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SEÇÃO A -  PREÂMBULO     
 
1. Regência legal: 
 Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições da Lei federal nº 8.666/93; Lei federal nº 
10.520/2002; Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014; Decretos Municipais 005/2017, Decreto Federal nº 
5.450/05 e toda a legislação com as alterações posteriores, além de outras normas incidentes. 
 
2. Modalidade:  Pregão Eletrônico 3. Processo Administrativo n°: 008855/2018 
4. Número de Ordem:  010/2019 
5. N° licitação Banco do Brasil: 758579 
6. Tipo de Licitação:  
 (  ) Por item 
Menor Preço ( X ) Por lote 
 (  ) Global 
7.  OBJETO: 
A Aquisição de Medicamentos Via Sistema de Registro de Preço, para atender a demanda das 
Unidades Municipais de Saúde geridas pelo Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus, conforme especificações 
constantes no Anexo I  (Termo de referência) deste instrumento convocatório. 
 
8. Informações quanto ao recebimento das propostas e início da sessão pública da licitação: 
 

 
Sítio 
Eletrônico: 

 
www.licitacoes-e.com.br 

Tempo de 
disputa: 

 
05 (Cinco) 

 
Minutos mais o tempo aleatório do sistema 

 
Recebimento das propostas: 

 
das 08:00 horas do dia 02/04/2019  às 08:00 horas do dia 04/04/2019   

 
Abertura das propostas: 

 
às  08:00 horas do dia 04/04/2019  (Horário de Brasília) 

 
Início da sessão pública (Disputa): 

  
às  09:00 horas do  dia 04/04/2019  (Horário de Brasília) 

 
 
9. Dotação orçamentária: 
 
 
Unidade Gestora: 12 – SECRETARIA DE SAÚDE 
Projeto/Atividade: 2051 – Manutenção das Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica 
Elemento de 
Despesa: 

339030 – Material de Consumo 

Fonte de Recurso: 02 – Recurso Próprio, 14 – Transparência dos Recursos do SUS 
 
10.  Pressupostos para participação: 
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   10.1. Serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as 
exigências contidas neste instrumento e nos seus anexos, que pertençam ao ramo de atividade 
pertinente ao objeto licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usuário junto ao 
Banco do Brasil, para a obtenção de chave de identificação ou senha individual. 
 
10.2. Não poderão participar desta licitação pessoas jurídicas reunidas em consórcio. 
  
10.3. A participação para todos os lotes será exclusivo para Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, nos termos do disposto no artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, com a 
redação que lhe foi dada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

 
 
11. Forma de fornecimento: 
            
   Fornecimento (  ) único ( X ) Parcelado 
 
 
12. Índices e Apêndices 
 
SEÇÃO A 

 
PREÂMBULO 
 
1. Regência Legal 
2. Modalidade 
3. N° Processo Administrativo 
4. Número de Ordem 
5. N° Licitação Banco do Brasil 
6. Tipo de Licitação 
7. Objeto 
8. Informações quanto ao recebimento das propostas e início da sessão pública da licitação 
9. Dotação Orçamentária 
10. Pressupostos para participação 
11. Forma de Fornecimento 

 
SEÇÃO B  

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. Impedimentos da Participação 
2. Representação Legal do Proponente 
3. Quanto a Forma das Propostas e Documentos de Habilitação 
4. Quanto ao Conteúdo da Proposta e Documentos de Habilitação 
4.1 Documentos de Habilitação 
4.2 Da Proposta de Preço 
5. Procedimento da Licitação 
5.1 Fase Inicial 
5.2 Etapa Competitiva de Lances Eletrônicos 
6. Recursos 
7. Adjudicação e Homologação 
8. Ata de Registro de Preço 
9. Adesão a Ata de Registro de Preço 
10. Formalização e Prazo de Validade da Ata de Registro de Preço 
11. Contratação 
12. Condições de Fornecimento e Pagamento 
13. Manutenção das Condições da Proposta – Reajustamento e Revisão 
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14. Fiscalização do Contrato e Recebimento do Objeto 
15. Sanções Administrativas 
16. Rescisão 
17. Revogação 
18. Impugnações 
19. Disposições Finais 
20. Informações e Esclarecimentos Adicionais 
 

SEÇÃO C 
 

ANEXOS 
  

Anexo I     Termo de Referência 
Anexo II   Modelo de Descrição de Proposta de Preço 
Anexo III   Modelo de Procuração 
Anexo IV  Modelo de Prova de Habilitação – Proteção ao Trabalho 
Anexo V   Minuta do Contrato 
Anexo VI     Modelo de Declaração Quanto a Regularidade Fiscal 
Anexo VII   Modelo de Comprovação de Aptidão de Desempenho 
Anexo VIII Modelo de Declaração de Ciência dos Requisitos Técnicos 
Anexo IX Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento 
Anexo X    Modelo de Declaração de Enquadramento 
Anexo XI    Minuta de Ata de Registro de Preço 

 
13. Responsável pela expedição do convocatório e meio de contato: 
Servidor responsável e portaria de 
designação: 

Fabiano Lessa de Santana, portaria nº 007, publicada no 
Diário Oficial do Município em 08/01/2018. 

Endereço:   FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS – Rua Araújo Pinho n° 07, 4º Andar, Centro CEP: 
45.653-145, Ilhéus /BA. 

Horário: 
De segunda a sexta das 
08:00 as 17:00 horas 

Tel.: 
(73) 3231- 4172 

e-mail: 
licitacao.saude@ilheus.ba.gov.br 

  
Local e data da expedição:  Ilhéus, 19 de março de  2019 

  
 
 
 

 

Fabiano Lessa de Santana 
Pregoeiro Oficial 
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SEÇÃO B – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. IMPEDIMENTOS DA PARTICIPAÇÃO 
 
1.1 Não serão admitidas nesta licitação empresas que estejam suspensas do direito de licitar ou contratar 
com a Administração Pública, ou as declaradas inidôneas, na forma dos incisos III e IV do art. 87 da Lei 
federal nº 8.666/93. 
 
1.2 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 e, será descredenciado nos 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 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. (art. 7º da Lei federal nº 
10.520/2002). 
 
1.3. Consoante o art. 9º da Lei federal nº 8.666/93, não poderá participar, direta ou indiretamente, da 
licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: a) o autor do 
projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; b) empresa, isoladamente ou em consórcio, 
responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado; c) servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação; d) pessoas jurídicas reunidas em consórcio. 
 
1.3.1.  É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa na licitação de obra ou serviço, ou na 
execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 
exclusivamente a serviço da Administração interessada. 
 
1.3.2.  O disposto neste item – 1.3 – não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a 
elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela 
Administração. 
 
1.3.3. Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste item – 1.3, a existência de qualquer 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa 
física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os 
fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 
 
1.3.4. O disposto no subitem anterior – 1.3.3 – aplica-se aos membros da comissão de licitação.  
 
1.4 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do 
fornecimento de bens a eles necessários os demais agentes públicos impedidos de contratar com a 
Administração Pública por vedação constitucional ou legal. 
 
1.5 Não é permitida a participação de empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição. 
 
1.6 Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE PREÇO, sob pena 
de exclusão do certame. 
 
 

2. REPRESENTAÇÃO LEGAL DO PROPONENTE 
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2.1 Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico a autoridade 
competente do órgão promotor da licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que 
participam do pregão na forma eletrônica. 
 
2.2 Como condição específica para participação do pregão por meio eletrônico é necessário, previamente, o 
credenciamento de usuário pelos licitantes, que será realizado através do Banco do Brasil, no prazo máximo 
de 03 (três) dias úteis após a formalização do pedido e entrega da documentação necessária. 
 
2.3  O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
 
2.4 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema, 
para imediato bloqueio de acesso. 
 
2.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão 
promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros. 
       
2.6. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma 
eletrônica. 
2..6.1 Os licitantes interessados na concessão de tratamento diferenciado assegurado pela Lei 
Complementar n. 123/2006 deverão estar previamente cadastrados no sistema do Banco do Brasil como 
microempresas ou empresas de pequeno porte. 
 
2.7 As informações e esclarecimentos acerca do credenciamento devem ser obtidos junto ao pregoeiro 
designado. 
 
2.8 Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica.  
 
2.8.1 remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando 
for o caso, seus anexos; 
 
2.8.2 responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
 
2.8.3 acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo  
pelo sistema ou de sua desconexão; 
 
2.8.4 comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o 
sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 
 
2.8.5 utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma 
eletrônica; 
 
2.8.6 solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. 
 
  

3. QUANTO À FORMA DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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3.1  Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar proposta com a 
descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para 
abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 
automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 
 
3.2 A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 
 
3.3 As propostas de preços deverão ser enviadas por meio da digitação da senha de identificação do 
licitante, mediante a opção Acesso Identificado, através do site, data e horários estabelecidos no 
PREÂMBULO. 
 
3.4  Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências do instrumento convocatório. 
 
3.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante 
às sanções previstas em Lei. 
 
3.6 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 
 
3.7 Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples 
acompanhada do original, para que possam ser autenticados. 
 
3.8 As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade. 
 
3.9O licitante é responsável pelos ônus decorrentes da perda de negócios, resultante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão.  
 
3.10 Os licitantes interessados na concessão de tratamento diferenciado assegurado pela Lei Complementar 
nº 123/2006 deverão estar previamente cadastrados no sistema do Banco do Brasil como microempresas ou 
empresas de pequeno porte. 
  

4. QUANTO AO CONTEÚDO DOS  
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS  

 
 
4.1 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - Para a habilitação dos interessados na licitação, exigir-se-ão, os 
documentos relativos a:  
 
4.1.1. Habilitação jurídica, comprovada mediante a apresentação: 
a) De registro público, 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. 

4.1.2. Regularidade fiscal, mediante a apresentação de: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte  Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante. 
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d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS. 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. 
 4.1.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem os benefícios da Lei 

Complementar nº 123/06, deverão comprovar esse enquadramento tributário, bem como indicar a 
existência ou não de restrição de regularidade fiscal, assinalando nos campos correspondentes no 
Anexo VI.  
4.1.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e 
favorecido previsto na Lei Complementar nº 155/06, deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 4.1.2.3. A comprovação do enquadramento tributário da microempresa e empresa de pequeno porte 
dar-se-á mediante a apresentação de documentos fiscais nos quais conste registrada essa condição 

 4.1.2.4. Os licitantes interessados na concessão de tratamento diferenciado assegurado pela Lei 
Complementar nº 123/2006 deverão estar previamente cadastrados no sistema do Banco do Brasil como 
microempresas ou empresas de pequeno porte. 

4.1.3. Regularidade trabalhista, mediante a apresentação de: 
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através de certidão 

negativa, ou positiva com efeitos de negativa, 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. 

 
4.1.4. Qualificação Técnica, comprovada através de:  
  
   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, preferencialmente de 
acordo com o modelo constante do Anexo VII.  [Art. 30, II, 1ª parte] 

   b) declaração de conhecimento dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação, preferencialmente de acordo com o modelo constante do  Anexo VIII. [Art. 30, III] 

   c) autorização de funcionamento, expedida pelo órgão sanitário federal, da(s) empresa(s) 
responsável(is) pela extração, produção, fabricação, embalagem, reembalagem, importação, 
exportação, armazenagem, expedição e distribuição de cada um dos produtos cotados, em 
consonância com os arts. 1º e 75 do Decreto nº 79.094, de 05 de janeiro de 1977. 
 

   d) alvará ou licença sanitária para funcionamento, expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da 
Secretaria Estadual ou Municipal da sede do licitante, compatível com o objeto licitado. 
 

    4.14.1 Quando se tratar de produto sujeito a controle especial (psicofarmos, teratogênicos 
autorizados, retinóicos, entre outros), o licitante deverá apresentar a Autorização Especial de 
Funcionamento. 
4.14.2 Tratando-se de distribuidora ou importadora, deverá esta apresentar, além da sua própria 
autorização, a autorização de funcionamento de cada laboratório/importador de produto(s)/marca(s) 
cotado(s) em sua proposta. 
 

4.1.5. Qualificação econômico-financeira: 
   A ser comprovada mediante:  
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   a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser 
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da 
apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O 
licitante apresentará, conforme o caso, publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação 
do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente onde 
foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de 
Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial ou no caso de empresas sujeitas à  
tributação com base no lucro real,  o Balanço Patrimonial  e Demonstração de Resultado emitido 
através do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) contendo Recibo de Entrega do Livro, os 
Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação, podendo este último ser substituído pela 
Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de Registro. 

   b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da 
realização da licitação, prevista no item 8 do preâmbulo, caso o documento não consigne prazo 
de validade. 

   c) demonstração de patrimônio líquido no montante mínimo de ( 10 ) % do valor a ser contratado, o 
qual será obtido com base na proposta final apresentada pelo próprio licitante, admitindo-se a 
atualização do balanço com base no INPC do IBGE.   

    XII-4.1 Na hipótese de licitação por lotes, o patrimônio líquido exigível será calculado em função 
da soma de tantos quantos forem os lotes em que a interessada tenha apresentado as melhores 
ofertas. Quando for atingido o limite da capacidade econômico-financeira da proponente, esta será 
declarada inabilitada para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes 
constante do instrumento convocatório, sendo vedada a escolha, pela proponente, dos lotes para 
os quais deseja a habilitação.   

4.1.6. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor 
Conforme o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei federal nº 8.666/93, deverá ser apresentada declaração quanto ao trabalho do menor, conforme 
modelo constante do Anexo IV deste Instrumento. 
 
 
 
4.2. DA PROPOSTA DE PREÇO: 
 
4.2.1 A licitante deverá observar as cláusulas e condições do instrumento de contrato constante deste 
convocatório precedentemente à elaboração da proposta. 
 
4.2 .2 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes no 
Anexo I – Termo de Referência, expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos,  em  
duas   casas decimais , ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas. 
 
4.2.3 Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado em 
conta este último. 
 
4.2.4 A proposta apresentada 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. 
 
4.2.5 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. 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 

 
 
 

  

Pregão eletrônico nº  010/2019      fls. 9/57 

4.2.6 A proposta de preços, ainda que não conste expressamente, terá prazo de validade de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data fixada no PREÂMBULO para início da sessão pública, facultado, porém, aos 
proponentes estender tal validade por prazo superior.  
 
