, atuação com 
interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo à Administração ou, ainda, 
aplicações anteriores e sucessivas de outras sanções; 

II – Se tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

III – Se praticar atos ilícitos, visando frustrar a execução da presente ATA. 

IV – Se demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, em virtude de atos ilícitos praticados. 

Subcláusula Sexta: Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou 
indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério do Órgão participante. 
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Subcláusula Sétima: Sempre que não houver prejuízo para o órgão participante, as penalidades 
impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério. 

Subcláusula Oitava: Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo 
facultada a apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data em que o 
licitante receber a intimação. 

Subcláusula Nona: As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo 
órgão participante ou cobradas diretamente do licitante, amigável ou judicialmente, poderão ser 
aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula. 

Subcláusula Décima: Quando os créditos forem insuficientes para o pagamento das multas aplicadas, o 
licitante fica obrigado a depositara diferença através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), 
no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da notificação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Igaporã-BA, para conhecer das questões relacionadas com a presente Ata 
que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos. 

Assim, esta Ata, os signatários relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o compromisso de 
zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições. 

 

Igaporã-BA, ____de ___________ de 2019. 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 10.421.872/0001-87 
Laise Fagundes Fagundes 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

_________________________ 
EMPRESA 

CNPJ: 

 
TESTEMUNHA: 
 
_____________________________________ 
CPF: ________________________________ 
 
 
TESTEMUNHA: 
 
______________________________________ 
CPF: _________________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2019 

PARA REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

ANEXO VIII 
 
 

(MODELO) 

 
“DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR" 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
DECLARO, sob as penas da lei, para fins do PREGÃO PRESENCIAL nº__/____, que a empresa 

_____________________ não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente 

à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à 

capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.  

 
Local e Data 

 
____________________________________________________ 

(Assinatura) 
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MINUTA DO CONTRATO 

CT-0___-19-FMS 

PL-____-19PP-FMS 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGAPORÃ E A EMPRESA 
_________________________________________ 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ/MF sob nº 10.421.872/0001-87, situada na Praça Baco Pari, nº 45, Centro – CEP: 46.490-000 - 

Igaporã-Ba, neste ato representado pela Senhora LAISE FAGUNDES FARIAS, brasileira, Solteira, inscrita no 

CPF sob nº 033.373.815-29 e RG. n° 0963058436, emitido pela SSP/BA, residente na Rua Amapá, nº 39, 

Bairro Mulungu – Igaporã-Ba na qualidade de Secretária Municipal de Saúde, nomeada pelo Decreto nº 

0007/2018, de 16 de Janeiro de 2018, denominado CONTRATANTE, e a Empresa 

_____________________________________________--, inscrita no CNPJ sob nº ________________, 

Inscrição Estadual nº _____________, situado na 

_________________________________________________________, representada por sua 

sócia(proprietária) ___________________________, brasileira, profissão, portadora do RG:_________ e 

CPF(MF)________________, doravante denominada apenas CONTRATADA, vencedora do processo 

licitatório na modalidade Pregão Presencial nº. ___/2019, para Registro de Preços, do(s) Processo(s) 

Administrativo(s) nº. 0____/2019, resolvem celebrar o presente Contrato para FORNECIMENTO, que se 

regerá pelas Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações e pela Lei nº 123/2006, 

mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS 
 

1.1 - O presente instrumento contratual decorre da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, da Licitação Pregão 
Presencial Para Registro de Preços nº ____/2019, homologada em __/__/_____ do tipo Menor Preço 
por Item, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, 
Decreto Municipal nº041 de 17/01/2017, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006.  
 
1.2 - Este Contrato é lavrado com vinculação ao Edital, Pregão Presencial para Registro de preços nº 
___/2019, a teor do artigo 55, inciso XI, da Lei 8.666/93.  
 
1.3 - Integram o presente Contrato, o respectivo Processo Administrativo nº ___/2019. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato o Registro de Preços para ______________________, em atendimento 
_________________________, cujas especificações e quantidades encontram-se detalhadas no Anexo I 
– TERMO DE REFERÊNCIA do Edital. 

§ 1°. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou 
supressões na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

§2º. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes. 
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§3º. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, 
não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentária a seguir especificada: 

 

Unidade Gestora Projeto/Atividade 
Elemento de 

despesa 
Fonte 

    

    

 

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O valor total deste contrato é de R$ ______ (_____), a serem pagos de acordo com o fornecimento do 
objeto e atestado pela autoridade responsável. 

§ 1° - O Valor pactuado no presente contrato é fixo e irreajustável. 

