Prefeitura da Estância Turística de
Joanópolis
Setor de Compras, Licitações e Patrimônio
ADM. 2017/2020
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 06/2017
PROCESSO n° 22/2017
TIPO: Menor Preço por Item
DATA E HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: dia 15/03/2017 às 08h30min.
LOCAL: Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal.
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 15/03/2017 às 08h40min.
LOCAL: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal.
ÒRGÃOS REQUISITANTES: Secretaria Municipal de Saúde.
O MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS/SP, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Francisco Wohlers, nº 170,
centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ nº 45.290.418/0001-19, através do seu PREGOEIRO, neste ato representado pelo Sr.
ROBSON EDUARDO DA SILVEIRA, usando a competência delegada no Decreto Municipal nº 2191 de 23 de Abril de 2008
e Portaria Municipal nº 50 de 19 de janeiro de 2017, torna público que se acha aberta, nesta unidade, a licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que será regida pela Lei federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, com alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
1 - DO OBJETO
1.1 – Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos e material médico-hospitalar para a
Unidade Básica de Saúde do Município de Joanópolis - SP, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze)
meses, e conforme as especificações no Termo de Referência - ANEXO I, do presente Edital.
1.2 - O valor global estimado para este procedimento é de R$ 1.300.520,95 (um milhão e trezentos mil e quinhentos e
vinte reais e noventa e cinco centavos), conforme planilha orçamentária do Termo de Referência - ANEXO I.
1.3 - A quantidade estimada para o presente processo licitatório relacionada no edital serve para apenas como orientação, não
constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento.
1.4 - Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários que o Município de Joanópolis não está
obrigado a adquirir previamente toda a quantidade constante do ANEXO I.
1.5 - Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes ANEXOS:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA;
ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAMENTO;
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DA LICITANTE SER UM ME OU EPP);
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL;
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO, DE ACORDO COM O
DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO;
ANEXO IX – DADOS CADASTRAIS PARA ASSINATURA DE CONTRATO;
ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO.
2 – DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
2.1 – A baixa do EDITAL de licitação, por meio do sítio eletrônico www.joanopolis.sp.gov.br, será feita gratuitamente.
2.2 – Após a publicação, o EDITAL pode vir a ser modificado em aspectos importantes, por intermédio de adendos. Dessa
forma, até a data - limite para a apresentação das propostas, as LICITANTES que realizarem download do EDITAL no sitio
eletrônico www.joanopolis.sp.gov.br, deverão verificar diariamente neste endereço a eventualidade da inclusão de adendos e
esclarecimentos aos documentos de licitação, uma vez que, nesses casos, não serão feitas notificações individuais. Em
conseqüência disso, esta PREFEITURA não se responsabiliza pelas incorreções de propostas, devidas ao não - atendimento
de alguma exigência de adendo não considerada pelas LICITANTES.
2.3 – Quaisquer dúvidas a respeito do presente edital, o SETOR DE LICITAÇÕES prestará todos os ESCLARECIMENTOS
solicitados pelos interessados, desde que argüidas até o 02º (segundo) dia útil antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 08H00 às 11H00 e das 12H30
MIN às 17H00, na Rua Francisco Wohlers, nº 170, centro, Joanópolis/SP, ou através do e-mail: licitacao@joanopolis.sp.gov.br
e/ou pelo telefone: (11) 4888-9200.
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2.4 – Quaisquer dúvidas a respeito do ANEXO I, a FARMACÊUTICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, através da Srª.
Regina Célia Barsotti Badari, prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos interessados, estando
disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 08H00 às 14H00, estabelecida à Rua Francisco Wohlers, nº 113,
Centro, Joanópolis – SP, ou através dos e-mails: reginabarsotti@hotmail.com e ubsjoanopolis@terra.com.br e/ou pelo
telefone: (11) 4888 – 9208.
2.5 – Em caso de não solicitação de esclarecimentos e informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos são
suficientemente claros e precisos, não cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamação alegando-se erro ou
ignorância.
3 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 - As despesas decorrentes da execução do presente correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
10 – Saúde - 02 - Fundo Municipal de Saúde – 10.302.0019.2.040 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde –
3.3.90.30 – Material de Consumo.
3.2 - Nos exercícios subseqüentes as despesas correrão por conta da dotação prevista para atender as obrigações da mesma
natureza.
4 - DA PARTICIPAÇÃO
4.1 - Poderão participar do certame todas as empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação
e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
4.2 – Será vedada a participação de empresas na licitação, quando:
4.2.1 – que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si,
quaisquer que seja sua forma de constituição;
4.2.2 – concordatárias ou em processo de falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
4.2.3 – que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com esta Administração, ou que, tenham sido
declaradas inidôneas junto a qualquer órgão que integre a Administração Pública Federal, Estadual e/ou
Municipal, conforme Lei 8.666/93;
4.2.4 - estrangeiras que não funcionem no País;
4.2.5 - cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto do presente processo de licitação;
4.2.6 – enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei 8.666/93 e posteriores alterações;
4.2.7 – possuir dirigentes, acionistas, sócios ou funcionários da Prefeitura da Estância Turística de
Joanópolis/SP.
4.2.7.1 – considera – se servidores municipais, aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1º, da Lei nº.
8.666/93, que estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria
da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º., inciso III, da Lei
nº. 8.666/93.
4.3 – As licitantes que optarem por enviar seus envelopes via postal, através da ECT (Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos), deverão remetê-lo com AR (Aviso de Recebimento), ao endereço constante do preâmbulo deste edital aos
cuidados do Pregoeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do interessado a entrega dos envelopes até o prazo e
horário estipulados para a abertura do certame.
4.4 - Uma vez terminada a fase de credenciamento, não será permitida a participação de licitantes retardatários, salvo se os
presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, devendo essa circunstância ser consignada na Ata da Sessão.
4.5 - A qualquer tempo, antes da data limite para apresentação das propostas, poderá a COMISSÃO, se necessário, modificar
o Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação de novo AVISO, na imprensa escrita, com restituição de todos os
prazos exigidos por Lei, exceto quando, INQUESTIONAVELMENTE, as alterações não afetarem a formulação das propostas.
4.6 – O Pregoeiro não se responsabilizará por documentação e proposta que por ventura não chegar na hora e local
determinados deste Edital.
4.7 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento.
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4.8 – Não havendo expediente na data marcada, a entrega dos referidos envelopes dar-se-á no primeiro dia útil
subseqüente, à hora já estabelecida.
5 - DO CREDENCIAMENTO
5.1 – As empresas participantes deverão apresentar para o credenciamento junto ao Pregoeiro, com apenas 01 (um)
representante legal, o qual deverá estar munido da sua carteira de identidade (RG, CNH ou Carteira de Categoria
Profissional) ou documento oficial de identificação que contenha foto, sendo o único admitido a intervir no procedimento
licitatório no interesse da representada.
5.2 – O credenciamento será efetuado com a entrega da seguinte documentação:
5.2.1 – se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa:
5.2.1.1 – Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade
comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus
administradores;
5.2.1.2 – Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de prova de diretoria em
exercício;
5.2.1.3 – Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
5.2.2 – se representante legal:
5.2.2.1 – procuração por Instrumento Público lavrada em Cartório de Notas OU por Instrumento Particular da
licitante, com poderes para que o procurador possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste
Pregão, notadamente para formular proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou
renunciar ao direito de interpor recursos, COM FIRMA RECONHECIDA; ou,
5.2.2.2 – documento equivalente (Credenciamento – modelo/ANEXO III) da licitante, com poderes para
que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão, notadamente
para formular proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de
interpor recursos, COM FIRMA RECONHECIDA.
5.1.3 – se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado.
5.3 – Observações:
5.3.1 – se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa física, o instrumento deve estar
acompanhado do ato constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a legitimidade do
outorgante;
5.3.2 – se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa jurídica (empresa licitante), fica dispensada
a apresentação do ato constitutivo, vez que o cartório já o terá examinado e verificado a legitimidade do
signatário;
5.3.3 – poderá ser dispensado o reconhecimento de firma, no caso de procuração por Instrumento Público
lavrada em Cartório de Notas.
5.4 – O representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em nome de pessoa física ou
jurídica (empresa licitante) ATUALIZADO, pois, caso o outorgante não faça mais parte da sociedade, a empresa será
inabilitada na fase de “Habilitação”.
5.5 – Caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de 01 (uma) pessoa deva assinar a Procuração (pública
ou particular) ou o documento de credenciamento (ANEXO III), a falta de qualquer uma delas invalida o documento para
os fins deste Pregão, sendo a empresa inabilitada na fase de “Habilitação”.
5.6 – O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro, ficará impedido de participar da fase
de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição
de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” ou “Documentação”
relativa a este Pregão.
5.6.1 – Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e será mantido o seu preço
apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
5.7 - Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de credenciamento (estatuto, contrato social
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etc.), a declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação ou qualquer outro documento referente à fase de
credenciamento, que por equívoco esteja dentro do envelope de “Proposta” ou de “Habilitação”, poderão ser retirados dos
respectivos envelopes, pelo próprio representante, que procederá o novo lacramento do envelope.
5.8 - Na fase de credenciamento será permitido ao representante da licitante tirar as cópias de documentos necessários,
porventura retirados dos envelopes de proposta e/ou de habilitação.
5.9 – O Pregoeiro ou qualquer um dos membros da Equipe de Apoio poderão conferir os documentos referentes ao
credenciamento antes da abertura da sessão, e lançar o respectivo carimbo de “confere com o original”.
5.10 - Não precisam do credenciamento (ANEXO III) e/ou de procuração: o sócio gerente, o administrador eleito, o
proprietário ou assemelhado, devendo estes apresentar os documentos previstos nos subitens 5.2.1 deste Edital.
5.11 - Para o exercício do direito de preferência de que trata a qualidade de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP), a licitante deverá apresentar em cumprimento às disposições da Declaração de Enquadramento em Regime de
Tributação de ME ou EPP - ANEXO V do edital.
5.12 – A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá a pessoa presente de se manifestar e
responder em nome da licitante.
6 - DA REUNIÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
6.1 - Os interessados deverão entregar ao Pregoeiro antes da sessão, o Credenciamento - ANEXO III, a Declaração de Pleno
Atendimento aos Requisitos de Habilitação - ANEXO IV, e a Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de ME
ou EPP - ANEXO V, sendo apresentados fora dos envelopes.
6.1.1. - A não apresentação da declaração conforme ANEXO V do edital, indicará que a licitante optou por
não utilizar os benefícios prescritos na Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.
6.2 – Os envelopes de “Nº 01 - PROPOSTA” e “Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO”, deverão ser entregues na Seção de
Protocolo, desta Prefeitura Municipal estabelecida à Rua Francisco Wohlers, n° 170, centro, até as 08h30min do dia
15/03/2017.
6.3 – Os envelopes de “Nº 01 - PROPOSTA” e “Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO”, dos participantes deverão ser apresentadas em
02 (dois) envelopes opaco, fechado e lacrado, contendo na parte frontal e externa, de maneira bem nítida, a razão social
do participante e os seguintes títulos:
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL
Nome ou Razão Social:
CNPJ nº __.___.___/____ - __
Endereço:
Pregão (Presencial) nº 06/2017
Processo nº 22/2017
Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis-SP
Rua Francisco Wohlers, 170, Centro.
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO
Nome ou Razão Social:
CNPJ nº __.___.___/____ - __
Endereço:
Pregão (Presencial) nº 06/2017
Processo nº 22/2017
Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis-SP
Rua Francisco Wohlers, 170, Centro.