4.2.7 Será considerada inrregular a proposta que apresentar o prazo de validade inferior ao estabelecido, 
ficando facultado às licitantes ampliá-lo. 
 
4.2.8 Será considerada inrregular a proposta que apresentar o prazo de entrega ou de execução superior ao 
estabelecido no Anexo I -  Termo de Referência, ficando facultado às licitantes reduzi-lo. 
 
4.2.9 O prazo de entrega ou de execução do objeto será o fixado no Anexo I - Termo de Referência, 
ainda que a licitante, em sua proposta, não o estipule. 
 
4.2.10 O prazo de garantia técnica será o fixado no Anexo I - Termo de Referência, ainda que a licitante, 
em sua proposta, não o estipule. 
 
4.2.11 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.  
 
4.2.12 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. 
 
4.2.13 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.  
 
4.2.14 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. 
 
4.2.15 Obrigatoriamente deverá ser informado na proposta escrita e marca/modelo do objeto ofertado. 
 
4.2.16 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra. 
 
4.2.17.  Os produtos deverão ter a validade de no mínimo 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do 
objeto. No caso de produto cuja a natureza determine uma validade inferior a 12 (doze) meses, dada pelo 
fabricante, na data da entrega não poderá ter transcorrido um período superior a  20% (vinte por cento) do 
prazo total de sua validade. 
 
4.2.18  A licitante apresentar junto a proposta de preço, sob pena de desclassificação, os 
seguintes documentos:  
 
4.2.18.1 Descrição completa da proposta de preços em conformidade com termo de referência. 
 
4.2.18.2 A DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO (inciso V do art. 4º da Lei federal nº 10.520/02), 
preferencialmente de acordo com o modelo constante no Anexo IX. 
 
4.2.18.3 No caso de microempresas e empresas de pequeno porte interessadas na concessão de tratamento 
diferenciado assegurado pela Lei Complementar nº 123/2006, também deverá constar do envelope de 
proposta de  preços a DECLARAÇÃO DE  ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06) em 
consonância com o modelo do Anexo X. 
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5. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 
 
 
5.1 FASE INICIAL 
 
5.1.1 A proposta de preço deverá ser enviada até a data e horário previstos no  PREÂMBULO, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, mediante a opção “acesso identificado”, através da digitação 
da senha de identificação do licitante.   
 
5.1.1.1 O licitante deverá clicar na opção “oferecer proposta” e preencher o formulário eletrônico 
apresentado na tela com os dados pertinentes à sua proposta de preços, vedada a identificação da proponente 
ou do seu representante legal, sob pena de desclassificação. 
 
5.1.1.2 No preenchimento da proposta eletrônica o licitante deverá, obrigatoriamente, mencionar, no campo 
“INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, a MARCA, bem como o MODELO, TIPO ou REFERÊNCIA, quando for o 
caso, dos produtos ofertados, vedada a identificação da empresa, inclusive do seu representante legal, sob 
pena de desclassificação.  
 
5.1.1.3 O não preenchimento do campo referido no item anterior, implicará na desclassificação da licitante, 
face a ausência de informação suficiente para classificação da proposta. 
5.1.1.4 Após o envio da proposta de preço, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema, o 
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas neste Edital. 
 
5.1.2 A partir do horário previsto no PREÂMBULO para início da sessão pública do pregão eletrônico, terá 
lugar a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e 
condições estabelecidas no edital, as quais serão classificadas para a etapa de lances. 
 
5.1.2.1 Serão consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que não contiverem 
informação que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem emenda, 
rasura ou entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão; apresentarem o prazo de validade da 
proposta inferior ao estabelecido; apresentarem prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido; 
apresentarem prazo de garantia inferior ao estabelecido. 
 
5.1.3 Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de acesso e 
senha. 
 
5.1.4 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
5.1.5 As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na internet. 
        
5.1.6 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta. 

 
5.1.6.1 Sempre que houver interrupção da sessão do pregão, os licitantes deverão ser 
notificados do dia e hora em que a sessão terá continuidade. 

 
5.1.6.2 No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
 
5.1.6.3 Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão 
na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço 
eletrônico utilizado para divulgação. 
 
5.2 ETAPA COMPETITIVA DE LANCES ELETRÔNICOS 
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5.2.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e 
valor. 
 
5.2.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado para a abertura da sessão 
e as regras de aceitação dos mesmos estabelecidas no edital. 
 
5.2.3. Para efeito de julgamento, será considerada a disputa pelo valor global de cada lote, podendo ocorrer 
disputa simultânea entre os lotes da licitação. 
 
5.2.4 O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente 
apresentados pelo mesmo licitante. 
 
5.2.5 Não serão aceitos, para o mesmo item, 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado primeiro. 
 
5.2.6 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do 
detentor do lance. 
 
5.2.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 
 
5.2.8 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, emitido aos licitantes, 
após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente, determinado também 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
5.2.9 Alternativamente ao disposto no item anterior, e com justificativa do pregoeiro registrada em ata, o 
encerramento antecipado da sessão pública poderá ocorrer por sua decisão, quando transcorrido o tempo 
mínimo de 50% (cinquenta por cento) do previsto inicialmente no edital para a sessão de lances, mediante o 
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de até 30 
(trinta) minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. 
5.2.9.1 No caso da adoção do rito previsto neste item, encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance 
de menor valor, bem assim decidir sua aceitação. 
 
5.2.10 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
primeira oferta quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
5.2.10.1 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste 
Instrumento ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou os fixados pela 
Administração ou por órgão oficial competente ou, ainda, com os constantes do sistema de registro de 
preços. 
5.2.10.2 Serão também desclassificadas as propostas que consignem preços manifestamente inexeqüíveis, 
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. 
 
5.2.11 Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições deste 
Edital e seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do 
mercado. 
 
5.2.12 O pregoeiro anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, 
quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor, a proposta 
que, em consonância com as especificações contidas neste edital, apresentou o menor preço. 
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5.2.13 Em caso de empate ficto, será assegurada, nos termos da Lei complementar nº 123/06, a preferência 
de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e 
favorecido, nos termos que se seguem:  
 
5.2.14 Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei 
complementar nº 123/06, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:  
5.2.14.1 Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada, e empate real as que sejam iguais. 
5.2.14.2 Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor, exequível, considerada 
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
5.2.14.2.1 O direito a ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
5.2.14.3 Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer o direito, ou 
se sua oferta não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico direito à microempresa ou 
empresa de pequeno porte subsequente em situação de empate, se houver, na ordem classificatória, até a 
apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital.  
5.2.14.4 No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
5.2.14.5 O disposto neste item 5.2.14 somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
5.2.15 Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição de 
microempresa ou de empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei federal nº 8.666/93, 
procedendo-se, sucessivamente, a sorteio em ato público, para o qual os licitantes serão convocados, 
vedado qualquer outro critério. 
 
5.2.16 Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica. 
 
5.2.17 Reordenadas as propostas, se for o caso, e havendo necessidade de apresentação de amostras ou 
demonstração de compatibilidade, o pregoeiro procederá em conformidade com o disposto no ANEXO I -  
TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
5.2.18 Sendo aceitável a proposta de menor preço, o licitante detentor da melhor oferta deverá comprovar a 
situação de regularidade, mediante a remessa da documentação via fax/e-mail no prazo de 03 horas do 
encerramento da disputa, obrigando-se a encaminhar os originais correspondentes ou cópia autenticada no 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis do encerramento do pregão, como condição indispensável para a 
contratação.  
5.2.18.1 A sessão do pregão eletrônico deverá ser interrompida, a fim de se aguardar o cumprimento dos 
prazos assinalados, observando-se o disposto no item 5.1.6.1 
5.2.18.2 A documentação a que se refere este item compreende os documentos de habilitação, a 
Proposta de Preços, a Declaração de Enquadramento (Lei n.° 123/2006) e a Declaração de Pleno 
Conhecimento, esta preferencialmente de acordo com modelo constante do Anexo IX, e, se for o caso, o 
instrumento de procuração por instrumento público ou particular que contenha, preferencialmente, o 
conteúdo constante do modelo do Anexo III, devendo ser anexada, no caso de procuração particular, a 
prova da legitimidade de quem outorgou os poderes. 
5.2.18.3 A proposta escrita deverá contemplar a planilha de custos, com os respectivos valores readequados 
ao valor ofertado e registrado de menor lance. 
 
5.2.19 Se a oferta de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências editalícias, o 
pregoeiro examinará a oferta subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda às condições estabelecidas no edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
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5.2.20 A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista das 
microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei 
Complementar nº 155/2016 não implica a inabilitação automática da licitante, em face do disposto no art. 42 
deste diploma, devendo ser realizada a habilitação com ressalva de existência de restrição fiscal ou 
diferindo-se a comprovação da regularidade na forma deste edital.  
 
5.2.21 Quando todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender o pregão e 
estabelecer, imediatamente, um novo prazo de até 30 (trinta) minutos para o recebimento de novas 
propostas. 
 
5.2.22 Constatado que o proponente da melhor oferta aceitável atende às exigências fixadas no edital, o 
licitante será declarado vencedor. 
 
5.2.23 Declarado o vencedor,  qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, no prazo de até 10 
(dez) minutos, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, observadas as seguintes normas: 
5.2.23.1 Deverá ser registrada a síntese das razões do recorrente, a ser formulado em documento próprio 
no sistema eletrônico, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada importará na decadência do 
direito de recurso e, conseqüentemente, na adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor. 
5.2.23.2 Manifestada a intenção de recorrer, por qualquer dos licitantes, será concedido o prazo de 03 (três) 
dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentarem contra-razões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil 
subseqüente ao do término do prazo do recorrente. 
5.2.23.3 O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou 
entidade promotora da licitação, será realizado pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.  
5.2.23.4 A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para 
decidir o recurso.  
5.2.23.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
5.2.24 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado da Lei 
Complementar nº 155/2016, cuja habilitação foi procedida com a ressalva de existência de restrição 
fiscal ou trabalhista, deverão fazer prova da efetiva regularização da documentação no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data em que declarada vencedora, prorrogável, por 
igual período, a critério da Administração Pública. 
 
5.2.24.1 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 nº 8.666/93. 
 
5.2.25 O pregoeiro poderá, a qualquer tempo, negociar com o proponente da melhor oferta aceitável, 
visando obter preço menor.  
 
5.2.26 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e das informações relativas à 
sessão pública do pregão deverão constar da ata divulgada no sistema, sem prejuízo das demais formas de 
publicidade previstas na lei. 
 
5.2.27 Os atos essenciais do pregão eletrônico serão documentados no processo respectivo, com vistas à 
aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos da legislação pertinente. 
 
5.2.28 Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao que 
foi ofertado no lance eletrônico. 
 
 

6. RECURSOS 
 

6.1. O regramento dos recursos observará o item 5.2.23 acima. 
 

7. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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7.1 Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora, para 
posterior homologação do resultado pela autoridade superior.  
 
7.2 Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor, homologando, em seguida, o 
procedimento licitatório. 
 
7.3 A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
 

8. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
 
8.1. Publicado o julgamento e a classificação dos preços sem interposição de recurso, a licitação será 
adjudicada pela autoridade competente e publicado no Diário Oficial do Município. 
8.2. Homologada a licitação, todos os licitantes que tiveram seus preços registrados deverão assinar a 
Ata de Registro de Preços ou instrumentos equivalentes, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da data da publicação da homologação, podendo tal prazo ser prorrogado, por igual período, quando 
solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração. 
 
8.2.1. A recusa injustificada do licitante classificado em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido no item 
8.2, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas, nos termos do parágrafo único, do 
art.14, do Decreto nº 005/2017.    
8.2.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 
e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas condições legais.   
8.3. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços a empresa deverá representar-se por: 

a) Sócio que detenha poderes de administração, devendo apresentar cópia autenticada do contrato social e 
suas alterações que envolvam sua representação legal, ou; 

b) Procurador com poderes específicos, devendo apresentar instrumento público ou particular de mandato, 
este último com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da ata e/ou da contratação, quando 
não se tratar de sócio autorizado através do contrato social. 
8.4. Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da Ata e, se for o 
caso, do ato que promover a exclusão de que trata o sub item anterior. 
8.5. Às microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da 
Lei Complementar nº 123/2006, que se sagrem vencedoras do certame e que contenham alguma restrição 
na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (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. 
8.6. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à 
contratação, 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. 
8.7. 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. 
8.8. O prestador dos serviços/fornecimentos ou demais objetos incluídos na Ata de Registro de Preços 
estará obrigado a celebrar os Contratos ou instrumentos equivalentes que poderão advir, nas condições 
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estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos Anexos e na própria Ata. 
8.9. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às 
licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de 
condições. 
8.10. Para instruir a formalização dos contratos ou instrumentos equivalentes, o beneficiário do registro de 
preços deverá providenciar e encaminhar ao órgão gerenciador, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da 
data da convocação, certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições federais, 
expedidas pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena de a 
contratação não se concretizar. 
8.11. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem 
dentro do prazo de validade, o beneficiário do registro ficará dispensado da apresentação das mesmas. 
8.12. A Ata de Registro de Preços obedecerá a Minuta do Anexo X (Minuta de Ata de Registro de Preços) 
deste Edital. 
8.13. A contratação com o beneficiário do registro, após a indicação pelo órgão gerenciador, do registro 
de preços, será formalizada por intermédio de emissão de instrumento contratual, nota de empenho de 
despesa, Ordem de fornecimento ou outro instrumento similar, conforme disposto no art. 62 da Lei 
nº.8.666/93. 
 

9. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

9.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou Entidade 
da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão 
Gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas no que couber, as condições e as 
regras estabelecidas na legislação aplicável.  
9.2. Caberá ao beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar 
pela aceitação ou não da prestação do objeto contratual desde que este objeto não prejudique as 
obrigações anteriormente assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.  
9.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por Órgão ou 
Entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 
Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, nos termos do §3º, art.22, do 
Decreto Municipal nº 005/2017. 
9.4. A autorização de adesão de Órgãos ou Entidades a Ata de Registro de Preços, ocorrerá mediante 
anuência formal do Órgão Gerenciador, conforme §1º, art. 22, do Decreto Municipal nº 005/2017.  
9.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador 
e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, nos 
termos do §4º, art.22, do Decreto Municipal nº 005/2017. 
 