§ 2° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 

§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em 
conta corrente, em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e 
devidamente atestada a entrega definitiva do objeto contratado. 

§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será 
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido 
que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do 
valor contratual.  

§ 5º - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua 
regularização por parte da CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA 

O prazo de vigência do presente contrato é até do dia __/__/____, contado a partir da sua assinatura. 

§ 1º - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e 
vencem os prazos em dias de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o 
vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subsequente, sem ônus 
para a Administração. 

§ 2º - Poderá ser prorrogado o prazo de entrega previsto nesta cláusula, observadas as disposições dos 
parágrafos 1º e 2º do Art. 57 da Lei 8666/93. 
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CLÁUSULA SEXTA – REVISÃO E REAJUSTAMENTO 

O valor do contrato será fixo e irreajustável por ter vigência inferior a 12(doze) meses.  

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, além das determinações decorrentes de lei, obriga-se a: 

a) Fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento 
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários 
de expediente da Administração; 

b) Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a 
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo 
prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas; 

c) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do 
contrato; 

d) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE 
e/ou a terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares 
que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos 
decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto 
ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, 
circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua 
ocorrência; 

e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, 
necessários à execução do contrato; 

g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a 
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem 
como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do 
contrato; 

h) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, 
visando à perfeita execução deste contrato; 

i) Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens; 

j) Trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado; 

k) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para 
execução completa e eficiente do transporte dos bens; 

l) Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação 
de sua quantidade, preço unitário e valor total; 

m) Fornecer os produtos de acordo com o padrão de identidade e qualidade estabelecido na 
legislação pertinente; 
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n) Entregar os produtos acompanhados da documentação necessária; 

o) Cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados; 

p) Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE; 

q) Garantir a boa qualidade do produto entregue, respondendo por qualquer deterioração; 

r) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para 
execução completa e eficiente do contrato. 

 

 CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste contrato por determinação legal, 
obriga-se a: 

a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, 
no máximo, 10 (dez) dias da assinatura; 

b) Realizar o pagamento pela execução do contrato; 

c) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa 
oficial no prazo legal. 

CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE ENTREGA 

A forma de entrega é de aquisição parcelada, de acordo a solicitação da contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação da conformidade do 
material com a especificação fornecida pelo CONTRATANTE no prazo de até 03 (três) dias úteis. 

§ 1º - O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo 
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei 8.666/93. 

§ 2º - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de entrega em desacordo 
com as especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato. 

§ 3º - O recebimento definitivo de obras, compras ou serviços, cujo valor do objeto seja superior ao 
limite estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 
03 (três) membros. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

A licitante vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da 
execução integral do contrato.  

§1º. A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas que importem em prejuízo à 
Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do contrato.  
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§2º. Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução do contrato 
que vierem a acarretar prejuízos ao Município de Igaporã/BA, sem exclusão da responsabilidade 
criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei. 

§3º. Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso 
de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da 
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às 
seguintes penalidades: 

I. advertência; 

II. multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório; 

III. suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

IV. 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 ressarcir o Município de Igaporã/BA, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

§4º. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, 
suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração e impedimento de licitar 
e contratar com a Administração e poderão ser descontadas do pagamento a ser efetuado. 

§5º. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com a 
Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisão 
unilateral e demais sanções previstas em lei. 

§6º. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o 
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os 
seguintes limites máximos: 

I. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, 
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a 
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

II. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado; 

III. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, 
por cada dia subsequente ao trigésimo. 

§7º. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e 
aplique as demais sanções previstas na lei. 

§ 8º. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado 
faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da 
perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não 
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tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do 
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

§ 9º. A sanção de multa não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

§ 10. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as 
previstas na Lei nº 8666/93. 

§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas 
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

§ 2º.  Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao 
Contratado direito a qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas 
no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus anexos e na 
proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA COBRANÇA JUDICIAL 

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo 
este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou 
compensação de créditos, sempre que possível. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

§ 1º. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato. 

§ 2º. O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

§ 3º.  O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo 
ou em parte. 

§ 4º.  Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que 
compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições do Direito Privado. 

§ 5º.  O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na 
execução do entrega do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que 
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haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao 
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do 
CONTRATANTE. 

§ 6º.  Após o 10º (décimo) dia de paralisação do entrega do objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá 
optar por uma das seguintes alternativas: 

a) Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o 
CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; 

b) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período 
total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor. 

§ 7º.  O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na 
Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 As partes elegem o Foro da cidade de Igaporã/BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Igaporã-BA, __ de ______ de ___. 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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