7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL
7.1 - A proposta deverá ser apresentada em original, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem
cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas e dela devem constar:
7.1.1 - Papel timbrado da empresa, ou identificado com a Razão Social e carimbo do CNPJ (MF), endereço, número
de telefone e/ou fax, CEP, devidamente datada com a última folha contendo a indicação e assinatura do representante
legal da empresa, do banco, da agência e dos respectivos códigos e número da conta corrente para efeito de emissão
de nota de empenho e posterior pagamento, bem como a indicação do nome, número dos documentos pessoais
e qualificação (cargo/função ocupada) do responsável pela assinatura do contrato;
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7.1.2 - Especificação do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as características técnicas de
todos os serviços ofertados, incluindo especificação, laboratório, fabricante, nome comercial, procedência,
marca e certificado de registro dos produtos emitido pela ANVISA/MS, quando houver, e, outros elementos
que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas;
7.1.3 - Cotação dos preços dos itens ofertados com base no “TERMO DE REFERÊNCIA e MODELO DE
PROPOSTA DE PREÇOS” constante do ANEXO II, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as
informações ali previstas.
7.1.3.1 - A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item, fixos e irreajustáveis, e mencionar o
laboratório/fabricante e o nome comercial dos itens ofertados, caso não constar as referidas informações o
item será desclassificado;
7.1.3.1.1 - Para facilitar e agilizar o procedimento licitatório a licitante deverá apresentar o
Certificado de Registro com o número do item conforme seqüência do edital e o nome do
laboratório.
7.1.3.2 - A licitante deverá anexar junto à proposta o Certificado de Registro de Medicamentos/Produtos,
emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vinculada ao MS - Ministério da Saúde,
ou cópia da publicação no DOU - “Diário Oficial da União”, em vigor, referente aos itens que a licitante tenha
cotado devendo indicá-los, no próprio Registro.
7.1.3.3 - Nos valores propostos deverão estar inclusos todas as despesas relacionadas à execução do
fornecimento, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros, encargos sociais e fretes, bem como
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos;
7.1.3.4 - Só serão aceitos preços em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos arábicos e, de
preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, podendo ser utilizado até
04 (quatro) casas decimais e desprezando-se a fração remanescente;
7.1.3.5 - A cotação apresentada para efeito de julgamento será de exclusiva responsabilidade da licitante,
não lhe cabendo o direito de pleitear alteração.
7.1.4 - Indicação do prazo de validade da proposta, ressalvado o disposto no presente subitem:
7.1.4.1 - A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura dos
envelopes “Proposta” e “Documentos de Habilitação”.
7.1.4.2 - Caso este prazo não esteja expressamente indicado na “Proposta”, o mesmo será considerado
como aceito para efeito de julgamento.
7.1.5 - Somente serão aceitos medicamentos com o Registro no Ministério da Saúde em vigor ou, no caso de
registro vencido, mediante apresentação do respectivo registro e desde que acompanhado de consulta, do site da
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, referente à situação do processo devidamente atualizada,
facultada a avaliação do farmacêutico desta Municipalidade.
7.1.6 - Os medicamentos no ato da entrega deverão ter prazo de validade não inferior a 2/3 do prazo de validade
estabelecido pelo fabricante.
7.2 - Se por motivo de força maior, a adjudicação não ocorrer dentro do período de validade da proposta, e caso persista o
interesse desta Prefeitura, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo.
7.3 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste
Edital.
8 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO
8.1 - O envelope nº 02 - “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados:
8.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
8.1.1.1 – Certificado de Registro Empresarial, no caso de firma individual, acompanhado de CPF e RG;
8.1.1.2 – Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores, no caso de
inexistência de Contrato consolidado, devidamente arquivado no Registro Público das Empresas Mercantis
(Junta Comercial), em se tratando de Sociedades Empresariais, no caso de Sociedade por Ações,
acompanhado da ata arquivada da assembléia da última eleição da diretoria. O contrato social deverá estar
de acordo com a Lei Federal nº 10406/2002 (Código Civil) e, em se tratando de ME ou EPP, também
deverá estar de acordo com a Lei Complementar nº 123/06;
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8.1.1.3 – Alvará de funcionamento, emitido pelo Poder Executivo Municipal da sede da licitante;
8.1.1.4 - Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
8.1.1.5 - para Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), participando do certame nesta
condição, deve apresentar, juntamente com o seu ato constitutivo, “um dos” seguintes documentos
comprobatórios:
8.1.1.5.1 - certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial;
8.1.1.5.2 - comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições
–
Simples
Nacional,
através
do
site:
http.//www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional.
8.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
8.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
8.1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
8.1.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional e à Dívida Ativa da União, mediante
apresentação de certidão conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), certificando que não constam pendências relativas a créditos tributários
administrados pela RFB e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à PGFN, abrangendo inclusive as
contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, (CND de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida ativa da União);
8.1.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da Licitante, (CND de
Débitos Tributários);
8.1.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do Licitante,
(CND de Tributos Mobiliários, relativos ao Imposto sobre Serviços e Taxas Mobiliárias);
8.1.2.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei (CRF com o FGTS);
8.1.2.7 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
8.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Para Medicamentos:
8.1.3.1 – Comprovação através de “Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Técnica”, em nome da
empresa, fornecida(s) por pessoa(s) de direito público ou privado, que comprove(m) ter executado ou
participado do fornecimento ao objeto da presente licitação, (conforme art. 30, inc. II e § 1º da Lei nº
8.666/93);
8.1.3.2 – Licença Sanitária Estadual ou Municipal (Alvará Sanitário) para exercer as atividades de
comercialização e venda de Medicamentos, com prazo de validade em vigor, tal como exigido pela Lei
Federal n.º 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal n.º 79.094/77 (art. 2º) e Portaria Federal nº 2.814 de
29/05/98;
8.1.3.3 – Autorização de funcionamento vigente expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, da empresa participante da licitação (Laboratório ou Distribuidor), publicada no Diário
Oficial da União, de acordo com as classes de produtos exigidos no referido edital (produtos para saúde
medicamentos e saneantes), conforme exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76 – Artigo 2º, e pelo Decreto
Federal nº. 79.094/77 – Inciso VII, Portaria Federal nº. 2.814, de 29/05/98, Lei nº 9.782/99, Decreto nº
3.029/99 e Medida Provisória nº 2.190 – 34 de 23/08/01;
8.1.3.4 – Autorização Especial de Funcionamento, tratando-se de medicamento constante na relação do
Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial aprovada pela
Portaria n.º 344/98 de 12/05/98 da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde;
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8.1.3.5 – Apresentação do Certificado de Responsabilidade Técnica do Farmacêutico Responsável, emitido
pelo Conselho Regional de Farmácia (CRF), com prazo de validade em vigor, na data de abertura da
sessão, conforme exigência da Lei Federal nº 3.820/60 (art. 24).
b) Para Material Médico-Hospitalar, poderão apresentar:
8.1.3.6 – Comprovação através de “Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Técnica”, em nome da
empresa, fornecida(s) por pessoa(s) de direito público ou privado, que comprove(m) ter executado ou
participado do fornecimento ao objeto da presente licitação, (conforme art. 30, inc. II e § 1º da Lei nº
8.666/93);
8.1.3.7 – Licença Sanitária Estadual ou Municipal (Alvará Sanitário) atualizado, para exercer as atividades de
comercialização dos produtos, com prazo de validade em vigor, de acordo com o Código Sanitário e legislação
complementar;
8.1.3.8 – Autorização de Funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,
de acordo com a Lei Federal nº 6.360/1976;
8.1.3.9 – Apresentação do Certificado de Responsabilidade Técnica - CRT, na qual conste o seu responsável
técnico, emitido pelo Conselho Regional de Farmácia (CRF), e/ou, pelo Conselho Regional de Enfermagem
(COREN), com prazo de validade em vigor, na data de abertura da sessão.
8.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA
8.1.4.1 - Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, nos termos da Lei
nº 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo de validade não superior a
90 (noventa) dias e não vencida na data da abertura da licitação;
8.1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES
8.1.5.1 - Declaração de Conhecimento do Edital, em papel timbrado da empresa, (ver modelo conforme
ANEXO VI);
8.1.5.2 - Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, em papel timbrado da empresa, (ver modelo conforme ANEXO VII);
8.1.5.3 - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação – em papel timbrado da
empresa, (ver modelo conforme ANEXO VIII);
8.1.5.4 - Dados Cadastrais para Assinatura de Contrato, em papel timbrado da empresa, (ver modelo
conforme ANEXO IX).
8.2 – Sob pena de inabilitação:
8.2.1 – se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
8.2.2 – se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; e
8.2.3 – se a licitante for a matriz e a prestadora dos serviços for a filial, os documentos deverão ser
apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente; dentro de um mesmo envelope.
8.2.4 – serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem
emitidos somente em nome da matriz.
8.2.5 - não poderão participar do mesmo certame Matriz e Filial, apresentando documentos e propostas em
envelopes diferentes.
8.3 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou cópia autenticada por Cartório de Tabelionato
Oficial ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
8.3.1 - Sugere-se que as cópias apresentadas já venham autenticadas por cartório, com vistas à agilização
dos procedimentos de análise da documentação.
8.4 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer
esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.
8.5 - A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a apresentação dos mesmos em desacordo com o presente
edital, implicará na inabilitação da licitante.
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8.6 - Se, por ocasião as certidões de regularidade de débito da licitante, estiverem com os prazos de validade
vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico junto à internet, certificando nos autos a sua
regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
8.7 - Considera-se positiva com efeitos de negativa a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos; em curso
de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou
depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.
8.7.1 - Considera-se também positiva com efeitos de negativa, a Certidão de Falência, Concordata,
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, hipótese em que se faz necessário o interessado demonstrar seu Plano
de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade
econômico-financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-financeira
estabelecidos no edital.
8.8 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as
expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
8.9 - Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será aplicado o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