 

10. FORMALIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

10.1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da lavratura de Ata de Registro de Preços - ARP, 
nas condições previstas neste Edital, observando-se o modelo que se encontra nos autos deste 
procedimento (Anexo XI). 
10.2. A Ata de Registro de Preços resultante deste Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, 
nos termos da legislação aplicável, tendo com termo inicial a publicação do extrato da Ata de Registro de 
Preços no Diário Oficial do Município.    
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10.3. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Órgão Gerenciador não será obrigado a 
firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para 
aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro de Preços a preferência para realizar os 
serviços, em igualdades de condições.  
 

11. CONTRATAÇÃO 
 
11.1. O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o 
caso, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei federal nº 8.666/93, podendo solicitar sua prorrogação uma vez durante 
o seu transcurso, por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração. 
 
11.1.1  É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a 
licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 Lei federal nº 8.666/93. (art. 64, § 2º da Lei 
federal nº 8.666/93).  
 
11.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado da Lei 
Complementar nº 123/06, cuja habilitação foi procedida com a ressalva de existência de restrição 
fiscal, deverão fazer prova da efetiva regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá à data em que declarada vencedora, prorrogável, por igual período, a critério da 
Administração Pública. 
11.3 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 e no art. 7º da Lei federal nº 10.520/02, 
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. 
 
11.4 Na hipótese da não-contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
11.5 Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as condições de 
habilitação. 
 
11.6 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação 
pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, 
bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação. 
 
11.7 A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com 
poderes expressos. 
 
11.8 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na 
forma do art. 65, § 1º da Lei federal nº 8.666/93. 
 
11.9 As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes. 
 

12. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E PAGAMENTO 
 
12.1. A entrega objeto deste Edital deverá ser realizada em conformidade com a Ordem de Fornecimento 
emitida pelo Município desde que compatível com a proposta ofertada e as especificações contidas no 
Termo de Referência, nos termos constantes da Ordem de Fornecimento.  
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12.2. Sem prejuízo de outras condições de fornecimento que estejam previstas na ARP, na Ordem de 
Fornecimento ou em outro instrumento equivalente, de modo expresso ou de modo implícito como 
decorrência das especificações, o fornecimento, quando solicitado, ocorrerá por integral conta e risco do 
Beneficiário do Registro de Preços e observará as necessidades do Órgão Gerenciador que fixará outras 
condições que se façam imperiosas.   

12.3. Os pagamentos serão realizados no prazo legal, após a apresentação da(s) nota(s) fiscal (is) / 
fatura(s), acompanhadas da respectiva medição e, mediante a comprovação do cumprimento das 
obrigações trabalhistas e previdenciárias, por meio de depósito na conta corrente bancária em nome do 
beneficiário do Registro de Preços, indicada pelo mesmo na sua proposta, condicionada à liquidação de 
cada despesa pela unidade gestora do Órgão Gerenciador, atestando a execução satisfatória do 
fornecimento correspondente e observadas as demais exigências a seguir indicadas:  

12.3.1. Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal (is) / fatura(s), o prazo de pagamento será contado 
a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões); 

12.3.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o 
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente; 

12.3.3. O faturamento deverá ocorrer através de nota(s) fiscal (is) / fatura(s), sob pena de inadmissão do 
fornecimento.  

12.3.4. Para receber seus créditos o beneficiário do Registro de Preços deverá comprovar a regularidade 
fiscal e tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação. 

12.3.5.Nenhum pagamento será efetuado ao beneficiário do Registro de Preços caso os documentos 
necessários estejam com prazo de validade vencido, bem como se houver pendência de liquidação de 
qualquer obrigação que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito ao pleito de reajustamento de preços ou de correção monetária. 

12.3.6. A ausência da documentação exigida implicará no não pagamento, ficando o Órgão Gerenciador, 
isento de qualquer ônus adicional por tal medida. 
 
12.4.Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, insalubridade, taxas e emolumentos que recaírem 
sobre o objeto da presente contratação, correrão por conta do beneficiário do Registro de Preços, estando 
ainda incluídos em seu preço, todos os custos diretos e indiretos e quaisquer outras despesas incidentes 
sobre o objeto que vier a ser contratado. 

12.5. Nenhum outro pagamento será devido pelo órgão gestor ao beneficiário do Registro de Preços, seja a 
que título for, nem direta, nem indiretamente, sendo certo que o beneficiário do Registro de Preços é a único 
responsável pelo cumprimento de todas as obrigações legais e regulamentares que se produzirem na 
execução desta da Ata de Registro de Preços. 

12.6. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no 
Município em favor do beneficiário do Registro de Preços. Caso o mesmo seja superior ao crédito 
eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

12.7. É vedada a antecipação de pagamentos sem o fornecimento do objeto contratual. 

 
13. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO 

 
13.1 Os valores ofertados serão fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo da vigência do contrato. 
 
13.2 Proceder-se-á a revisão contratual, em caso de superveniência das situações estipuladas pelo art. 65 da 
Lei 8.666/93. 
 

14. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
14.1. Compete ao  órgão contratante autorizar o fornecimento e fiscalizar o cumprimento do objeto desta 
licitação, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal no  8.666/93, o qual será realizado pela contratada,  
através de seus representantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente os prazos, condições e local 
estabelecidos neste edital, na proposta e nas disposições contratuais. 
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14.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada perante a Contratante ou a terceiros, todos os 
trabalhos registrados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização da Contratante, a qualquer hora, 
por seus representantes devidamente credenciados. 
14.3. A Contratante far-se-á representar por seu Fiscal designado e, na falta ou impedimento deste, por seu 
substituto com as mesmas atribuições e poderes. 
14.4. À Fiscalização compete: o acompanhamento e controle da execução do objeto, as avaliações e 
medições, até sua conclusão, observadas todas as condições expressas nos documentos que compõem o 
contrato. 
14.5. Toda troca de informações e correspondências entre a Contratante e a Contratada, bem como todas 
as instruções da Fiscalização a Contratada, devem ser por escrito, cabendo o seu registro em documento 
específico.  
14.6. Todos os expedientes escritos da Contratada, após seu registro, serão encaminhados ao órgão gestor, 
para decisão, acompanhados de parecer da Fiscalização. 
14.7. Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas da Contratante, resolver as dúvidas e as 
questões expostas pela Contratada, dando-lhes soluções rápidas e adequadas. 
14.8. Qualquer erro ou imperícia na execução ou na entrega do objeto, e que seja constatada pela 
Fiscalização, fica obrigada a CONTRATADA, por sua conta e risco, à correção. 
14.9. A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na aplicação das 
multas contratuais, relacionadas com o andamento do fornecimento, e no desconto das faturas das 
despesas a que a Contratada tenha dado causa, por ação ou omissão. 
14.10. Os recebimentos provisório e definitivo serão realizados na forma do artigo 73, inciso II da Lei nº 
8.666/93 e respectivas alterações, observadas as demais condições previstas em procedimento interno para 
o recebimento do objeto. 
 
14.11. A fiscalização do Município de Ilhéus realizará o levantamento de eventuais pendências executivas a 
serem satisfeitas pela Contratada.  
 
14.12. A contratante reserva-se no direito de não aceitar o fornecimento em desacordo com o previsto neste 
instrumento convocatório, podendo rescindir o contrato nos termos do art. 78, inciso I e aplicar o disposto 
no art. 24, inciso XI, ambos da Lei Federal no 8.666/93. 
14.13. A eventual aceitação do objeto por parte da Contratante não eximirá a Contratada da 
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a ser detectados 
posteriormente, ficando as despesas decorrentes da reparação por conta exclusiva da Contratada. 
 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pelo Município, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam 
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções:  
15.1.1. Advertência por escrito;  
15.1.2 Multa, nos seguintes termos: 

 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento 
não realizado; 

 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do 
adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; 

 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é 
destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas. 
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15.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com a Administração, por até cinco 
anos; 
15.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo mínimo de 
02 (dois) anos, conforme dispõe o art. 87 da Lei no 8.666/93. 
15.2. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações 
contratuais: 
15.2.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens prevista em contrato ou instrumento 
equivalente; 
15.2.2. Retardamento imotivado de fornecimento ou de suas parcelas; 
15.2.3. Paralisação do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública 
Municipal; 
15.2.4. Fornecimento de materiais de baixa qualidade; 
15.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas, na forma da lei;  
15.3.1. A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos pela 
futura CONTRATADA; 
15.4. As sanções antes relacionadas também poderão ser aplicadas àquele que: 
15.4.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;  
15.4.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;  
15.4.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;  
15.4.4. Não mantiver a proposta;  
15.4.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 
15.4.6. Comportar-se de modo inidôneo; 
15.4.7. Cometer fraude fiscal; 
15.4.8. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do certame. 
15.5. A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla defesa e 
o contraditório. 
15.6. As sanções aplicadas serão obrigatoriamente publicadas e registradas nos Cadastros de estilo. 
 

16. RESCISÃO 
 
16.1. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente quando se tornarem 
superiores aos praticados no mercado ou por razões de interesse público devidamente fundamentado. 
 
16.2. A inexecução, total ou parcial, da Ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão, com as 
consequências previstas na Lei Federal n. º 8.666/1993 e nº 10.520/2002. 
 
16.3. O beneficiário do registro poderá rescindir administrativamente a Ata de Registro de Preços nas 
hipóteses previstas os incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n. º8.666/1993. 

 
16.4. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n. º 8.666/1993 não 
cabe ao beneficiário do registro o direito a qualquer indenização. 

 
16.5. O Registro poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data do recebimento da notificação, em quando: 
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a) O beneficiário do registro não cumprir as exigências contidas no Edital; 
b) O beneficiário do registro, injustificadamente, deixar de firmar a Ata decorrente do Registro de Preço; 
c) O beneficiário do registro der causa à rescisão administrativa da Ata, decorrente do Registro de Preço, 
por um dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n. º8.666/1993. 
 
 

17. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO 
 

17.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei federal nº 8.666/93. 
 
 

18. IMPUGNAÇÕES 
 
18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, cabendo ao 
pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 01 (um) dia útil.  
18.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame. 
 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1 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.  
    
19.2 O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo ao registro da 
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
 
19.3 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. 
 
19.4 Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor. 
 
19.5 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de 
Ilhéus, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

20. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 
 
20.1 As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação 
poderão ser prestados no local e horário indicados na SEÇÃO A – PREÂMBULO. 
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SEÇÃO C - ANEXOS 

	

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1.  Objeto 

A Aquisição de Medicamentos via sistema de registro de preso, para atender a demanda das Unidades 
Municipais de Saúde geridas pelo Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus. 
 

2. Justificativa 

 Justifica-se a presente compra de maneira a suplir as necessidades da população do Município, usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS), atendidos nas Unidades de Saúde do Município, por um período estimado de 12 (doze) meses. 
 
3. Prazo de vigência 
A ata do registro de preço terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, não podendo ser 
prorrogado. 
 
4. Órgão Gerenciador 
O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração. 

 

5. DESCRIÇÃO DOS ITENS, CARACTERÍSTICAS GERAIS E QUANTIDADES ESTIMADAS 

 

 

 DESCRIÇÃO 
 

UF QUANTIDADE 

LOTE 01 

1.1 

ÁCIDO, Ascórbico, 100 Mg/ML, Injetável, ampola 5 ml. A 
embalagem do produto devera conter a impressa " venda proibida 
pelo comercio ." Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial. 

Un 3000 

LOTE 02 

2.1 

ACIDO, tranexamico 50mg/mL, injetável, ampola com 5 mL. A 
embalagem deve apresentar a frase: venda proibida pelo comercio. 
O fornecedor deve apresentar bula, registro do produto na ANVISA 
e certificado de boas praticas de fabricação- CBPF em 
conformidade com as resoluções vigentes na ANVISA. Em caso do 
fabricante fora do MERCOSUL, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial. Unidade de fornecimento: 
ampola  

Un 1000 

LOTE 03 

3.1 

ADENOSINA, 3mg/mL, solução injetável, ampola com 2mL. A 
embalagem deve apresentar a frase: venda proibida pelo comercio. 
O fornecedor deve apresentar bula, registro do produto na ANVISA 
e certificado de boas práticas de fabricação - CBPF em 
conformidade com as resoluções vigentes na ANVISA. Em caso do 

Un 1000 
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fabricante fora do MERCOSUL, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial. Unidade de fornecimento: 
ampola. 

LOTE 04 

4.1 
AGUA, oxigenada, 10 volumes. Embalagem: frasco plástico com 01 
litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. 

Fr  200 

LOTE 05 

5.1 

AMINOFILINA, solução injetável 24 mg/mL ampola 10 mL. A 
embalagem do produto devera conter a seguinte impressão" venda 
proibida pelo comercio" Apresentar registro dos produtos na Anvisa 
e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial. 

Un 800 

LOTE 06 

6.1 

AMPICILINA sódica, pó para solução injetável 1g + diluente. a 
embalagem do produto devera conter a seguinte impressão: " 
venda proibida pelo comercio." Apresentar registro dos produtos na 
Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em 
caso de fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais 
de origem traduzido por tradutor oficial. 

Un 1000 

LOTE 07 

7.1 

AMPICILINA sódica 500mg, pó para solução injetável, frasco-
ampola. A embalagem deve apresentar a frase: venda proibida 
pelo comercio. O fornecedor deve apresentar bula, registro do 
produto na ANVISA e certificado de boas praticas de fabricação- 
CBPF em conformidade com as resoluções vigentes na ANVISA. Em 
caso do fabricante fora do MERCOSUL, apresentar documento do 
pais de origem traduzido por tradutor oficial.  

Fr  500 

LOTE 08 

8.1 

ATENSINA, comprimido 0,150mg. A embalagem devera conter a 
impressão "venda proibida pelo comercio". Apresentar registro dos 
produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 
460/99. Em caso de fabricante fora do Mercosul, apresentar 
documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial. 