8.10 - Os documentos relacionados no subitem 8.1.1 do item 8 não precisarão constar no Envelope nº 02 – “Documentos de
Habilitação", se tiverem sido apresentados na “fase de credenciamento” deste Pregão.
9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
9.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o
credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 10 (dez) minutos.
9.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Pleno Atendimento aos
Requisitos de Habilitação, de acordo com o estabelecido no ANEXO IV deste Edital e, em envelopes separados, a proposta
de preços e os documentos de habilitação.
9.3 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por conseqüência, a
possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
9.4 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos,
sendo desclassificadas as propostas:
9.4.1 - cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
9.4.2 - que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
9.5 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram
ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários.
As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta, sendo observado o seguinte:
9.5.1 – existindo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo
discordância entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerão estes últimos;
9.5.2 – A falta de data, assinatura e/ou rubrica na proposta ou nas declarações elaboradas pela empresa
licitante, poderá ser suprida pelo representante legal, apresentando sua “procuração” e/ou “documento
credencial”, estando presente à reunião de abertura dos envelopes com poderes para esse fim.
9.6 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:
9.6.1 - seleção da proposta de MENOR PREÇO e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
9.6.2 - não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas
as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos
preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
9.7 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a
partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no
caso de empate de preços.
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9.8 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais
empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
9.9 - Os lances poderão ser formulados de forma livre, em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
MENOR PREÇO, aplicável inclusive em relação ao primeiro selecionado. A aplicação do valor de redução mínima entre os
lances incidirá sobre o valor unitário do item.
9.10 - O critério de seleção da proposta mais vantajosa para a ADMINISTRAÇÃO e que determinará a licitante vencedora será
o de MENOR PREÇO POR ITEM, podendo utilizar até 04 (quatro) casas decimais, desprezando – se a fração
remanescente.
9.11 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de
lances.
9.12 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na
ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação,
será assegurada às licitantes Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) a sua preferência.
9.13 - O pregoeiro convocará a Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), detentora da proposta de menor
valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor
classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de
preclusão do direito de preferência.
9.13.1 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições
do item anterior.
9.14 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para
o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP), cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no Item 9.13.
9.15 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do MENOR PREÇO, decidindo motivadamente a
respeito.
9.16 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados
mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
9.17 - Considerada aceitável a oferta de MENOR PREÇO, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de
seu autor.
9.18 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na
sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
9.18.1 - substituição e apresentação de documentos ou;
9.18.2 - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
9.19 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos do processo de licitação os documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
9.20 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da
verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a
licitante será inabilitada.
9.21 - Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar 123/2006 de 14/12/06 e Lei Complementar nº
147/2014 de 07/08/14, serão observados os seguintes procedimentos:
9.21.1 - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), por ocasião da habilitação, deverão
apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição;
9.21.2 - Havendo alguma restrição quanto à regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da
documentação.
9.21.3 - A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação e por
consequência a sua inabilitação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura
do contrato, ou revogar a licitação.
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9.22 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada
vencedora do certame.
9.23 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro, respeitada
a ordem de classificação examinará a oferta subseqüente de MENOR PREÇO, negociará com o seu autor, decidirá sobre a
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma
oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
9.23.1 - Para efeito de adjudicação, a empresa vencedora obriga-se, a fornecer no prazo de 02 (dois) dias
úteis da data da reunião de abertura das propostas, a PLANILHA DE READEQUAÇÃO DE PREÇOS
adequada aos novos valores unitários e totais resultantes dos lances finais, sob pena de aplicabilidade das
sanções previstas neste edital.
9.23.2 - A planilha, nos moldes da PROPOSTA DE PREÇOS, poderá ser encaminhada cópia através de
fone/fax (11) 4888 – 9200, ou e – mail: licitacao@joanopolis.sp.gov.br, e posteriormente deverá ser
encaminhada na sua forma original, para o “Setor de Compras, Licitações e Patrimônio” da Prefeitura da
Estância Turística de Joanópolis/SP, situada à Rua Francisco Wohlers, 170, Centro, Joanópolis – SP, CEP
12.980 – 000.
9.24 - A ADMINISTRAÇÃO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de
informações, no momento da verificação ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos. Na hipótese de
ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, a licitante será
inabilitada, mediante decisão motivada.
9.25 - O Pregoeiro poderá manter em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes até a assinatura do contrato
pela Adjudicatária, devendo as referidas licitantes retirá-los no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
dessa data. Expirado esse prazo, os envelopes serão destruídos.
10 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
10.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.
10.1.1 - A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma e nos
prazos previstos no art. 12 do Decreto nº 3.555/2000, devendo dar entrada no Setor de Protocolo desta
Prefeitura, dirigindo-o ao Pregoeiro e conter o número do Processo Interno.
10.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
10.1.2.1 - Caso a Decisão não possua o condão de modificar substancialmente a formulação das propostas
pelas empresas interessadas nesta licitação, não representando, pois, uma inovação e sim
ESCLARECIMENTOS, não se fará necessário o adiamento da abertura da sessão.
10.1.2.2 - A Decisão encontrar-se-á disponibilizada às empresas interessadas através do site oficial desta
Prefeitura, www.joanopolis.sp.gov.br .
10.2 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará na plena
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
10.3 - Dos atos praticados pelo Pregoeiro no presente processo licitatório cabe recurso, sendo a manifestação da intenção de
interpô-lo expressa no final da sessão pública, com registro em ata da síntese das suas razões e contra-razões, podendo
os interessados juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis.
10.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.
10.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.6 - Se não reconsiderar sua decisão o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à consideração da
autoridade competente superior, a qual proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.
10.7 - Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada no Setor de Protocolo desta Prefeitura, sendo
observado o disciplinamento do subitem 10.3 deste edital.
10.8 - Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Compras, Licitações e Patrimônio da
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Joanópolis/SP, situada à Rua Francisco Wohlers, 170, Centro, Joanópolis – SP,
CEP 12.980 – 000.
10.9 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.
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10.10 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção
de interpor o recurso pelo proponente.
11 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
11.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso, a
ADJUDICAÇÃO do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade
competente para a HOMOLOGAÇÃO.
11.2 – Cabe a autoridade competente REVOGAR a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo ANULÁ – LA por ato ilegal, de ofício ou
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
11.3 - A ANULAÇÃO do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o
disposto no § único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.
12 – DA CONTRATAÇÃO
12.1 – Após a HOMOLOGAÇÃO do resultado desta licitação, a autoridade competente convocará a ADJUDICATÁRIA para a
assinatura do contrato correspondente, conforme “Minuta de Contrato” – ANEXO X.
12.2 - A assinatura do contrato ficará diretamente condicionada, como solenidade de tratamento recíproco, cabendo à
CONTRATADA, para tanto:
12.2.1 - fazer-se representar por profissional devidamente habilitado a examinar, comparando a minuta com o
instrumento obrigacional definitivo;
12.2.2 - autorizar o seu representante, não havendo divergência ente os documentos cotejados, a firmar em
seu nome o referido contrato.
12.3 - Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de discordância ou inconformismo a
quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressão e substância.
12.4 – É f a c u l t a d o a o P r e g o e i r o quando a ADJUDICATÁRIA deixar de comprovar a regularidade fiscal, ou, convocada
dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular, ou recusar a assinar o contrato,
convocar as licitantes na ordem de classificação para celebração do contrato, após as condições de habilitação em
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente das sanções previstas.
13 – DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES DO CONTRATO
13.1 – O instrumento contratual oriundo da presente licitação vigerá 12 (doze) meses à contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado excepcionalmente por igual período, observado o interesse público e a critério da CONTRATANTE.
13.2 – Compete a ambas a parte, de comum acordo, salvo nas situações previstas neste edital, na Lei 8.666/93 e noutras
disposições legais, realizar, por escrito, através de Termo Aditivo, as alterações que julgarem convenientes.
13.3 – Será mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato conforme prescreve a Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações, a ser recomposto no indicado pelos preços vigentes na data da apresentação da proposta, ou de formulação dos
preços a que esta se referir, ou ainda da última revisão contratual caso esta venha envolvido pactuação de novos preços.
14 - DA FORMA DE PAGAMENTO
14.1 - Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário, mensalmente, pelo valor total da execução do
fornecimento no mês anterior, até o 15º (décimo quinto) dia do mês subseqüente, após apresentação da (s) NOTA (S)
FISCAL (IS) / FATURA (Nota Fiscal Eletrônica – NF-e), devidamente atestadas pelo servidor designado para o recebimento
do objeto da licitação, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas disposições
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários em conformidade com as instruções normativas vigentes.
14.2 - A CONTRATADA deverá informar na(s) NOTA (S) FISCAL (IS) /FATURA (Nota Fiscal Eletrônica – NF-e) em sua parte
frontal, o número do Contrato, o número do Pregão (Presencial), número do Edital, número do Processo Licitatório, [ex:
Contrato nº __/20__, Pregão nº. __/20__, Processo nº. __/20__.], e ainda, as NOTAS FISCAIS DEVERÃO

CONSTAR:

a) Nome/Razão Social: Fundo Municipal de Saúde da Estância Turística
de Joanópolis, CNPJ nº 97.522.485/0001-15, Rua Francisco Wohlers, nº 170,
Centro, CEP 12.980-000, Joanópolis, SP.
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14.3 - Ocorrendo erro na apresentação da (s) NOTA (S) FISCAL (IS) /FATURA (Nota Fiscal Eletrônica – NF-e), as mesmas
serão devolvidas a CONTRATADA para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a
apresentação de nova Nota Fiscal devidamente retificada, iniciando nova contagem de tempo, não sendo devida, neste caso,
correção sobre os valores.
14.4 - No caso de pagamento por meio de boleto bancário, a CONTRATADA providenciará a emissão destes e os enviará
para a CONTRATANTE ou ainda disponibilizará para impressão por parte da CONTRATANTE, através do site. O não
recebimento do boleto bancário de cobrança não isenta a CONTRATANTE da obrigação de pagamento na data de
vencimento.
14.5 - A CONTRATANTE e a CONTRATADA reconhecem que, se ocorrer qualquer mudança nas regras e leis sobre
majoração de preços, encargos ou tributos, haverá um desequilíbrio na relação ora firmada. Em ocorrendo o desequilíbrio, a
CONTRATADA deverá “realinhar” ou “reajustar” os preços para que a relação fique novamente equilibrada, bastando, nesse
caso, uma comunicação por escrito a CONTRATANTE.
14.6 - O não pagamento da mensalidade nas datas de vencimento ou de outros valores sujeitos aos encargos estipulados no
presente contrato implicará a CONTRATANTE nas seguintes sanções:
14.6.1 - juros moratórios de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao mês pro-rata tempore die, aplicado
sobre o valor total da obrigação vencida, a partir do dia útil seguinte ao do seu vencimento;
14.6.2 - multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor total devido, a partir do dia útil seguinte ao do
vencimento;
14.6.3 - atualização do débito pela variação pro-rata tempore die, utilizando-se como parâmetro de reajuste o
IPC/FIPE - Índice de Preços ao Consumidor/Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, (ou por índice que
vier a substituí-lo) a contar da data do vencimento das obrigações até a data do seu efetivo pagamento;
14.6.4 - suspensão da prestação do serviço ou do fornecimento, após a data de vencimento das obrigações do
presente, ficando o restabelecimento dos serviços condicionado ao efetivo pagamento dos valores devidos.
15 – DA RESCISÃO DO CONTRATO
15.1 - Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem motivos para rescisão do
contrato às situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei 8.666/93.
16 - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
16.1. O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser
com prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE, nos termos do artigo 72 da Lei nº 8.666/93.
17 – DA ORDEM DE FORNECIMENTO
17.1 – Após a assinatura de contrato, a CONTRATANTE, emitirá a ORDEM DE FORNECIMENTO visando a ENTREGA DO
OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
17.2 – A ORDEM DE FORNECIMENTO poderá ser retirada diretamente na PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS, no
Setor de Compras e Licitações ou ser transmitida Via Fac-Símile ou Via E-mail. Neste caso haverá necessidade da
CONTRATADA confirmar o recebimento.
18 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
18.1 – O(s) produto(s) e/ou a(s) mercadoria(s) deverá(rão) ser(em) entregue(s) de acordo com a solicitação e no local
designado pelo responsável técnico do SETOR DE FARMÁCIA da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, estabelecida à Rua
Francisco Wohlers, nº 113, Centro, Joanópolis, SP, CEP 12.980 – 000, estando disponível para atendimento de segunda a
sexta-feira, das 08H00 às 17hH00, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento da ORDEM
DE FORNECIMENTO, reservado o direito de não ser adquirida a totalidade do item em entrega única.
18.2 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 02 (dois) dias, pela SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE.
18.3 - Por ocasião dos serviços, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a
assinatura do servidor da CONTRATANTE responsável pelo recebimento.
18.4 - Constatadas irregularidades no objeto, a CONTRATANTE poderá:
18.4.1 - se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
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18.4.2 - na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantida o preço
inicialmente contratado;
18.4.3 - se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
18.4.4 - na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação
da CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contratado.
18.5 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, após o recebimento provisório, uma vez
verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo
ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.
18.6 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do produto, nem
ético-profissional pela perfeita execução de sua entrega, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo contrato.
18.7 – Os pedidos serão realizados pela CONTRATANTE, diretamente a CONTRATADA, via fac-símile(fax), via e-mail,
telefone ou qualquer outro meio de comunicação que comprove a realização do pedido.
18.8 – A CONTRATADA deverá entregar o produto na UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, de acordo com as necessidades
da CONTRATANTE e conforme as quantidades exigidas nas ORDENS DE FORNECIMENTO.
19 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
19.1 – Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.666/93, fica estipulado o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor
inadimplido, a título de MULTA DE MORA, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste Pregão, até o limite
de 10% (dez por cento) do valor empenhado.
19.2 - Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrarem o contrato, deixarem de
entregar ou apresentarem documentação falsa exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame,
não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do fornecimento, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem
declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da
reparação dos danos causados ao órgão gerenciador da ata de registro de preços, pelo infrator:
19.2.1 – ADVERTÊNCIA;
19.2.2 – MULTA CORRESPONDENTE A 10% (DEZ POR CENTO) DO RESPECTIVO VALOR TOTAL DA
PROPOSTA APRESENTADA, APÓS REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO;
19.2.3 – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
PELO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) ANOS, ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES
DA PUNIÇÃO OU ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO PERANTE A PRÓPRIA AUTORIDADE
QUE APLICOU A PENALIDADE;
19.2.4 – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, CONFORME DETERMINADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO.
19.3 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e
recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade
de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da
contratação.
20.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo
Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
20.3 - Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.
20.4 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricados pelo
Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
20.5 - Se ocorrer suspensão da sessão e a mesma não puder ser realizada no mesmo dia, o Setor de Compras e Licitações
comunicará ás licitantes a data para prosseguimento, através de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e
afixação no Quadro de Atos Oficiais/Avisos da Prefeitura Municipal.