Un 1000 

LOTE 09 

9.1 

ATROPINA sulfato, solução injetável 0,25 mg/mL, ampola 1mL. a 
embalagem do produto devera conter a seguinte impressão: " 
venda proibida pelo comercio." Apresentar registro dos produtos na 
Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em 
caso de fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais 
de origem traduzido por tradutor oficial. 

Un  1000 

LOTE 10 

10.1 

BIPERIDENO lactato, solução injetável 5 mg/mL ampola 1 mL. A 
embalagem do produto devera conter a seguinte impressão: " 
venda proibida pelo comercio. " Apresentar registro dos produtos 
na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em 
caso de fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais 

Un 200 
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de origem traduzido por tradutor oficial. 

LOTE 11 

11.1 

CAPTOPRIL 50 mg, comprimidos sulcado, deve conter a descrição 
"proibida a venda pelo comercio". Apresentar registro dos produtos 
na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em 
caso de fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais 
de origem traduzido por tradutor oficial. 

Un 1000 

LOTE 12 

12.1 

CEFALOTINA sódica tamponada, pó para solução injeção 1 g. A 
embalagem do produto devera conter a seguinte impressão venda 
proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa 
e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial. 

Un 1000 

LOTE 13 

13.1 

CEFTRIAXONA sódica, pó para solução injetável 1g IV + diluente 
10 mL (R). a embalagem do produto devera conter a seguinte 
impressão: " venda proibida pelo comercio. " Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 
460/99. Em caso de fabricante fora do Mercosul, apresentar 
documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.  

Un 1000 

LOTE 14 

14.1 

CETAMINA cloridrato, solução injetável 50 mg/ml - ampola 2 mL . 
A embalagem do produto devera conter a seguinte impressão: " 
venda proibida pelo comercio." Apresentar registro dos produtos na 
Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em 
caso de fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais 
de origem traduzido por tradutor oficial. 

Un 500 

LOTE 15 

15.1 

CETOPROFENO 50 mg/mL, solução injetável, IM, frasco ou 
ampola, 2 mL. A embalagem deve apresentar a frase: venda 
proibida pelo comercio. O fornecedor deve apresentar bula, 
registro do produto na ANVISA e certificado de boas praticas de 
fabricação –CBPF, em conformidade com as resoluções da ANVISA 
em vigência. Em caso do fabricante fora do MERCOSUL, apresentar 
documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial. 
Unidade de fornecimento: Frasco ou ampola 

Un 500 

LOTE 16 

16.1 

CLOPIDOGREL, bissulfato de 75 mg, de clopidogrel base, 
comprimido. A embalagem deve conter venda proibida pelo 
comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora 
do Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido 
por tradutor oficial. 

Un 560 

LOTE 17 

17.1 
CLORANFENICOL, solução oftalmológica 4mg/mL fr. com 10mL, 
a embalagem do produto devera conter a seguinte impressão:" 

Fr 10 
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venda proibida pelo comercio. " Apresentar registro dos produtos 
na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em 
caso de fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais 
de origem traduzido por tradutor oficial. 

LOTE 18 

18.1 

CLORETO de potássio, solução injetável 10 % (ou 1,34 mEp/mL 
K) 10ml. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora 
do Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido 
por tradutor oficial. 

Un 300 

LOTE 19 

19.1 

CLORETO de sódio, solução injetável a 0,9% 10mL. A embalagem 
deve conter " venda proibida pelo comercio ". Apresentar registro 
dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 
460/99. Em caso de fabricante fora do Mercosul, apresentar 
documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial. 

Un 300 

LOTE 20 

20.1 

DEXAMETASONA, 2 mg/ml, solução injetável, ampola de 1 ml. A 
embalagem deve conter " venda proibida pelo comercio ". 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme 
resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do 
Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial. 

Un 5000 

LOTE 21 

21.1 

DICLOFENACO sódico, 25 mg/ml, solução injetável, ampola de 3 
ml. A embalagem deve conter " venda proibida pelo comercio ". 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme 
resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do 
Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial. 

Un 5000 

LOTE 22 

22.1 

DIMETICONA 75mg/mL emulsão oral, frasco 15mL. Deve conter 
na embalagem a descrição "proibida a venda pelo comercio". 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme 
resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do 
Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial. 

Fr 400 

LOTE 23 

23.1 

DOBUTAMINA cloridrato de, solução injetável 12,5 mg/mL 
ampola 20 mL, a embalagem devera conter a impressão "venda 
proibida pelo comercio". Apresentar registro dos produtos na 
Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em 
caso de fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais 
de origem traduzido por tradutor oficial. 

Un  1500 

LOTE 24 
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24.1 

DOPAMINA cloridrato, solução injetável 5 mg/mL ampola 10mL, a 
embalagem devera conter a impressão "venda proibida pelo 
comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora 
do Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido 
por tradutor oficial. 

Un 2000 

LOTE 25 

25.1 

METILERGOMETRINA, solução injetável 0,2 mg/mL ampola 1mL, 
a embalagem devera conter a impressão "venda proibida pelo 
comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora 
do Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido 
por tradutor oficial. 

Un 1000 

LOTE 26 

26.1 

ESCOPOLAMINA, butilbrometo 20mg/mL, solução injetável, 
ampola com 1mL. A embalagem deve apresentar a frase: venda 
proibida pelo comercio. O fornecedor deve apresentar bula, 
registro do produto na ANVISA e certificado de boas praticas de 
fabricação CBPF, em conformidade com as resoluções da ANVISA 
em vigência. Em caso do fabricante fora do MERCOSUL, apresentar 
documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.  

Un 1000 

LOTE 27 

27.1 

DIPIRONA, 500mg/mL + escopolamina, butilbrometo 4mg/mL, 
solução injetável, ampola com 5mL. A embalagem deve apresentar 
a frase: venda proibida pelo comercio. O fornecedor deve 
apresentar bula, registro do produto na ANVISA e certificado de 
boas praticas de fabricação - CBPF em conformidade com as 
resoluções da ANVISA em vigência. Em caso do fabricante fora do 
MERCOSUL, apresentar documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial.  

Un 3000 

LOTE 28 

28.1 

ETILEFRINA, cloridrato, solução injetável 10mg/ml ampola 1mL, 
a embalagem devera conter a impressão "venda proibida pelo 
comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora 
do Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido 
por tradutor oficial. 

Un 1000 

LOTE 29 

29.1 

ETOMIDATO, solução injetável 2mg/mL ampola 10mL ( R ), a 
embalagem devera conter a impressão "venda proibida pelo 
comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora 
do Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido 
por tradutor oficial. 

Un 500 

LOTE 30 

30.1 

FENOTEROL, bromidrato, solucao oral 5mg/mL frasco 20mL, a 
embalagem devera conter a impressão "venda proibida pelo 
comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora 
do Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido 

Fr 200 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 

 
 
 

  

Pregão eletrônico nº  010/2019      fls. 26/57 

por tradutor oficial. 

LOTE 31 

31.1 

FENTANILA, citrato 78,5mcg/mL (0,05mg/mL de fentanila base), 
solução injetável, ampola com 2mL. A embalagem deve apresentar 
a frase: venda proibida pelo comercio. O fornecedor deve 
apresentar bula, registro do produto na ANVISA e certificado de 
boas praticas de fabricação - CBPF em conformidade com as 
resoluções da ANVISA em vigencia. Em caso do fabricante fora do 
MERCOSUL, apresentar documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial.  

Un 500 

LOTE 32 

32.1 

FITOMENADIONA (vitamina K1), solução injetável, 
intramuscular, 10mg/mL ampola 1mL. A embalagem deve conter 
venda proibida pelo comercio. Apresentar registro do produto na 
Anvisa e certificado de boas praticas,fabricação e controle- CBPFC 
do fabricante conforme resolução ANVISA n°460/99.Em caso do 
fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial. 

Un 
 

300 

LOTE 33 

33.1 

FOSFATO de sódio ( monobásico 160 mg/mL e dibasico 60mg/mL 
), enema solução frasco de 130ml. A embalagem deve conter 
venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na 
Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em 
caso de fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais 
de origem traduzido por tradutor oficial. 

Fr 200 

LOTE 34 

34.1 

FUROSEMIDA, solução injetável 10mg/ml ampola 2mL, a 
embalagem devera conter a impressão "venda proibida pelo 
comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora 
do Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido 
por tradutor oficial. 

Un 5000 

LOTE 35 

35.1 

GLICERINA, clister solução 120mg/mL frasco 250mL, com sonda 
reta, a embalagem devera conter a impressão "venda proibida pelo 
comercio".l. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial. 

Fr 160 

LOTE 36 

36.1 

GLUCONATO de cálcio 10%, solução injetável 100mg/mL ampola 
10mL, a embalagem devera conter a impressão "venda proibida 
pelo comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial. 

Un 300 

LOTE 37 
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37.1 

GLICOSE, solução injetável 25%, 10mL, a embalagem devera 
conter a impressão "venda proibida pelo comercio". Apresentar 
registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução 
Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do Mercosul, 
apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor 
oficial. 

Un 5000 

LOTE 38 

38.1 

HEPARINA sódica, solução injetável subcutânea 5.000 UI/0,25mL, 
a embalagem devera conter a impressão "venda proibida pelo 
comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora 
do Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido 
por tradutor oficial. 

Un 300 

LOTE 39 

39.1 

HIDRALAZINA, cloridrato, solução injetável 20mg/mL ampola 
1mL, a embalagem devera conter a impressão "venda proibida pelo 
comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora 
do Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido 
por tradutor oficial. 

Un 500 

LOTE 40 

40.1 

IPRATROPIO, brometo 0,025%, solução oral 0,25mg/mL fr. com 
20mL, a embalagem devera conter a impressão "venda proibida 
pelo comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial. 

Fr 500 

LOTE 41 

41.1 

LIDOCAINA 10%, spray. Fr 50 ml, a embalagem devera conter a 
impressão "venda proibida pelo comercio". Apresentar registro dos 
produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 
460/99. Em caso de fabricante fora do Mercosul, apresentar 
documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial. 

Fr 5 

LOTE 42 

42.1 

LIDOCAINA, cloridrato 2%, solução injetável 20mg/mL ampola 
5mL, a embalagem devera conter a impressão "venda proibida pelo 
comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora 
do Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido 
por tradutor oficial. 

Un 1000 

LOTE 43 

43.1 

MANITOL, 20%, solução injetável 200 mg/mL F.A./bolsa 250mL 
em sistema fechado. A embalagem deve conter venda proibida 
pelo comercio. Apresentar registro do produto na Anvisa e 
certificado de boas praticas, fabricação e controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução ANVISA n°460/99. Em caso do 
fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial. 

Un 80 
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LOTE 44 

44.1 

MIDAZOLAM, 5mg/mL, solução injetável, ampola com 3mL. A 
embalagem deve apresentar a frase: venda proibida pelo comercio. 
O fornecedor deve apresentar bula, registro do produto na ANVISA 
e certificado de boas praticas de fabricação - CBPF em 
conformidade com as resoluções da ANVISA em vigência. Em caso 
de fabricante fora do MERCOSUL, apresentar documento do pais 
de origem traduzido por tradutor oficial. Unidade de fornecimento: 
ampola.  

Un 1000 

LOTE 45 

45.1 

MORFINA, sulfato de, 0,2mg/mL, solução injetável 1mL, a 
embalagem deve conter a descrição "proibida a venda pelo 
comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora 
do Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido 
por tradutor oficial. 

Un 1000 

LOTE 46 

46.1 

MORFINA, sulfato de, 1mg/mL, solução injetável ampola 2mL. A 
embalagem devera conter a impressão: " venda proibida pelo 
comercio ". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial. 

Un 1000 

LOTE 47 

47.1 

NITROGLICERINA 5mg/mL, solução injetável 5mL, a embalagem 
deve conter a descrição "proibida a venda pelo comercio". 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme 
resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do 
Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial. 

Un 50 

LOTE 48 

48.1 

NITROPRUSSETO, de sodio 25mg/mL, solução injetável, ampola 
com 2mL ou po liofilizado ampola com 50mg + ampola com 
diluente 2mL. A embalagem deve conter a frase: venda proibida 
pelo comercio. O fornecedor deve apresentar bula, registro do 
produto na ANVISA e certificado de boas praticas de fabricação - 
CBPF em conformidade com as resoluções da ANVISA em vigência. 
Em caso do fabricante fora do MERCOSUL, apresentar documento 
do pais de origem traduzido por tradutor oficial.  

Un 200 

LOTE 49 

49.1 

OMEPRAZOL, solução injetável 40mg F.A. ( R ), a embalagem 
devera conter a impressão "venda proibida pelo comercio". 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme 
resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do 
Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial. 

Un 500 

LOTE 50 

50.1 
ONDANSETRONA, cloridrato 2mg/mL, solução injetável, ampola 
com 4ml(8mg). A embalagem deve conter a frase: venda proibida 
pelo comercio. O fornecedor deve apresentar bula, registro do 

Un 4000 
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produto na ANVISA e certificado de boas praticas de fabricação - 
CBPF em conformidade com as resoluções da ANVISA em vigência. 
Em caso do fabricante fora do MERCOSUL, apresentar documento 
do pais de origem traduzido por tradutor oficia.  

LOTE 51 

51.1 

PANCURONIO, solução injetável 2mg/mL ampola 2mL ( R , a 
embalagem devera conter a impressão "venda proibida pelo 
comercio".. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial. 

Un 50 

LOTE 52 

52.1 

 PENTOXIFILINA 20mg/mL, solução injetável 5mL. A embalagem 
deve conter a descrição proibida a venda pelo comercio. 
Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme 
resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do 
Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial. 

Un 200 

LOTE 53 

53.1 

PETIDINA, cloridrato 50mg/mL, solução injetável, ampola com 
2mL. A embalagem deve conter a frase: venda proibida pelo 
comercio. O fornecedor deve apresentar bula, registro do produto 
na Anvisa e certificado de boas praticas de fabricação - CBPF em 
conformidade com as resoluções da ANVISA em vigência. Em caso 
do fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial.  

Un 200 

LOTE 54 

54.1 

SULFATO de magnésio 50% solução injetável ampola 10mL, a 
embalagem devera conter a impressão "venda proibida pelo 
comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora 
do Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido 
por tradutor oficial. 