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – CEP 12.980-000 – CNPJ 45.290.418/0001-19
PABX: (011) 4888 - 9200 – JOANÓPOLIS – Estado de São Paulo.
E-mail: licitacao@joanopolis.sp.gov.br – SITE: www.joanopolis.sp.gov.br

Prefeitura da Estância Turística de
Joanópolis
Setor de Compras, Licitações e Patrimônio
ADM. 2017/2020
20.6 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no D.O E.
20.7 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada após a
publicação do contrato, findos os quais poderão ser destruídos.
20.8 – Será vedado durante a sessão do pregão o uso de telefone celular, portanto, devem permanecer desligados ou de
modo que não interfira nos trabalhos.
20.9 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
20.10 – Poderão ser usados outros meios de comunicação escrita, tais como Fac. Símile, desde que possibilitem a
comprovação do recebimento, devendo a adjudicatária indicar os meios de comunicação que ficarão à disposição da
Prefeitura.
20.11 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia/SP, para que não se
alegue ignorância.
20.12 – É para conhecimento de todos é expedido o presente Edital, sendo PUBLICADO em RESUMO no Quadro de Avisos
da Municipalidade, Diário Oficial do Estado/SP (DOE), Diário Oficial da União (DOU), Jornal Diário de Circulação no
Município e Região, e, na sua íntegra no sítio eletrônico da Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis
(www.joanopolis.sp.gov.br).

Joanópolis, 20 de fevereiro de 2017.

Robson Eduardo da Silveira
PREGOEIRO
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. INTRODUÇÃO
1.1. O Presente Termo de Referência trata – se de contratação de empresa especializada para fornecimento de
medicamentos e material médico-hospitalar para a Unidade Básica de Saúde do Município de Joanópolis - SP, com
entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses.
2. JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO
2.1. A presente aquisição se faz necessária visando o tratamento da saúde dos pacientes de atendimento na Unidade Básica
de Saúde do Município de Joanópolis.
3. METODOLOGIA
3.1. A presente contratação será realizada por meio do processo licitatório, na modalidade de pregão, observando - se os
dispositivos legais, notadamente os princípios da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais legislações pertinentes e as condições,
bem assim as exigências estabelecidas em Edital.
4. DESCRIÇÃO DO OBJETO E ORÇAMENTO
4.1. Em atenção ao disposto no inciso II, § 2º, artigo 40 da Lei Federal 8.666/93, e, inciso III, do artigo 3º da Lei Federal nº
10.520/02, a Administração apresenta a seguir estudos preliminares realizados contendo elementos capazes de propiciar a
avaliação do custo pela Administração, bem como, o orçamento estimado para este procedimento, considerando os preços
praticados no mercado e conforme planilha orçamentária detalhada a seguir:
ITEM

OBJETO

UND

QUANT

01
02

Acido AcetilSacilicilico
Amiodarona

Cp 100 mg
Cp 200 mg
Frasco Loção 60
ml
Cp 200 mg
Frasco
Susp 20 mg/ml
Cp 6,25 mg
Cp 12,5 mg
Cp 0,5 mg
Cp 2,0 mg
Frasco
2,5 mg/ml
c/ 50 cp
Cp 25 mg
Cp 25 mg
Frasco gts
40 mg/ml
Cp 40 mg
Caps 150 mg
Cp 20 mg
Caps 20 mg
Cp 5 mg
Cp 20 mg
Frasco
50 mg/ml
Cp 5 mg
Frasco
0,5 mg/5ml
Cp 25 mcg
Cp 50 mcg
Cp 100 mcg
Cp 25 mg
Cp 50 mg
Cp 500 mg
Frasco 1mg/ml
100 ml

300.000
30.000

VALOR
UNITÁRIO (R$)
0,04000
0,4400

03

Permetrina

04

Carbamazepina

05

Carbamazepina

06
07
08
09

Carvedilol
Carvedilol
Clonazepam
Clonazepam

10

Clonazepam

11
12
13

Complexo B
Clor. Amitriptilina
Imipramina

14

Fenobarbital

15
16
17
18
19
20

Mononitrato de Isossorbida
Fluconazol
Maleato de Enalapril
Omeprazol
Prednisona
Prednisona

21

Ibuprofeno

22

Acido Folico

23

Dexametasona elixir

24
25
26
27
28
29

Levotiroxina
Levotiroxina
Levotiroxina
Espironolactona
Espironolactona
Ciprofloxacino

30
31
32

Loratadina
Loratadina
Paracetamol

Cp 10 mg
Cp 500 mg

VALOR
TOTAL (R$)
R$ 12.000,00
R$ 13.200,00

1.500

2,3400

R$ 3.510,00

100.000

0,1000

R$ 10.000,00

400

8,3200

R$ 3.328,00

150.000
150.000
24.000
40.000

0,1900
0,2300
0,1750
0,1600

R$ 28.500,00
R$ 34.500,00
R$ 4.200,00
R$ 6.400,00

800

4,6800

R$ 3.744,00

50.000
30.000
12.000

0,1100
0,0600
0,8400

R$ 5.500,00
R$ 1.800,00
R$ 10.080,00

200

6,5300

R$ 1.306,00

45.000
5.000
15.000
200.000
12.000
12.000

0,2200
0,4800
0,2000
0,0800
0,2500
0,4300

R$ 9.900,00
R$ 2.400,00
R$ 3.000,00
R$ 16.000,00
R$ 3.000,00
R$ 5.160,00

5.000

3,000

R$ 15.000,00

30.000

0,1500

R$ 4.500,00

5.000

1,8000

R$ 9.000,00

50.000
50.000
30.000
80.000
80.000
30.000

0,3150
0,3483
0,2968
0,2100
0,5400
0,5600

R$ 15.750,00
R$ 17.415,00
R$ 8.904,00
R$ 16.800,00
R$ 43.200,00
R$ 16.800,00

2,7500

R$ 13.750,00

1,0800
0,0700

R$ 32.400,00
R$ 7.000,00

5.000
30.000
100.000
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34
35
36

Dimenidrinato, cloridrato de piridoxina
(Dramim B6)
Haloperidol
Haloperidol
Cloridrato de Sertralina

37

Cetoconazol Cr

33

39
40
41

Maleato de
Dexclorfeniramina
Prednisolona
Prednisona
Prednisona

42

Acetilcisteina

43

Acetilcisteina

44

Mal.Dexclorfeniramina

45

Diclofenaco sódico

38

46

Descarpack peq

47

Azitromicina

48
49

Azitromicina
Valproato de Sódio

50

Valproato de Sódio

51
52

Valproato de Sódio
Ivermectina

53

Tobramicina

54

Oxido de Zinco+Associações

55

Solução Fisiologica Nasal

56

Ibuprofeno

57

Albendazol

58
59
60
61
62

Albendazol
Atenolol
Atenolol
Besilato Anlodipino
Besilato de Anlodipino

63

Nistatina

64
65

Risperidona
Norfloxacino
Escopolamina+dipirona
(Buscopan)

66
67
68

Butilbrometo de Escopolamina+dipirona
(Buscopan)
Simeticona

69

Sulfato de Neomicina+Bacitracina

70

Benzoato de benzila

71

Aciclovir

72

Aciclovir

73
74
75

Diosmina ( Diosmim)
Atenolol + Clortalidona
Carbonato de Lítio

76

Fita p/teste de glicemia capilar

Frasco
20 ml
Cp 1 mg
Cp 5mg
Cp 50 mg
Tubos
20 mg/g
Cp 2 mg

3.000

4,1400

R$ 12.420,00

6.000
6.000
120.000

0,1975
0,1600
0,2200

R$ 1.185,00
R$ 960,00
R$ 26.400,00

1.200

1,9300

R$ 2.316,00

5.000

0,1600

R$ 800,00

Frasco 3mg/ml
Cp 5mg
Cp 20 mg
Frasco
20 mg/ml
Frasco
40 mg/ml
Frasco
2 mg/5 ml

3.000
12.000
12.000

10,7300
0,2500
0,4300

R$ 32.190,00
R$ 3.000,00
R$ 5.160,00

1.000

5,8300

R$ 5.830,00

1.000

9,1800

R$ 9.180,00

1.000

1,7100

R$ 1.710,00

Cp 50 mg

15.000

0,0500

R$ 750,00

100

3,0000

R$ 300,00

2.000

6,5000

R$ 13.000,00

6.000
20.000

0,5200
1,4500

R$ 3.120,00
R$ 29.000,00

900

6,0000

R$ 5.400,00

30.000
6.000

0,4000
0,4400

R$ 12.000,00
R$ 2.640,00

3.000

9,3600

R$ 28.080,00

5.000

3,5100

R$ 17.550,00

5.000

0,9900

R$ 4.950,00

60.000

0,0800

R$ 4.800,00

4.000

1,6700

R$ 6.680,00

6.000
60.000
80.000
80.000
60.000

1,0600
0,0500
0,2000
0,0500
0,1100

R$ 6.360,00
R$ 3.000,00
R$ 16.000,00
R$ 4.000,00
R$ 6.600,00

1.000

4,0000

R$ 4.000,00

8.000
10.000

0,4000
1,0300

R$ 3.200,00
R$ 10.300,00

30.000

0,9500

R$ 28.500,00

3.000

8,4600

R$ 25.380,00

5.000

6,1400

R$ 30.700,00

8.000

1,3500

R$ 10.800,00

200

6,0000

R$ 1.200,00

3.000

3,5748

R$ 10.724,40

100

8,6900

R$ 869,00

70.000
6.000
12.000

0,5800
0,3333
0,2900

R$ 40.600,00
R$ 1.999,80
R$ 3.480,00

900

112,50

R$ 101.250,00

3 litros – Cx
coletrora
apropriada para
descarte de
seringas e
agulhas
utilizadas
Frasco
600 mg/5 ml
500 mg cp
Cp 500 mg
Frasco
250 mg/5 ml
Xarope
Cp 250 mg
Cp 6 mg
Frasco Solução
oftálmica 0,3%
Tubo
Pomada 45 g
Frasco
S.F. 0,9%
frascos 30 ml
Cp 300mg
Frasco
40 mg/ml
400 mg cp
50 mg cp
100 mg cp
5 mg cp
10 mg cp
Frasco 50 ml
Suspensão oral
100.000UI/ml
2 mg cp
400 mg cp
Drágea 10 mg
Frasco 10 ml
6,67 mg/ml
+333,4 mg/ml
Frasco 10 ml
Emulsão oral
75 mg/ml gts
Tubos de 10g
Frasco/ emulsão tópica
Cp 400mg
Creme dermatológico bisnaga
10g
Cp 500mg
Cp 50/12,5mg
Cp 300 mg
Caixa c/50
unidades
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Seringa p/insulina de 100 U (1ml) com
agulha 6mm x 0,25mm.

78

Cefalexina

79

Cefalexina

80

Sulfato ferroso

81

Sulfato ferroso

82
83
84
85
86
87

Clomipramina
Clorpromazina
Clorpromazina
Fenitoina
Cloridrato de Fluoxetina
Biperideno

88

Sulfadiazina de Prata 1%

89

90

91

92

93

94

95
96

97

98

99

Sulfadiazina de Prata 1%
Creme de Papaina 2%: está indicado
como desibridante químico e facilitador
do
processo
cicatricial,
como
coadjuvante
da
antibiotecoterapia
sistêmica de feridas infectadas.
Creme de Papaina 10%: está indicado
como desibridante químico e facilitador
do
processo
cicatricial,
como
coadjuvante
da
antibiotecoterapia
sistêmica de feridas infectadas.
DETERGENTE
ENZIMÁTICO
4
ENZIMAS ( CICLOZIME ) - CICLO
FARMA
Detergente
enzimático
elaborado com 4 enzimas, protease,
amilase, lipase e carboidrase, contém
tensoativos não iônicos. Indicado para a
remoção de matéria orgânica como
sangue, fezes, muco e fluidos orgânicos
dos instrumentais cirúrgicos garantindo
uma melhor desinfecção após limpeza.
HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1.000ML
(CLORO RIO) Hipoclorito de Sódio 1
Litro - Rioquimica Cloro Rio 1% é um
desinfetante hospitalar para superfícies
fixas, à base de hipoclorito de sódio 1%
de cloro ativo estabilizado (10.000 ppm).
Possui ação bactericida, atuando como
elemento oxidativo em cadeias protéicas
de microorganismos Modelo: 1 litro.
Protetor Solar Fps 60. Bisnaga. Oferece
Máxima Proteção À Pele Contra Os
Efeitos Nocivos De Radiação Solar,
Ajudando A Prevenir As Queimaduras
Solares.
Resistente À Água, Não Oleoso, Alta
Absorção, Proteção Uva E Uvb
Dermatologicamente
Testado,
Enriquecido Com Vitamina E Que
Hidrata A Pele E Ajuda A Prevenir O
Envelhecimento. Com Bico Dosador
Embalagem: 120ml. Fator De Proteçãp:
60fps.
Álcool 70%, frasco de polipropileno
contendo 1.000ml. C/ registro no
Ministério da Saúde.
Fixador celular parta lâminas de PPN
(spray). 100ml.
Gel para ECG, inodoro, pH neutro, azul,
eletricamente condutivo, isento de
gordura, acondicionado em frasco
apropriado com dados de identificação e
procedência.
Gel para ultra-som, inodoro, incolor,
consistente, não gorduroso, pH neutro,
alta condutividade.
Algodão
hidrófilo,
com
camadas
sobrepostas, formando uma manta com
espessura uniforme entre 1 e 1,5 cm e
regularmente compacta, de aspecto

Pacote com no
mínimo 10
Unidades
Cp 500 mg
Suspensão 250
mg/5ml frasco
100 ml
Cp 40 mg
Frasco 15 ml
125mg/ml
Cp 25mg
Cp 25 mg
Cp 100 mg
Cp 100 mg
Capsula 20 mg
Cp 2mg
05 Pote com
400gpomada
100 Bisnaga de
30 g pomada