Un 600 

LOTE 55 

55.1 

SUXAMETÔNIO, Cloreto, 500 mg, Solução Injetável, ampola de 2 
ml. A embalagem deve conter a frase: venda proibida pelo 
comercio. O fornecedor deve apresentar bula, registro do produto 
na Anvisa e certificado de boas praticas de fabricação - CBPF em 
conformidade com as resoluções da ANVISA em vigência. Em caso 
do fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial. 

Un 
 

50 

LOTE 56 

56.1 

TENOXICAM, pó liofilizado para injeção 20mg F.A. mais diluente, 
a embalagem devera conter a impressão "venda proibida pelo 
comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora 
do Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido 
por tradutor oficial. 

Un 500 

LOTE 57 
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57.1 

TERBUTALINA, sulfato de, sol. injetável 0,5mg/mL ampola 1mL, a 
embalagem devera conter a impressão "venda proibida pelo 
comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de 
fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial. 

Un 
 

500 

LOTE 58 

58.1 

TOBRAMICINA, 3mg/ml, solução oftálmica, frasco, 5mL. A 
embalagem deve apresentar a frase: venda proibida pelo comercio. 
O fornecedor deve apresentar bula, registro do produto na ANVISA 
e certificado de boas praticas de fabricação - CBPF em 
conformidade com as resoluções da ANVISA em vigência. Em caso 
do fabricante fora do MERCOSUL, apresentar documento do pais 
de origem traduzido por tradutor oficial.  

Fr 10 

LOTE 59 

59.1 

TRAMADOL, solução injetável 50mg/ml ampola 1mL. A 
embalagem devera conter a impressão "venda proibida pelo 
comercio". Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora 
do Mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido 
por tradutor oficial. 

Un 1000 

LOTE 60 

60.1 

VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1 + B6 + B12, solução 
injetável, ampola 2 ml. A embalagem devera conter a impressão 
"venda proibida pelo comercio". Apresentar registro dos produtos 
na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em 
caso de fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do pais 
de origem traduzido por tradutor oficial. 

Un 5000 

	
 

6.  PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 

6.1 O prazo de entrega será de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da AF Autorização de 
Fornecimento, emitida pelo setor de compras da Secretaria de Saúde do Município de Ilhéus. 

6.2 Os produtos devem ser entregues acompanhados da documentação fiscal, se aplicável, em duas vias, com 
especificação da quantidade entregue de cada item;  

6.3 Os preços devem estar descritos em documento fiscal especificando: quantidade, preço unitário e preço total;  

6.4 Os produtos devem ser entregues nas quantidades requeridas e apresentação em unidades individualizadas em 
conformidade com a especificação descrita neste termo de referência  

6.5 Os produtos deverão ser entregues na CAF – Centro de Abastecimento Farmacêutico, situado a Rua Teodoro 
Sampaio s/n°, Bairro Boa Vista, Ilhéus/BA, CEP: 45.652-478, de segunda a sexta das 08:00 as 17:00h. 

6.7 Os produtos deverão ter a validade de no mínimo 12 (doze) meses, a contar da data da entrega do 
objeto. No caso de produto cuja a natureza determine uma validade inferior a 12 (doze) meses dada pelo 
fabricante, na data da entrega, não poderá ter transcorrido um período superior a  20% (vinte por cento) do 
prazo total de sua validade. 
6.8 Os produtos serão recebidos: 

6.8.1 Provisoriamente, mediante recibo, para posterior verificação da quantidade e conformidade; 

6.8.2 Definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório ou da realização do evento, 
desde que constatada a quantidade exata entregue, a conformidade e a qualidade dos produtos. 
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7. DOS DIREIROS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

7.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em conformidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.2. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato; 

7.3. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à 
Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto do contrato; 

7.4. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado; 

7.5.  A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
partes, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

7.6. A CONTRATADA é obrigada a facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos fornecimentos objeto 
do presente contrato que a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, considerar imperfeitos; 

7.7. A CONTRATADA é obrigada a comunicar imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, qualquer 
alteração que, porventura venha a sofrer em seu contrato social; 

7.8. A CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a 
sua rescisão, com as consequentes penalidades contratuais e as demais previstas em Lei ou regulamento; 

7.9. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma prevista na Lei Federal nº 8.666/93; 

7.9.1. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as partes; 

7.10. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, as atualizações, 
compensações ou penações financeiras decorrentes das condições de pagamento aqui 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. 

7.11. 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, salvo as 
situações aceitas pela CONTRATANTE, a seu critério, objetivando a melhor administração do contrato, não se 
responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. A CONTRATADA se obriga, além das disposições contidas neste  Termo de Referência a: 

8.1.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do Contrato; 

8.1.2. A tolerância do Município com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da CONTRATADA não importará, de 
forma alguma, em alteração do Contrato, podendo a CONTRATANTE exercer seus direitos a qualquer tempo;  

8.1.3. A CONTRATADA é responsável pelo pagamento de todos os encargos, ações, ônus ou débitos trabalhistas, 
tributários, previdenciários, fiscais, administrativos, comerciais, cíveis e penais, decorrentes da execução do Contrato e 
quaisquer outras contribuições que sejam exigidas para a execução do objeto do contrato; 

8.1.4. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 
previdenciária de acidentes de trabalho e quaisquer outras relativas a danos a terceiros; 

8.1.5. A inadimplência da CONTRATADA com referência a todos os encargos, ações, ônus ou débitos decorrentes do 
Contrato não transferem a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento; 

8.1.6. A CONTRATADA obrigar-se-á a desenvolver o objeto deste Contrato sempre em regime de entendimento com a 
fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato; 
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8.1.7. Independente da fiscalização da CONTRATANTE, a CONTRATADA será responsável por toda execução dos 
serviços/fornecimento dos produtos, com supervisão do contratante; 

8.1.8. Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar à fiscalização, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os 
informes e esclarecimentos solicitados; 

8.1.9. A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes da execução do objeto, independente de dolo ou culpa, isentando a CONTRATANTE de todas as 
responsabilidades advindas de atos de seus prepostos ou quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou 
ajustadas na execução do objeto; 

8.1.10. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.11. Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades federais, 
estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por 
efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE; 

8.1.12. É vedado à CONTRATADA:  

8.1.12.1. Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato;  

8.1.12.2. Veicular publicidade acerca desta contratação, salvo se houver prévia autorização da CONTRATANTE;  

8.1.12.3. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem a autorização prévia do contratante. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
9.1. Fornecer à CONTRATADA as informações e a documentação técnica indispensavel à realização dos da entrega dos 
produtos; 
 
9.2. Credenciar, por escrito, junto à CONTRATADA, um representante de seu próprio quadro ou terceiro, que atuará 
como seu fiscal e único interlocutor para os fins previstos neste contrato; 

9.3. Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, aos locais de realização do objeto, 
quando a hipótese assim exigir; 
9.4. Emitir a Autorização de fornecimentopara execução do objeto pela CONTRATADA, que não poderá iniciá-los, em 
nenhuma hipótese, antes de receber tal documento; 

9.5. Controlar e fiscalizar os trabalhos dentro da amplitude necessária à salvaguarda de seus interesses, anotando em 
registro próprio, todas as ocorrências verificadas; 

9.6. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre faltas e defeitos observados na execução do Contrato; 

9.7. Efetuar o pagamento na forma convencionada, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades 
previstas; 

9.8. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

9.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda 
que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
10.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo 
Município, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das obrigações 
assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções:  

10.1.1. Advertência por escrito;  

10.1.2 Multa, nos seguintes termos: 

 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não 
realizado; 

 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em 
efetuar o reforço de garantia; 
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 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 
dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou 
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas. 

10.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com a Administração, por até cinco anos; 

10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo mínimo de 02 (dois) 
anos, conforme dispõe o art. 87 da Lei no 8.666/93. 

10.2. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais: 

10.2.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens prevista em contrato ou instrumento equivalente; 

10.2.2. Retardamento imotivado de fornecimento ou de suas parcelas; 

10.2.3. Paralisação do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Municipal; 

10.2.4. Fornecimento de materiais de baixa qualidade; 

10.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas, na forma da lei;  

10.3.1. A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos pela futura 
CONTRATADA; 

10.4. As sanções antes relacionadas também poderão ser aplicadas àquele que: 

10.4.1. Deixar de apresentar a documentação exigida para o certame;  

10.4.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;  

10.4.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;  

10.4.4. Não mantiver a proposta;  

10.4.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 

10.4.6. Comportar-se de modo inidôneo; 

10.4.7. Cometer fraude fiscal; 

10.4.8. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
certame. 

10.5. A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla defesa e o 
contraditório. 

10.6. As sanções aplicadas serão obrigatoriamente publicadas e registradas nos Cadastros de estilo. 

11. DA FISCALIZAÇÃO 

 

11.1. O setor competente para autorizar o fornecimento e fiscalizar o cumprimento do objeto deste termo será a 
Secretaria responsável, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal no  8.666/93, e será realizada pela Contratada no 
local, através de seus representantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente os prazos e condições do presente 
Termo de Referência, podendo, o mesmo delegar tal função a um servidor pertencente à referida secretaria; 

11.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE ou a terceiros, todos os 
trabalhos registrados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização da CONTRATANTE, a qualquer hora, por 
seus representantes devidamente credenciados; 

11.3. O órgão gestor far-se-á representar por seu Fiscal designado e, na falta ou impedimento deste, por seu 
substituto com as mesmas atribuições e poderes; 
 
11.4. À Fiscalização compete o acompanhamento e controle da execução do objeto, as avaliações e medições, até sua 
conclusão, observadas todas as condições expressas nos documentos que compõem o contrato; 

11.5. Toda troca de informações e correspondências entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, bem como todas as 
instruções da Fiscalização a CONTRATADA, devem ser por escrito, cabendo o seu registro em documento específico;  

11.6. Todos os expedientes escritos da CONTRATADA, após seu registro, serão encaminhados ao órgão gestor, para 
decisão, acompanhados de parecer da Fiscalização; 

11.7. Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas da CONTRATANTE, resolver as dúvidas e as questões 
expostas pela CONTRATADA, dando-lhes soluções rápidas e adequadas; 
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11.8. Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou pela CONTRATADA, obrigando-a, à sua 
conta e risco, à correção e nova execução das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência dos 
levantamentos; 

11.9. A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na aplicação das multas 
contratuais, relacionadas com o andamento do fornecimento, e no desconto das faturas das despesas a que a 
CONTRATADA tenha dado causa, por ação ou omissão. 

 

12. DO PAGAMENTO 

 
12.1. Pagamento será realizado, mediante o atesto específico na Nota Fiscal acompanhada da relação dos materiais 
(insumos) entregues. 
12.2. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pelo Fundo Municipal de Saúde, 
por processo legal e em até 30 dias da sua abertura, após a devida comprovação da entrega dos materiais (insumos). 
12.3. Se o objeto não for entregue conforme condições deste termo, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento 
regular. 
12.4. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua 
reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 
12.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
 

13. DA GARANTIA 

 

13.1. A empresa fornecedora dos produtos será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais 
porventura entregue com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações deste Termo. 

13.2. Serão observados os prazos de validade e garantia indicados pelos fabricantes, sendo que a garantia deverá 
obedecer o periodo mínimo quando estabelecido na especificação do objeto, conforme o item 5 deste termo de 
referência. 

13.2.1. Não serão aceitos materiais com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua 
plena utilização. 

13.2.2 Os produtos deverão ter a validade de no mínimo 12 meses, a contar da data da entrega. No caso de produto 
cuja natureza determine uma validade inferior a este prazo, a entrega do mesmo não poderá exceder 20% (vinte por 
cento) do prazo total de sua validade. 

 

14. DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE ) LEI COMPLEMENTAR N° 123/06).   

 

14.1. Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente identificadas nos 
termos do art. 72 da Lei complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
14.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 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 Comissão de Licitação, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 
14.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 14.2, implicará na inabilitação do licitante e 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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14.4. Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado à Comissão de Licitação declarar 
vencedor do certame o licitante, efetivamente habilitado, que tenha apresentado a melhor proposta, ou revogar a 
licitação. 
 
14.5. Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei complementar nº 123/06, 
a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado 
e favorecido, nos termos que se seguem: 
 
14.5.1. Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, e empate real as que 
sejam iguais. 
 
14.5.2 Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor, exequível, considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
 
14.5.2.1 O direito a ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
 
14.5.3. Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer o direito, ou se sua oferta 
não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico direito à microempresa ou empresa de pequeno porte 
subsequente em situação de empate, se houver, na ordem classificatória, até a apuração de uma proposta que atenda 
às condições estabelecidas neste edital.  
 
14.5.4. No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
14.5.5. O disposto neste item 14.5. somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
15. APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

15.1 Havendo necessidade de apresentação de amostras, o pregoeiro a qualquer tempo poderá solicitar e designar data 
e hora para que o detentor da oferta classificada em primeiro lugar proceda a sua realização, ficando facultado aos 
demais licitantes o acompanhamento da apresentação. 
 
15.1.1 Se inexitosa a aferição da primeira amostra, deverá ser notificado o detentor da proposta subseqüente, na 
ordem de classificação, para apresentação de sua amostra em idêntico prazo, e assim sucessivamente, até que se 
obtenha amostra compatível. 
 
15.2 A amostra deverá ser entregue contra-recibo, no prazo acima estipulado, no horário de 08:00 h às 17:00h, de 
segunda a sexta-feira, no seguinte endereço: Secretaria de Saúde de Ilhéus, situada a Rua Araújo Pinho nº 07, 4º 
Andar, Centro, CEP: 45.653-145, Ilhéus/BA. 
 
15.3 A amostra deverá estar lacrada e em embalagem que contenha as informações que permitam identificar o licitante 
e o procedimento licitatório ao qual se refere. 
 
15.4 As amostras apresentadas serão analisadas com o objetivo de aferir a sua compatibilidade com os requisitos e as 
especificações contidas no item 5 de termo de referência, bem como com as consignadas na proposta apresentada pelo 
licitante, podendo o responsável pela condução do certame proceder à avaliação e análise com o assessoramento de 
unidades técnicas competentes. 
 
15.4.1 Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, desmontados, instalados e submetidos aos 
testes necessários, sendo devolvidos ao licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação, não cabendo 
ressarcimento do valor do objeto. 
 