1.500

32,84

R$ 49.260,00

50.000

0,9400

R$ 47.000,00

5.000

10,4400

R$ 52.200,00

10.000

0,0600

R$ 600,00

600

8,00

R$ 4.800,00

20.000
15.000
15.000
40.000
120.00
24.000

1,2200
0,3800
0,2300
0,3000
0,1800
0,4000

R$ 24.400,00
R$ 5.700,00
R$ 3.450,00
R$ 12.000,00
R$ 21,60
R$ 9.600,00

100

36,9000

R$ 3.690,00

100

5,6700

R$ 567,00

Bisnaga

200

17,50

R$ 3.500,00

Bisnaga

200

30,90

R$ 6.180,00

5 Galões de
1000ML

05

135,00

R$ 675,00

unidade

100

25,00

R$ 2.500,00

unidade

50

15,50

R$ 775,00

Frasco

500

8,6400

R$ 4.320,00

Frasco

30

8,9100

R$ 267,30

Frasco

30

15,0000

R$ 450,00

Frasco

30

15,0000

R$ 450,00

Rolo

100

12,0000

R$ 1.200,00
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homogêneo e macio, cor branca, sem
impurezas, boa absorvência, inodoro,
embalado em papel apropriado em toda
a extensão, medindo aproximadamente
22 cm de largura. Embalagem plástica
individual em pacote de 500g com dados
de identificação e procedência.
Atadura de crepom 100 % algodão,
medindo 10 cm de largura x 1,8 metros
de
comprimento
em
repouso,
confeccionada em fios de algodão cru,
com 13 fios por cm2, com bordas
delimitadas, boa elasticidade, enrolada
em forma cilíndrica uniformemente,
isenta de defeitos, esgarçamento,
impurezas ou manchas, não estéril.
Embalagem individual com dados de
identificação e procedência
Atadura de crepom 100 % algodão,
medindo 15 cm de largura x 1,8 metros
de
comprimento
em
repouso,
confeccionada em fios de algodão cru,
com 13 fios por cm2, com bordas
delimitadas, boa elasticidade, enrolada
em forma cilíndrica uniformemente,
isenta de defeitos, esgarçamento,
impurezas ou manchas, não estéril.
Embalagem individual com dados de
identificação e procedência.
Esparadrapo impermeável, medindo
10cm de largura x 4,5m de comprimento,
cor branca, confeccionado em tecido
apropriado de fios de algodão, massa
adesiva acrílica com boa aderência, sem
deixar resíduos na superfície, isento de
substâncias alérgicas, enrolado em
carretel, corte linear, fácil e perfeito, sem
desfiar, com tampa protetora
Compressa de gaze, não estéril, 7,5X7,5
cm, com 08 dobras, 13 fios por cm2, com
dobras devidamente voltadas para
dentro, evitando soltura de fios;
absorvente, macia, isenta de manchas,
falhas e substâncias alergênicas ou
nocivas à saúde, pacote com no mínimo
500 unidades.
Fita adesiva crepe hospitalar de 16 mm x
50 mm, com dorso de papel crepado
coberto com adesivo acrílico com boa
aderência, branca de fácil remoção que
não deixe resíduo no local aplicado,
permitindo escrita a tinta e a lápis.
Embalagem individual com dados de
identificação e procedência, acrescentar
isenção de registro no Ministério da
Saúde.
Almotolia 250ml aproximadamente em
plástico rígido, opaco (para soluções
fotossensíveis) com boa vedação, ponta
com encaixe que impeça vazamento,
proteção para ponteira, resistente à
desinfecção. Embalagem com dados de
identificação e procedência.
Coletor de artigos perfuro cortantes,
capacidade 13 litros. Recipiente em
papelão
rígido
impermeável
internamente em plástico, alças para
transporte, utilizado para coleta de
material perfuro cortante e resíduos de
serviços de saúde, constituído conforme
normas da ABNT. Deverá possuir
símbolo
de
identificação
internacionalmente normatizado para
resíduos
infectantes.
Deverá
ser
entregue desmontada, com instruções de
montagem . C/ Registro no Ministério da
Saúde.
Coletor universal 80 ml, estéril, plástico
descartáveis com tampa, Embalagem
individual, contendo procedência, data

Rolo

1.000

0,5600

R$ 560,00

Rolo

1.000

0,8700

R$ 870,00

Rolo

50

6,0000

R$ 300,00

Pacote

40

29,0000

R$ 1.160,00

Rolo

50

3,0000

R$ 150,00

Frasco

50

2,8000

R$ 140,00

Caixa

100

5,3500

R$ 535,00

Unidade

3.000

0,6000

R$ 1.800,00
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de validade e esterilização
Espéculo Vaginal Estéril P
Espéculo Vaginal Estéril M
Lençol de papel descartável, hospitalar,
medindo aproximadamente 70cm de
largura x 50m de comprimento ,cor
branca.
Luva de látex, para procedimento,
tamanho (P) pequeno, não esterilizada,
confeccionada em látex natural de alta
densidade tátil, formato anatômico, boa
elasticidade e resistência, perfeita
adaptação, talcada, punho longo, firme e
com acabamento, textura uniforme, sem
falhas, para mão direita e mão esquerda.
Embalada em caixas com 100 unidades.
Luva de látex, para procedimento,
tamanho (M) médio, não esterilizada,
confeccionada em látex natural de alta
densidade tátil, formato anatômico, boa
elasticidade e resistência, perfeita
adaptação, talcada, punho longo, firme e
com acabamento, textura uniforme, sem
falhas, para mão direita e mão esquerda.
Embalada em caixas com 100 unidades.
Luva de látex, para procedimento,
tamanho (G) grande, não esterilizada,
confeccionada em látex natural de alta
densidade tátil, formato anatômico, boa
elasticidade e resistência, perfeita
adaptação, talcada, punho longo, firme e
com acabamento, textura uniforme, sem
falhas, para mão direita e mão esquerda.
Embalada em caixas com 100 unidades
Termômetro digital.
Abaixador de língua pacote com 100
peças
Espátula de Ayres confeccionada em
madeira
resistente,
pontas
arredondadas, descartável, medidas
aproximadas: 180 X 80 X 2 mm, isenta
de farpas, utilizadas para coleta de
material nos exames ginecológicos.
Embalagem. pacote com 100 unidades,
com
dados
de
identificação
e
procedência.
Seringa descartável 10ml, estéril, sem
agulha, com graduação nítida, que não
saia com facilidade, bico simples, com
êmbolo plástico com proteção de
borracha na ponta, siliconizado, corte
com ajuste perfeito, que não possibilite
sobra de medicamento no interior da
seringa, que permita o adequado
controle da infusão, com boa visibilidade.
Embalagem
individual
com
local
apropriado para abertura asséptica, em
papel
grau
cirúrgico
com
filme
transparente com dados de identificação.
C/ registro no Ministério da Saúde.
Seringa descartável 20ml, estéril, sem
agulha, com graduação nítida, que não
saia com facilidade, bico simples, com
êmbolo plástico com proteção de
borracha na ponta, siliconizado, corte
com ajuste perfeito, que não possibilite
sobra de medicamento no interior da
seringa, que permita o adequado
controle da infusão, com boa visibilidade.
Embalagem
individual
com
local
apropriado para abertura asséptica, em
papel
grau
cirúrgico
com
filme
transparente com dados de identificação.
C/ registro no Ministério da Saúde
Oléo de Acidos Graxos Essenciais ,
200ml: deve ser registrado no Ministério
da Saúde/Anvisa como “Produto para
Saúde e com Classe de Risco III” e com
a indicação de uso em PELES

Unidade
Unidade

1.000
1.000

1,0000
1,8000

R$ 1.000,00
R$ 1.800,00

Rolo

500

8,0000

R$ 4.000,00

Caixa

300

21,0000

R$ 6.300,00

Caixa

500

21,0000

R$ 10.500,00

Caixa

400

30,00

R$ 12.000,00

Unidade

30

17,25

R$ 517,50

Pacote

10

3,9600

R$ 39,60

Pacote

20

7,5600

R$ 151,20

Unidade

1.500

0,3000

R$ 450,00

Unidade

2.000

0,5600

R$ 1.120,00

Frasco

150

7,7200

R$ 1.158,00
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LESADAS para TRATAMENTO DE
FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS”.
Caixas de Lâminas de vidro para
microscopia com ponta fosca , beiradas
não lapidadas,mediada aproximada 25,4
x 76,2 (1" x 3" ) , espessura 1 mm - caixa
com 50 unidades
CURATIVO DE HIDROGEL COM
ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO –
formulado com água, alginato de cálcio
cálcio e sódio, arboximetilcelulose,
propilenoglicol e imidazolidiniluréia, NÃO
ESTÉRIL, pronto uso, com validade
mínima de 02 anos, podendo ser
utilizado em até 28 dias após aberto,
registrado no Ministério da Saúde na
classe de risco III, embalagem individual
em
bisnaga
de
alumínio,
com
aproximadamente 25 ou 30 gramas,
contendo dados de identificação do
produto, nº do lote, validade e nº do
registro no Ministério da Saúde.
BOTA DE UNNA; em gaze plástica, em
óxico de zinco, para uso na clínica
vascular, na medida de 10 cmx9m, deve
pertencer a CLASSE DE RISCO III,
podendo ser utilizado quando houver
ruptura da derme.
SOLUÇÃO FISIOLOGICA A 0,9% 500
ML. Composição: Cada 100 ml contém:
0,9 g de cloreto de sódio e água para
injetáveis q.s.p. 100 ml. Conteúdo
eletrolilítico: sódio: 154 mEq/L cloreto:
154
mEq/L,
Osmolaridade
308,0
m0smol/L. FRASCO/BOLSA contendo
500 ml.
SOLUÇÃO FISIOLOGICA A 0,9% 100
ML. Composição: Cada 100 ml contém:
0,9 g de cloreto de sódio e água para
injetáveis Conteúdo eletrolilítico: sódio:
154 mEq/L cloreto: 154 mEq/L,
Osmolaridade
308,0
m0smol/L.
FRASCO/BOLSA contendo 100 ml.
Tubo cinza para glicemia fluoreto de
sódio (vol 04 ml)
Tubo roxo para hemograma com EDTA
da marca BD (vol.04 ml)
Tubo vermelho para sorologia com gel
de separação (vol.09 ml) não podem ser
de vidro
Fitas para exame de urina – Urianalise
Fitas para teste rápido de gravidez
Escova Cervical
TIRA REAGENTE: em suporte plástico
com área reativa para determinação
quantitativa de glicemia do resultado
através de monitor portátil de calibragem
rápida e fácil. O método de análise deve
apresentar linearidade na faixa de 20 a
500 mg – dl, porém aceitando valores a
20 mg-dl e superiores a 500 mg-dl. O
resultado deve ser rápido com resultado
em até 5 segundos após aplicação do
sangue total na tira amostra de sangue
total obtida por punção de polpa digital
com volume máximo de 01 micro litro,
aplicada diretamente na tira reativa.
Embalagem contendo até 50 tiras e deve
apresentar externamente dados de
identificação, procedência, número do
lote, data de fabricação, validade e
número de Registro no MS. A empresa
vencedora deverá disponibilizar de
software
em
português
para
gerenciamento do programa de diabetes
no município, e se compromete a
fornecer no mínimo 100 medidadores
compatíveis com as tiras licitadas, com
capacidade de armazenar no mínimo