15.4.2 A amostra apresentada deverá possuir elementos e quantidades suficientes que permitam a identificação do 
objeto, bem como a constatação de suas propriedades e do seu rendimento, além do número do registro no órgão 
competente, quando exigido. 
 
15.5. Entregue a amostra, não serão permitidas quaisquer modificações no produto apresentado para fins de adequá-lo 
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à especificação constante do edital. 
 
15.6 A não apresentação será reputada desistência, com as conseqüências estabelecidas em lei. 
 
15.7 A desconformidade ou incompatibilidade da amostra com os requisitos e especificações do instrumento 
convocatório implicará na desclassificação da proposta. 
 
15.8 A amostra aprovada permanecerá em poder do órgão licitante para fins de confrontação quando do recebimento 
do material licitado, sendo liberada somente após a conclusão do contrato. 
 
15.9 As amostras reprovadas deverão ser retiradas em até 30 (trinta) dias, contados da publicação da homologação da 
licitação, ficando esclarecido que as que não forem retiradas nesse prazo serão descartadas. 
 
15.10 Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início de entrega dos materiais ofertados. 
 
15.11. Critério objetivo de avaliação: Para efeito de aceitação ou de reprovação das amostras, os parâmetros mínimos 
são os abaixo relacionados:  
 
15.11.1. As mostras apresentadas deverão atender obrigatoriamente as especificações contidas neste termo de 
referência. 

 

16. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

A(s) empresa(s) vencedoras(s) deverá(ão) apresentar em anexo a proposta os seguintes documentos:  
 
16.1 É exigida a apresentação junto a proposta de preço do certificado de registro de cada produto no Ministério da 
Saúde, fornecido através do seu órgão competente, conforme o §4º do art. 14 do Decreto Federal nº 79.094/77, ou 
publicação no D.O.U. Em caso de registro vencido, o fornecedor deverá apresentar as Certidões de Registro vencidas e 
todos os pedidos de revalidações (Petição 1 e 2) com o carimbo do Protocolo do Ministério da Saúde perfeitamente 
legível, para averiguação do prazo previsto no § 6º do art.  14 do Decreto Federal nº 79.094/77. 
 
16.2 Tratando-se de produtos dispensados de registro, que figurem em relações elaboradas pela ANVISA, conforme 
previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, deverá ser apresentado o cadastramento ou a comprovação de 
dispensa. 
 
16.3 O(s) documento(s) apresentado(s) por meio de publicação no Diário Oficial deve(m), preferencialmente, destacar, 
com marca-texto, o(s) produto(s) cotado(s). 
 
16.4 Os registros ou publicações no DOU devem ser identificados com o número do item/lote a que se referem, a fim de 
facilitar o julgamento das Propostas de Preços. 
 
16.5 Em caso de medicamentos, deverá ser apresentado também o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e 
Controle por linha de produção/produtos – CBPFC, emitido pela ANVISA/MS. 
 
16.6 Se o produto for importado, alternativamente ao item anterior, poderá ser apresentado o CBPFC emitido pela 
Autoridade Sanitária do país de origem, acompanhada de tradução oficial para o português. 
 
16.7 Em caso de CBPFC vencido, este deve estar acompanhado da “petição de renovação” e “comprovante de protocolo 
da ANVISA”, conforme RDC 66/07. 
 
16.8 O CBPFC deverá obedecer a Lei nº 11.972-2009, de 07/07/2009 e a Resolução RDC nº23/99, RDC/ANVISA nº 
25/99,RDC nº 135/2003 e RDC nº 460/99, quanto ao modelo, conteúdo e validade de 2 (dois anos). 
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ANEXO II – MODELO DE DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
 
 
 

MODELO DE DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 
 
 
 
 
 

LOTE /ITEM 
  

DESCRIÇÃO 
 

QUANTITATIVO 
(A) 

PREÇO 
UNITÁRIO (B) 

PREÇO TOTAL  
(AxB) 

     
                                                                      VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (GLOBAL) R$ 

 
 
 
 

Ilhéus _____de __________________ de 2019. 
 

_________________________________________________________ 
RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  //    CCNNPPJJ  //    NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //    AASSSSIINNAATTUURRAA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obs: Para efeito de julgamento, será considerada a disputa pelo valor global de cada lote. 
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 ANEXO III - MODELO DE PROCURAÇÃO  
 
 

 
 
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) 
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de 
Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como 
nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao 
procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 
 
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, 
negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).  
 
 

Ilhéus _____de __________________ de 2019. 
 

_________________________________________________________ 
RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  //    CCNNPPJJ  //    NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //    AASSSSIINNAATTUURRAA  
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ANEXO IV - MODELO DE PROVA HABILITAÇÃO - PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 
 
 

PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 
 
Modalidade de Licitação 
Pregão Eletrônico 

Número 
XXX/XXXX 

 
 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei federal 8.666/93, que não 
empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  

 
(    ) nem menor de 16 anos.  
(    ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 
 

Ilhéus _____de __________________ de  _____. 
 

_________________________________________________________ 
RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  //  CCNNPPJJ  //    NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //    AASSSSIINNAATTUURRAA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ou 
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 ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO  
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

 
 
Processo Administrativo Nº: _____/201x 

Pregão Eletrônico (Registro de Preços – RP) Nº:_____/201x 

 

O Município de Ilhéus, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ: ......................................, localizada à 
....................................., n.º ..............., ......................, Bairro: ...................., .............................../......., neste 
instrumento representado pelo Prefeito Municipal,................................................., portador da carteira de Identidade 
n.º: ...................... CPF: ....................., ......................., ......................., residente e domiciliado à ......................., 
n.º ..............., ....................., ...................../....., CEP ...................., doravante denominado CONTRATANTE, e do 
outro lado, a empresa ................................................................., CNPJ nº .................................., localizada 
.............................................., nº ............, ................................, .................................../......, CEP: ......................, 
neste instrumento representado (a) por seu (sua) Representante Legal, Sr(a) .........................................,portador da 
Carteira de Identidade n.º: ...........................CPF: ......................., doravante denominado CONTRATADO (A), 
celebram o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 
Cláusula Primeira - Do Objeto  

1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de  medicamentos   de acordo com as especificações e 
detalhamentos do Termo de Referência (Anexo I), que juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar 
este instrumento. 

 

Cláusula Segunda - Pressupostos Jurídicos e Administrativos 

2.1. O presente Contrato decorre do procedimento administrativo nº /2019, na modalidade Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº ______/201x, do dia ___/___/201x, julgado em ___/___/201x e homologado em 
____/____/201x, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores.     
 
Cláusula Terceira - Da Vinculação 

3.1. Os termos do presente Contrato deverão ser cumpridos fielmente pelas partes, de acordo com as condições 
avençadas no Edital do Pregão para Registro de Preços acima referenciado, na proposta vencedora e com o disposto na 
legislação aplicável. 
 
Cláusula Quarta - Dos Preços 

4.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos bens efetivamente entregues, os valores abaixo especificados:  
 

Itens Especificações Quantitativos Preço Unitário Preço Total 
     

     
     
     
 

4.2.Estima-se para o contrato o valor global de R$ 
 

4.3.Os preços ofertados deverão ser na condição de preço a vista para pagamento, mediante apresentação de nota fiscal 
ou fatura. 
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4.4.Todos os preços deverão ser apresentados em moeda corrente do país, devendo incluir todos os custos diretos e 
indiretos, julgados necessários pela proponente e todas as incidências que sobre eles possam recair, tais como encargos 
fiscais, tributos, taxas, impostos e outros; 
 
Cláusula Quinta - Da Vigência 

5.1. O presente Contrato terá vigência da data de assinatura até o dia 31 de Dezembro de 20___. 
 

Cláusula Sexta - Do prazo de Fornecimento 

6.1. A execução do objeto, quando solicitada, ocorrerá por conta e risco da contratada e será procedida de acordo com 
as necessidades da contratante que fixará o fornecimento necessário e o prazo de execução do objeto através de Ordem 
de Fornecimento. 
 
Cláusula Sétima - Das Condições de Fornecimento e Pagamento 

7.1. A entrega objeto deste contrato deverá ser realizada no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de 
recebimento da AF – Autorização de Fornecimento emitida pelo Município, desde que em conformidade com a proposta 
ofertada e as especificações contidas no Termo de Referência.  

7.2.Sem prejuízo de outras condições de fornecimento que estejam previstas na ARP, na Ordem de Fornecimento ou em 
outro instrumento equivalente, de modo expresso ou de modo implícito como decorrência das especificações, o 
fornecimento, quando solicitado, ocorrerá por integral conta e risco do Beneficiário do Registro de Preços e observará as 
necessidades do Órgão Gerenciador que fixará outras condições que se façam imperiosas.   

7.3. Os pagamentos serão realizados no prazo legal, após a apresentação da(s) nota(s) fiscal (is) / fatura(s), 
acompanhadas da respectiva medição e, mediante a comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, por meio de depósito na conta corrente bancária em nome do beneficiário do Registro de Preços, 
indicada pelo mesmo na sua proposta, condicionada à liquidação de cada despesa pela unidade gestora do Órgão 
Gerenciador, atestando a execução satisfatória do objeto contratual correspondente e observadas as demais exigências 
a seguir indicadas:  

7.3.1. Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal (is) / fatura(s), o prazo de pagamento será contado a partir 
da(s) correspondentes(s) regularização(ões); 

7.3.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá 
ser efetuado no primeiro dia útil subsequente; 

7.3.3. O faturamento deverá ocorrer através de nota(s) fiscal (is) / fatura(s), sob pena de inadmissão do fornecimento.  

7.3.4. Para receber seus créditos o beneficiário do Registro de Preços deverá comprovar a regularidade fiscal e 
tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação. 

7.3.5. Nenhum pagamento será efetuado ao beneficiário do Registro de Preços caso os documentos necessários 
estejam com prazo de validade vencido, bem como se houver pendência de liquidação de qualquer obrigação que lhe foi 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 
de correção monetária. 

7.3.6. A ausência da documentação exigida implicará no não pagamento, ficando o Órgão Gerenciador, isento de 
qualquer ônus adicional por tal medida. 

7.4. Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, insalubridade, taxas e emolumentos que recaírem sobre o objeto 
da presente contratação, correrão por conta do beneficiário do Registro de Preços, estando ainda incluídos em seu 
preço, todos os custos diretos e indiretos e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto que vier a ser 
contratado. 

7.5. Nenhum outro pagamento será devido pelo órgão gestor ao beneficiário do Registro de Preços, seja a que título for, 
nem direta, nem indiretamente, sendo certo que o beneficiário do Registro de Preços é a único responsável pelo 
cumprimento de todas as obrigações legais e regulamentares que se produzirem na execução desta da Ata de Registro 
de Preços. 

7.6. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Município em 
favor do beneficiário do Registro de Preços. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença 
será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

7.7. É vedada a antecipação de pagamentos sem o fornecimento do objeto contratual. 

7.8. Aquisição da totalidade dos itens de grupo respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 

 
 
 

  

Pregão eletrônico nº  010/2019      fls. 42/57 

7.9. Aquisição de item isolado para o qual o preço unitário  adjudicado ao vencedor seja menor preço válido ofertado 
para o mesmo item na fase de lances 

7.10.  Constitui irregularidade a aquisição (emissão de empenho) de item de grupo adjudicado por preço global, de 
forma isolada, quando preço unitáio  adjudicado não for o menor lance válido ofertado na disputa relativo ao item, salvo 
quando ficar demonstrado  que é inexeqüível ou inviável, dentro do modelo de execução do contrato, a demanda 
proporcional  ou total de todos os itens respectivos do grupo. 

 

Cláusula Oitava - Do Recebimento 

8.1. Os recebimentos provisório e definitivo serão realizados na forma do artigo 73, inciso I da Lei nº 8.666/93 e 
respectivas alterações, observadas as demais condições previstas em procedimento interno para o recebimento do 
objeto. 

8.2. A fiscalização do Município de Ilhéus realizará o levantamento de eventuais pendências executivas a serem 
satisfeitas pela Contratada.  

8.3. A contratante reserva-se no direito de não aceitar o fornecimento em desacordo com o previsto neste instrumento 
convocatório, podendo rescindir o contrato nos termos do art. 78, inciso I e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, 
ambos da Lei Federal no 8.666/93. 

8.4. A eventual aceitação do objeto por parte da Contratante não eximirá a Contratada da responsabilidade de quaisquer 
erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a ser detectados posteriormente, ficando as despesas 
decorrentes da reparação por conta exclusiva da Contratada. 

Cláusula Nona - Das Obrigações da Contratada 

9.1. A contratada se obriga, além das disposições contidas neste Contrato e Termo de Referência a: 

9.1.1. A contratada obriga-se a manter, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do Contrato. 

9.1.2. A tolerância do Município com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da contratada não importará, de 
forma alguma, em alteração do Contrato, podendo o contratante exercer seus direitos a qualquer tempo.  

9.1.3. A contratada é responsável pelo pagamento de todos os encargos, ações, ônus ou débitos trabalhistas, tributários, 
previdenciários, fiscais, administrativos, comerciais, cíveis e penais decorrentes da execução do Contrato e quaisquer 
outras contribuições que sejam exigidas para a prestação dos do objeto do contrato. 

9.1.4. A contratada assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 
previdenciária de acidentes de trabalho e quaisquer outras relativas a danos a terceiros. 

9.1.5. A inadimplência da contratada com referência a todos os encargos, ações, ônus ou débitos decorrentes do 
Contrato não transferem ao contratante a responsabilidade por seu pagamento. 

9.1.6. A contratada obrigar-se-á a desenvolver o objeto deste Contrato sempre em regime de entendimento com a 
fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato. 

9.1.7. Independente da fiscalização do contratante, a contratada será responsável por toda execução do fornecimento, 
com supervisão do contratante. 

9.1.8. Cabe à contratada permitir e facilitar à fiscalização, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os informes e 
esclarecimentos solicitados. 

9.1.9. A contratada assumirá total responsabilidade por danos causados ao contratante ou a terceiros, decorrentes da 
execução do objeto, independente de dolo ou culpa, isentando o contratante de todas as responsabilidades advindas de 
atos de seus prepostos ou quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na execução do objeto.  

9.1.10. Obriga-se a contratada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

9.1.11. É responsabilidade da contratada o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a 
perfeita execução do objeto.   

9.1.12. Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades federais, 
estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por 
efeito legal, sejam impostas ao contratante. 

9.1.13. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los 
com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso. 
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9.1.15. Os produtos utilizados deverão ser de primeira qualidade e não poderão causar danos à saúde humana. 

9.1.16. Os produtos deverão ter a validade de no mínimo 12 meses. 

9.1.18. É vedado à contratada:  

9.1.18.1. Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do contratante, durante a vigência do Contrato;  

9.1.18.2. Veicular publicidade acerca desta contratação, salvo se houver prévia autorização do contratante;  

9.1.18.3. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação do contratado com outrem, cessão ou transferência, 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem a autorização prévia do contratante. 

 

Cláusula Décima - Das Obrigações do Contratante 

10.1. Fornecer à contratada as informações e a documentação técnica indispensáveis à realização do objeto ora 
contratado; 

10.2. Credenciar, por escrito, junto à contratada, um representante de seu próprio quadro ou terceiro, que atuará 
como seu fiscal e único interlocutor para os fins previstos neste contrato; 

10.3. Assegurar o acesso dos empregados da Contratada às suas dependências, aos locais de realização do objeto, 
quando a hipótese assim exigir; 

10.4. Emitir a Ordem de Fornecimento para execução dos trabado contrato da contratada, que não poderá iniciá-los, 
em nenhuma hipótese, antes de receber tal documento; 

10.5. Controlar e fiscalizar os trabalhos dentro da amplitude necessária à salvaguarda de seus interesses, anotando em 
registro próprio, todas as ocorrências verificadas; 

10.6. Notificar a contratada, imediatamente, sobre faltas e defeitos observados na execução do Contrato; 

10.7. Efetuar o pagamento na forma convencionada, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades 
previstas. 

10.8. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

10.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

Cláusula Décima Primeira - Das Alterações 

11.1. Este Contrato poderá sofrer alterações, nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 
Cláusula Décima Segunda - Do Reajustamento e Revisão 

12.1 Os valores ofertados serão fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo da vigência do contrato.  
 
12.2 Proceder-se-á a revisão contratual, em caso de superveniência das situações estipuladas pelo art. 65 da 
Lei 8.666/93. 
 
Cláusula Décima Terceira – Da Rescisão 

13.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências previstas na Lei Federal 
n. º 8.666/1993 e nº 10.520/2002. 

13.2. O contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas na Lei n. 
º8.666/1993. 

13.3. Nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/1993, não cabe à contratada o direito 
a qualquer indenização. 

 
Cláusula Décima Quarta - Das Sanções Administrativas  

14.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo 
Município, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das obrigações 
assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções:  
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14.1.1. Advertência por escrito;  

14.1.2 Multa, nos seguintes termos: 

 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento 
não realizado; 

 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do 
adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; 

 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é 
destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas. 

14.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com a Administração, por até cinco anos; 

14.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo mínimo de 02 (dois) 
anos, conforme dispõe o art. 87 da Lei no 8.666/93. 

14.2. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais: 

14.2.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens prevista em contrato ou instrumento equivalente; 

14.2.2. Retardamento imotivado de fornecimento ou de suas parcelas; 

14.2.3. Paralisação do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Municipal; 

14.2.4. Fornecimento de materiais de baixa qualidade; 

14.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas, na forma da lei;  

14.3.1. A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos pela futura 
CONTRATADA; 

14.4. As sanções antes relacionadas também poderão ser aplicadas àquele que: 

14.4.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;  

14.4.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;  

14.4.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;  

14.4.4. Não mantiver a proposta;  

14.4.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 

14.4.6. Comportar-se de modo inidôneo; 

14.4.7. Cometer fraude fiscal; 

14.4.8. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
certame. 

14.5. A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla defesa e o 
contraditório. 

14.6. As sanções aplicadas serão obrigatoriamente publicadas e registradas nos Cadastros de estilo. 

 
Cláusula Décima Quinta - Da Fiscalização 

15.1.   Compete ao órgão contratante a autorizar o fornecimento e fiscalizar o cumprimento do objeto desta licitação, 
observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal no  8.666/93, e será realizada pela Contratada no local, através de 
seus representantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente os prazos e condições do presente Termo de 
Referência, a proposta e as disposições contratuais, podendo, o mesmo delegar tal função a um servidor 
pertencente à referida secretaria. 

15.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada perante a Contratante ou a terceiros, todos os trabalhos 
registrados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização da Contratante, a qualquer hora, por seus 
representantes devidamente credenciados. 

15.3. A Contratante far-se-á representar por seu Fiscal designado e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto 
com as mesmas atribuições e poderes. 

15.4. À Fiscalização compete: o acompanhamento e controle da execução do objeto, as avaliações e medições, até 
sua conclusão, observadas todas as condições expressas nos documentos que compõem o contrato. 
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15.5. Toda troca de informações e correspondências entre a Contratante e a Contratada, bem como todas as 
instruções da Fiscalização a Contratada, devem ser por escrito, cabendo o seu registro em documento 
específico.  

15.6. Todos os expedientes escritos da Contratada, após seu registro, serão encaminhados ao órgão gestor, para 
decisão, acompanhados de parecer da Fiscalização. 

15.7. Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas da Contratante, resolver as dúvidas e as questões 
expostas pela Contratada, dando-lhes soluções rápidas e adequadas. 

15.8. Qualquer erro ou imperícia na execução ou na entrega do objeto, e que seja constatada pela Fiscalização, fica 
obrigada a CONTRATADA, por sua conta e risco, à correção. 
 

15.9. A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na aplicação das multas 
contratuais, relacionadas com o andamento do fornecimento, e no desconto das faturas das despesas a que a 
Contratada tenha dado causa, por ação ou omissão. 

15.10.Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato ... [Obs.: deve ser indicado o(s) nome(s) e cadastro(s)  
respectivos do(s) servidor(es)]. 

 

Cláusula Décima Sexta - Da Subcontratação  

16.1. A contratada não poderá ceder ou subcontratar o objeto deste Edital, sem prévia autorização do contratante, por 
escrito, sendo vedada a efetivação com empresa que tenha participado de qualquer etapa da licitação. 

16.2. A autorização de subcontratação concedida pelo contratante não eximirá a contratada da responsabilidade total 
pelo cumprimento de todos os termos e condições deste Contrato. 

 
Cláusula Décima Sétima - Da Dotação Orçamentária 

17.1. As despesas decorrentes deste Contrato, correrão à conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s), tendo 
em vista as diversas demandas deste Município: ...................................................................... 

 
Cláusula Décima Oitava -Da Publicação  

18.1. A eficácia do presente instrumento está vinculada à publicação do extrato no Diário Oficial do município, sendo 
esta de responsabilidade do contratante. 

 
Cláusula Décima Nona - Das Disposições Finais  

19.1. Aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520/02 no que for pertinente, além do 
Decreto Municipal 05/2007.  

 
Cláusula Vigésima -Do Foro   

20.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ilhéus-Bahia para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste 
Contrato, com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser. 

20.2. E por estarem ajustadas, firmam este Contrato em 03 (três) vias, de igual teor, juntamente com as testemunhas 
que também a assinam. 

  

____________________________________        ________________________________ 

Contratante Contratado 
 

Testemunhas: 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE FISCAL 

 
DECLARAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE FISCAL 

(LEI COMPLEMENTAR nº 123/06) 
[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE] 

 
Em cumprimento à cláusula 4.1.2.1 da DISPOSIÇÕES GERAIS do instrumento convocatório acima 
identificado, declaramos, para os efeitos da Lei Complementar nº 123/06:  

 
 

(  ) Não haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal. 
 

[ou] 
 
(  ) Haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização 

procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da declaração 
do vencedor. 

 
Ilhéus, _____de __________________ de  20__. 

 
_________________________________________________________ 

 
RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  //    CCNNPPJJ  //    NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //    AASSSSIINNAATTUURRAA 
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ANEXO VII- MODELO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO 

 

 
PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO 
 
Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

 

 

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXXXX, com endereço na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, forneceu a esta instituição os materiais abaixo referidos, atendendo 
integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, 
inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento.   

 

Especificação Quantidade Prazo de entrega 
   
   
   
   

 
 
 
 

Ilhéus, _____de __________________ de  20___. 
_________________________________________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  //  CCNNPPJJ  //    NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //    AASSSSIINNAATTUURRAA 
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS  

 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS  
 
Modalidade de Licitação 
 

Número 
XXX/XXXX 

 
 
DECLARAÇÃO FIRMADA PELO PRÓPRIO LICITANTE 
 
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, para os fins da parte final do 
inciso III do art. 30 da Lei federal nº 8.666/93, termos conhecimento de todas as informações e das 
condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 
Ilhéus, _____de __________________ de 20___. 

 
_________________________________________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  //  CCNNPPJJ  //    NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //    AASSSSIINNAATTUURRAA  
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 

 
 
 

 
Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO  
 

Em cumprimento do art. 4º, VII, da Lei federal nº 10.520/02, e em face do quanto disposto no art. 95, e no 
art. 87, IV, da Lei federal nº 8.666/93, declaramos:  

 
    
(  ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação. 
    
   [ou] 
   [exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte 

beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06] 
(  ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do 

§1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal. 
 

 
Ilhéus, _____de __________________ de  20__. 

_________________________________________________________ 
RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  //    CCNNPPJJ  //    NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //    AASSSSIINNAATTUURRAA  
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ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE] 

 
Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, declaramos:  
 
(  ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na 

condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o 
§4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.  

 
[ou] 

 
(  ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na 

condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se 
reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06. 

 
 

 
 
 

Ilhéus, _____de __________________ de  20__. 
_________________________________________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  //    CCNNPPJJ  //    NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //    AASSSSIINNAATTUURRAA  
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ANEXO XI- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 

Ao(s) .... (....) dia(s) do mês de ................. de 20..., o (nome da autoridade competente), por intermédio da(o) 
................................. (nome da Unidade/Órgão competente), CNPJ nº .........................., com endereço na 
................................................. - CEP:..................., neste ato representada por seu (sua) ..................... (Cargo e 
nome da autoridade competente para assinar a Ata), ............. (nome da respectiva autoridade), CI nº 
...................., CPF nº ............................, e a empresa ............................, neste ato representada por seu (sua) 
.......................(cargo), ................ (nome do representante), CI nº ......., CPF nº........, vencedora e adjudicatária 
do Pregão acima referido, resolvem firmar a presente Ata de Registro de Preços, observadas as disposições legais 
aplicáveis, e as condições enunciadas nas cláusulas seguintes: 

 
1. Do Objeto  

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços por item xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Municipal de Ilhéus-Ba, de 
acordo com as especificações e detalhamentos do Termo de Referência (Anexo I) que juntamente com a proposta 
comercial da empresa signatária desta Ata, passam a integrar este instrumento. 

 
2. Pressupostos Jurídicos e Administrativos 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços decorre do procedimento administrativo nº ____/20xx, na modalidade Pregão 
Presencial para Registro de Preços nº ______/201x, do dia ___/___/201x, julgado em ___/___/201x e homologado em 
____/____/201x, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores.    

 
3. Da Vinculação 

3.1. Os termos da presente Ata deverão ser cumpridos fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas 
no Edital do Pregão para Registro de Preços acima referenciado na proposta cujo(s) preço(s) será(ão) registrado(s) e 
com o disposto na legislação aplicável. 

 
4. Dos Preços Registrados  

4.1. O valor da presente contratação será conforme discriminado abaixo, o qual foi ofertado na proposta de preços da 
empresa signatária desta Ata, estando nele incluídos todos impostos e demais encargos incidentes.  

    

    

 
5. Da Vigência do Registro de Preços  

5.1. A presente Ata terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação, não podendo ser prorrogada. 

5.2. Durante o prazo de vigência desta Ata, o Município não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderão 
advir, sendo-lhe facultada a adoção de outros meios para aquisição do objeto, respeitada a legislação relativa às 
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.   

 
6. Do prazo de Execução  

6.1. A execução do objeto, quando solicitada, ocorrerá por conta e risco do beneficiário do Registro de Preços e será 
procedida de acordo com as necessidades do órgão gestor que fixará o fornecimento necessário e o prazo de entrega 
através de Ordem de Fornecimento. 

 
7. Do Gerenciamento do Registro de Preços  
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7.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Ilhéus, para avaliar o mercado constantemente, 
promover as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicar trimestralmente os preços registrados.    

 
8. Da Obrigação de Manter as Condições de Habilitação e Qualificação Exigidas na Licitação 

8.1. As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão realizado deverão ser mantidas, durante 
toda a vigência da presente Ata, pela adjudicatária, ficando facultado ao Município, a qualquer momento, exigir a 
apresentação dos documentos comprobatórios. 

 
9. Das Condições de Fornecimento e Pagamento 

9.1. A entrega objeto deste Edital deverá ser realizada em conformidade com a Ordem de Fornecimento emitida pelo 
Município desde que compatível com a proposta ofertada e as especificações contidas no Termo de Referência, nos 
termos constantes da Ordem de Fornecimento.  

9.2. Sem prejuízo de outras condições de fornecimento que estejam previstas na ARP, na Ordem de Fornecimento ou 
em outro instrumento equivalente, de modo expresso ou de modo implícito como decorrência das especificações, o 
fornecimento, quando solicitado, ocorrerá por integral conta e risco do Beneficiário do Registro de Preços e observará as 
necessidades do Órgão Gerenciador que fixará outras condições que se façam imperiosas.   

9.3. Os pagamentos serão realizados no prazo legal, após a apresentação da(s) nota(s) fiscal (is) / fatura(s), 
acompanhadas da respectiva medição e, mediante a comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, por meio de depósito na conta corrente bancária em nome do beneficiário do Registro de Preços, 
indicada pelo mesmo na sua proposta, condicionada à liquidação de cada despesa pela unidade gestora do Órgão 
Gerenciador, atestando a execução satisfatória do fornecimento correspondente e observadas as demais exigências a 
seguir indicadas:  

9.3.1. Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal (is) / fatura(s), o prazo de pagamento será contado a partir 
da(s) correspondentes(s) regularização(ões); 

9.3.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá 
ser efetuado no primeiro dia útil subsequente; 

9.3.3. O faturamento deverá ocorrer através de nota(s) fiscal (is) / fatura(s), sob pena de inadmissão do 
fornecimento.  

9.3.4. Para receber seus créditos o beneficiário do Registro de Preços deverá comprovar a regularidade fiscal e 
tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação. 

9.3.5. Nenhum pagamento será efetuado ao beneficiário do Registro de Preços caso os documentos necessários 
estejam com prazo de validade vencido, bem como se houver pendência de liquidação de qualquer obrigação que lhe foi 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 
de correção monetária. 

9.3.6. A ausência da documentação exigida implicará no não pagamento, ficando o Órgão Gerenciador, isento de 
qualquer ônus adicional por tal medida. 

9.4. Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, insalubridade, taxas e emolumentos que recaírem sobre o objeto 
da presente contratação, correrão por conta do beneficiário do Registro de Preços, estando ainda incluídos em seu 
preço, todos os custos diretos e indiretos e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto que vier a ser 
contratado. 

9.5. Nenhum outro pagamento será devido pelo órgão gestor ao beneficiário do Registro de Preços, seja a que título 
for, nem direta, nem indiretamente, sendo certo que o beneficiário do Registro de Preços é a único responsável pelo 
cumprimento de todas as obrigações legais e regulamentares que se produzirem na execução desta da Ata de Registro 
de Preços. 

9.6. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Município em 
favor do beneficiário do Registro de Preços. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença 
será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

9.7. É vedada a antecipação de pagamentos sem o fornecimento do objeto contratual. 

 

10. Do Recebimento 
10.1. Os recebimentos provisório e definitivo serão realizados na forma do artigo 73, inciso I da Lei nº 8.666/93 e 
respectivas alterações, observadas as demais condições previstas em procedimento interno para o recebimento do 
objeto. 
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10.2. A fiscalização do Município de Ilhéus realizará o levantamento de eventuais pendências executivas a serem 
satisfeitas pela Contratada.  

10.3. O Órgão Gerenciador reserva-se no direito de não aceitar o fornecimento em desacordo com o previsto neste 
instrumento convocatório, podendo rescindir o contrato nos termos do art. 78, inciso I e aplicar o disposto no art. 24, 
inciso XI, ambos da Lei Federal no 8.666/93. 

10.4. A eventual aceitação do objeto por parte do Órgão Gerenciador não eximirá o beneficiário do Registro de Preços 
da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a ser detectados 
posteriormente, ficando as despesas decorrentes da reparação por conta exclusiva do beneficiário do Registro de Preços. 

 
11. Das Obrigações do Beneficiário do Registro de Preços 

11.1. O beneficiário do registro de preços se obriga, além das disposições contidas no Termo de Referência a: 

11.1.1. O beneficiário do registro de preços obriga-se a manter, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer 
alteração que possa comprometer a manutenção da Ata de Registro de Preços. 

11.1.2. A tolerância do Município com qualquer atraso ou inadimplemento por parte do beneficiário do registro de preços 
não importará, de forma alguma, em alteração da Ata de Registro de Preços, podendo o Órgão Gerenciador exercer seus 
direitos a qualquer tempo. 

11.1.3. O beneficiário do registro de preços é responsável pelo pagamento de todos os encargos, ações, ônus ou débitos 
trabalhistas, tributários, previdenciários, fiscais, administrativos, comerciais, cíveis e penais decorrentes da execução da 
Ata de Registro de Preços e quaisquer outras contribuições que sejam exigidas para o cumprimento do objeto. 

11.1.4. O beneficiário do registro de preços assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação 
trabalhista, previdenciária de acidentes de trabalho e quaisquer outras relativas a danos a terceiros. 

11.1.5. A inadimplência do beneficiário do registro de preços com referência a todos os encargos, ações, ônus ou débitos 
decorrentes da Ata de Registro de Preços não transferem ao Órgão Gerenciador a responsabilidade por seu pagamento. 

11.1.6. O beneficiário do registro de preços obrigar-se-á a desenvolver o objeto deste edital sempre em regime de 
entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento da Ata de 
Registro de Preços. 

11.1.7. Independente da fiscalização do Órgão Gerenciador, o beneficiário do registro de preços será responsável por 
toda execução do objeto contratual, com supervisão do Órgão Gerenciador. 

11.1.8. Cabe ao beneficiário do registro de preços permitir e facilitar à fiscalização, em qualquer dia e hora, devendo 
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados. 

11.1.9. O beneficiário do registro de preços assumirá total responsabilidade por danos causados ao Órgão Gerenciador 
ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, independente de dolo ou culpa, isentando o Órgão Gerenciador de 
todas as responsabilidades advindas de atos de seus prepostos ou quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou 
ajustadas na execução do objeto.  

11.1.10. Obriga-se o beneficiário do registro de preços a manter, durante toda a execução da Ata de Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

11.1.11. É responsabilidade do beneficiário do registro de preços o fornecimento de materiais, equipamentos e 
mão-de-obra necessários para a perfeita execução do objeto.    

11.1.12. Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades 
federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas 
que, por efeito legal, sejam impostas ao Órgão Gerenciador;  

11.1.13. Todos os produtos e materiais necessários à execução do fornecimento ficarão sob a guarda e responsabilidade 
da contratada. 

11.1.14. Os produtos utilizados deverão ser de primeira qualidade e não poderão causar danos à saúde humana. 

11.1.15 Os produtos deverão ter a validade de no mínimo 12 meses. 

11.1.16. É vedado ao beneficiário da Ata de Registro de Preços:  

11.1.16.1. Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do Órgão Gerenciador, durante a vigência do Contrato;  

11.1.16.2. Veicular publicidade acerca desta contratação, salvo se houver prévia autorização do Órgão 
Gerenciador;  
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11.1.16.3. Subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação do contratado com outrem, cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem a autorização prévia do Órgão 
Gerenciador. 

12. Obrigações do Órgão Gerenciador 

12.1. Fornecer ao beneficiário da Ata de Registro de Preços as informações e a documentação técnica indispensáveis à 
realização do objeto ora contratado; 

12.2. Credenciar, por escrito, junto ao beneficiário da Ata de Registro de Preços, um representante de seu próprio 
quadro ou terceiro, que atuará como seu fiscal e único interlocutor para os fins previstos neste contrato; 

12.3. Assegurar o acesso dos empregados do beneficiário da Ata de Registro de Preços às suas dependências, aos 
locais de realização do objeto, quando a hipótese assim exigir;  

12.4. Emitir a Ordem de Fornecimento para execução do contrato do beneficiário da Ata de Registro de Preços, que 
não poderá iniciá-los, em nenhuma hipótese, antes de receber tal documento; 

12.5. Controlar e fiscalizar os trabalhos dentro da amplitude necessária à salvaguarda de seus interesses, anotando em 
registro próprio, todas as ocorrências verificadas; 

12.6. Notificar o beneficiário da Ata de Registro de Preços, imediatamente, sobre faltas e defeitos observados na 
execução da Ata de Registro de Preços; 

12.7. Efetuar o pagamento na forma convencionada, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades 
previstas. 

12.8. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

12.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 
que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
13. Das Alterações 

13.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo 65,II,"d" da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

13.2. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Setor de Compras negociará 
como prestador sua redução. 

13.3. Se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado, o beneficiário do registro, antes de ser convocado a 
assinara Ordem de Fornecimento, poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro, devendo anexar ao 
requerimento  comprovantes, como exemplo notas fiscais e lista de preços de prestadores, de que não é possível 
cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços. 

 
14. Do Reajustamento e Revisão 

14.1. Os valores ofertados serão fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo da vigência da ata.  
14.2 Proceder-se-á a revisão contratual, em caso de superveniência das situações estipuladas pelo art. 65 da Lei 
8.666/93. 

 
15. Rescisão, Suspenção ou Cancelamento do Registro 

15.1. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente quando se tornarem superiores aos 
praticados no mercado ou por razões de interesse público devidamente fundamentado. 

15.2. A inexecução, total ou parcial, da Ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão, com as consequências 
previstas na Lei Federal n. º 8.666/1993 e nº 10.520/2002. 

15.3. O beneficiário do registro poderá rescindir administrativamente a Ata de Registro de Preços nas hipóteses 
previstas os incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n. º8.666/1993. 

15.4. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n. º 8.666/1993 não cabe ao 
beneficiário do registro o direito a qualquer indenização. 

15.5. O Registro poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
data do recebimento da notificação, em quando: 
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a) O beneficiário do registro não cumprir as exigências contidas na Ata; 

b) O beneficiário do registro, injustificadamente, deixar de firmar a Ata decorrente do Registro de Preço; 

c) O beneficiário do registro der causa à rescisão administrativa da Ata, decorrente do Registro de Preço, 
por um dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n. º8.666/1993. 

 
16. Das Sanções Administrativas  

16.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo 
Município, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das obrigações 
assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções:  

16.1.1. Advertência por escrito;  

16.1.2 Multa, nos seguintes termos: 

 0,3% (três décimos por cento) por dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado; 

 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em 
efetuar o reforço de garantia; 

 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, 
ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou 
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas. 

16.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com a Administração, por até cinco anos; 

16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo mínimo de 02 (dois) 
anos, conforme dispõe o art. 87 da Lei no 8.666/93. 

16.2. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais: 

16.2.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens prevista em contrato ou instrumento equivalente; 

16.2.2. Retardamento imotivado de fornecimento ou de suas parcelas; 

16.2.3. Paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Municipal; 

16.2.4. Fornecimento de materiais de baixa qualidade; 

16.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas, na forma da lei;  

16.3.1. A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos pela futura 
CONTRATADA; 

16.4. As sanções antes relacionadas também poderão ser aplicadas àquele que: 

16.4.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;  

16.4.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;  

16.4.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;  

16.4.4. Não mantiver a proposta;  

16.4.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 

16.4.6. Comportar-se de modo inidôneo; 

16.4.7. Cometer fraude fiscal; 

16.4.8. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
certame. 

16.5. A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla defesa e o 
contraditório. 

16.6. As sanções aplicadas serão obrigatoriamente publicadas e registradas nos Cadastros de estilo. 

 
17. Da Fiscalização  

17.1. O setor competente para autorizar o fornecimento e fiscalizar o cumprimento do objeto desta licitação será do 
Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal no  8.666/93, e será realizada pelo 
beneficiário do Registro de Preços no local, através de seus representantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente 
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os prazos e condições do presente Termo de Referência, a proposta e as disposições da Ata de Registro de Preços, 
podendo, o mesmo delegar tal função a um servidor pertencente ao referido Fundo. 

17.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade do beneficiário do Registro de Preços perante o Órgão Gerenciador ou a 
terceiros, todos os trabalhos registrados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização do Órgão Gerenciador, a 
qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados. 

17.3. O órgão gestor far-se-á representar por seu Fiscal designado e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto 
com as mesmas atribuições e poderes. 

17.4. À Fiscalização compete: o acompanhamento e controle da execução do objeto, as avaliações e medições, até 
sua conclusão, observadas todas as condições expressas nos documentos que compõem a Ata de Registro de Preços. 

17.5. Toda troca de informações e correspondências entre o beneficiário do Registro de Preços e o Órgão 
Gerenciador, bem como todas as instruções da Fiscalização ao beneficiário do Registro de Preços, devem ser por 
escrito, cabendo o seu registro em documento específico.  

17.6. Todos os expedientes escritos do beneficiário do Registro de Preços, após seu registro, serão encaminhados ao 
órgão gestor, para decisão, acompanhados de parecer da Fiscalização. 

17.7. Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do Órgão Gerenciador, resolver as dúvidas e as 
questões expostas pelo beneficiário do Registro de Preços, dando-lhes soluções rápidas e adequadas. 

17.8. Qualquer erro ou imperícia na execução ou na entrega do objeto, e que seja constatada pela 
Fiscalização, fica obrigada ao beneficiário do registro de Preço, por sua conta e risco, à correção. 
17.9.  A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na aplicação das multas 
contratuais, relacionadas com o andamento do fornecimento, e no desconto das faturas das despesas a que o 
beneficiário do Registro de Preços tenha dado causa, por ação ou omissão. 

 
18. Da Subcontratação  

18.1. O beneficiário do Registro de Preços não poderá ceder ou subcontratar o objeto deste Edital, sem prévia 
autorização do Órgão Gerenciador, por escrito, sendo vedada a efetivação com empresa que tenha participado de 
qualquer etapa da licitação. 

18.2. A autorização de subcontratação concedida pelo Órgão Gerenciador não eximirá o beneficiário do Registro de 
Preços da responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições deste Termo de Referência. 

 
19. Da Dotação Orçamentária  

19.1. As despesas futuras geradas dos contratos ou instrumentos hábeis, formalizados como decorrência desta Ata de 
Registro de Preços, correrão à conta das dotações orçamentárias específicas vigentes no exercício financeiro respectivo. 

 
20. Da Publicação  

20.1. A eficácia do presente instrumento está vinculada à publicação do extrato no Diário Oficial, sendo esta de 
responsabilidade do Órgão Gerenciador. 

 
21. Das Disposições Finais  

21.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

a) É vedado caucionar ou utilizara Ordem de Fornecimento decorrente do presente registro para qualquer operação 
financeira. 

21.2. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública Municipal poderá utilizar a Ata de registro de 
Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização da Secretaria responsável. 

21.3. Caberá ao beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nelaestabelecidas,optarpelaaceitaçãoounãodaprestação,independentementedos quantitativos registrado sem Ata, desde 
que esta prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

21.4. As aquisições adicionais de que trata o subitem anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% 
(cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

21.5. Caberá ao órgão que se utilizar ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS 

 
 
 

  

Pregão eletrônico nº  010/2019      fls. 57/57 

22. Do Foro 

22.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ilhéus – Bahia para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes desta 
Ata, com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser. 

E por estarem ajustadas, firmam esta Ata em 02(duas) vias, de igual teor, juntamente com as testemunhas que também 
a assinam. 

 

  

_________________________________        _______________________________ 

                            Órgão Gerenciador                                      Beneficiário 
 

Testemunhas: 

   
CPF/RG:               CPF/RG: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