Caixa

100

4,95

R$ 495,00

Unidade

50

27,9250

R$ 1.396,25

Unidade

100

50,00

R$ 5.000,00

Frasco/Bolsa

500

3,7600

R$ 1.880,00

Frasco/Bolsa

500

2,7400

R$ 1.370,00

Unidade

1.200

0,7300

R$ 876,00

Unidade

3.000

0,6000

R$ 1.800,00

0,9000

R$ 3.150,00

Unidade

3.500

Unidade
Unidade
Unidade

600
700
500

1,2000
1,3590
0,4500

R$ 720,00
R$ 951,30
R$ 225,00

Caixa contendo
02 frascos com
25 tiras cada

1.250

27,5000

R$ 34.375,00
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350 testes.
Rolo de papel de ECG para o aparelho
bionet 216mmx30m: Papel térmico para
ECG. Fabricado com matérias primas de
alta qualidade, este papel proporciona
ótima sensibilidade para impressão
térmica e excelente fixação. Aceita
registro por cabeça térmica, sem contato
com o papel. Indicado para uso nos
eletrocardiógrafos CardioCare 2000 e
CardioTouch 3000 da Bionet.
Rolo
de
papel
grau
cirúrgico
30cmx100m:Papel
possui gramatura
mínima 60 G/m2 em conformidade com
os requisitos da Norma ABNT NBR
14990-2, filme plástico composto de
duas camadas Polietileno/Polipropileno
(Gramatura mínima 54 G/m2) unidas
com adesivo atóxico, é permeável ao
vapor e ao ar, impermeável à
microorganismos, resistentes ao calor,
livre de nutrientes microbianos e
resíduos
tóxicos,
possui
alta
transparência do filme na visualização do
material embalado, indicadores de
processo, área impressa com tinta
especial, sensível ao processo de
esterilização que indica através de
alteração da cor inicial que o material foi
submetido, selagem multilínea tripla que
proporciona maior segurança ao material
esterilizado, com largura de selagem
mínima de 6 mm, conforme requisitos da
Norma ABNT NBR 14990-9 indicador de
sentido de abertura na embalagem.
Preservativo sem lubrificante: Produto de
alta performance; Para uso medico em
exames
ultra-sonografia;
Alta
transparencia; Permite maior nitidez na
captacao das imagens; Lubrificante
embalados individualmente; Validade; 3
anos; Composicao: Latex de borracha
natural;
Vendidos
individualmente;
CAIXA FECHADA COM NO MÍNIMO 140
UNIDADES; Ponta com reservatório.
Lados paralelos. Largura nominal 55
mm, 100% Liso; Produto certificado pelo
Inmetro.
Lâmina para bisturi - aço carbono - nr. 10
- cx c/ 100. Confeccionada em aço
carbono de alta qualidade, laminado a
frio, com tratamento térmico. Resistência
e poder de corte.

unidade

100

19,4400

R$ 1.944,00

unidade

10

225,0000

R$ 2.250,00

Caixa c/ 140
Unidades.

1.000

42,0000

R$ 42.000,00

2 caixas

200

37,5000

R$ 7.500,00

VALOR TOTAL

R$ 1.300.520,95

5. DA ENTREGA DOS PRODUTOS
5.1. As entregas serão executadss conforme a proposta apresentada e especificação abaixo:
5.1.1 - A CONTRATADA deverá entregar os materiais de acordo com a solicitação do SETOR DE FARMÁCIA da UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE, estabelecida à Rua Francisco Wohlers, nº 113, Centro, Joanópolis, SP, CEP 121.980 – 000, em dias
úteis, no horário das 08h00 às 17h00., no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento da(s)
ORDEM(S) DE FORNECIMENTO;
5.1.2 - Os pedidos serão realizados pela CONTRATANTE, diretamente a CONTRATADA, via fac-símile (fax), via e-mail,
telefone ou qualquer outro meio de comunicação que comprove a realização do pedido.
5.2. O fornecimento dos materiais será conforme as necessidades e solicitações da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
através do SETOR DE FARMÁCIA da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
6. DA VIGÊNCIA
6.1. A vigência do contrato será pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA
[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 06/2017
PROCESSO n° 22/2017
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos e material médicohospitalar para a Unidade Básica de Saúde do Município de Joanópolis - SP, com entregas parceladas
pelo período de 12 (doze) meses, e conforme as especificações no Termo de Referência - ANEXO I, do
presente Edital.
A (nome da empresa licitante.......), inscrita no CNPJ sob o nº (......), com sede à
Rua (.....), nº (.......), Bairro (.......), na Cidade de (......), Estado de (.....), neste ato representada por seu (cargo
do representante.....), (nome do representante......), portador da Cédula de Identidade R.G. nº (.......) - (órgão
exp.....), que subscreve a presente, por este e na melhor forma de direito, observados os termos do Edital
Pregão (Presencial) nº __/2017, tem por finalidade submeter à análise de Vossas Senhorias, a Proposta
Comercial e cumprir todas as exigências contidas conforme segue abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO

__

Nome
do
produto:
Medicamento/Material
Hospitalar
Embalagem:
Nome Comercial:
Procedência:

LABORATÓRIO
OU
FABRICANTE/
MARCA

REGISTRO
MIN. SAÚDE

UND

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

VALOR
TOTAL

NOTA 01: O critério de seleção da proposta mais vantajosa para a ADMINISTRAÇÃO e que determinará a licitante vencedora
será o de MENOR PREÇO POR ITEM, podendo utilizar para o valor unitário até 04 (quatro) casas decimais, desprezando –
se a fração remanescente, conforme subitens 7.1.3.3 e 9.10 do edital.
NOTA 02: Os licitantes deverão indicar na proposta o número do registro/código do objeto licitado no Ministério da Saúde
(ANVISA), e, quando for o caso de dispensa de registro, apenas indicar que o produto é isento e apresentar cópia do
comprovante de sua isenção, observando os subitens 7.1.1 a 7.1.6 do edital. Caso o produto esteja dispensado de registro, a
licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de Dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro,
emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a
dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da
Vigilância Sanitária.

- Declaramos, para todos os fins de direito, que:
a) os preços propostos acima contemplam todas as despesas necessárias ao seu pleno fornecimento, tais como
transporte, serviços de entrega, mão-de-obra e demais encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.);
b) cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as
exigências do instrumento convocatório (edital).
Fornecedor ME ou EPP: ( ) SIM ou ( ) Não
- Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
[Somente na hipótese de a licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP.)]
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar de sua apresentação, conforme Subitem 7.1.4.1 do
Edital.
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DADOS
COMPLEMENTARES
DO
PROPONENTE:
Razão
Social:
______________________________________; CNPJ: ________________ Inscr. Est.: ___________________;
Inscr.
Municipal:
____________________________________
;
Endereço:
_________________________________________;
Telefones:
_______________________Fax:
______________; E-Mail: ___________________________________________; Banco:______________;
Agência/n.º: __________________; Conta-Corrente n.º: _____________________.

_________________________________
(Local e Data)

__________________________________
(Assinatura e Carimbo da Empresa)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBSERVAÇÃO:
- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrente, em original, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e
ser datada, assinada e carimbada pelo representante legal.
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ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAMENTO
[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 06/2017
PROCESSO n° 22/2017
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos e material médicohospitalar para a Unidade Básica de Saúde do Município de Joanópolis - SP, com entregas parceladas
pelo período de 12 (doze) meses, e conforme as especificações no Termo de Referência - ANEXO I, do
presente Edital.
A (nome da empresa licitante.......), inscrita no CNPJ sob o no.(......), com sede
nesta (......) Estado de (.....), à Rua (.....), nº(.......), - Bairro (.......), neste ato representada por seu (cargo do
representante.....), (nome do representante......), portador da Cédula de Identidade R.G. nº (.......) - (órgão
exp.....), que subscreve a presente, autoriza e credencia FULANO DE TAL, portador da cédula de identidade
nº .................., expedida pela SSP/SP, outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública do
Pregão (Presencial) nº ...../2017, em especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles
desistir.
_________________________________
(Local e Data)
__________________________________
(Assinatura do Diretor ou Representante Legal)
(firma reconhecida como pessoa jurídica)
(Carimbo da Empresa)
OBSERVAÇÕES:
- se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa física, o instrumento deve estar acompanhado do
ato constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a legitimidade do outorgante;
- se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa jurídica (empresa licitante), fica dispensada a
apresentação do ato constitutivo, vez que o cartório já o terá examinado e verificado a legitimidade do
signatário.
- o representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em nome de pessoa física
ou jurídica (empresa licitante) ATUALIZADO, pois, caso o outorgante não faça mais parte da sociedade, a
empresa será inabilitada na fase de “Habilitação”.
- caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a procuração (pública
ou particular) ou o documento de credenciamento (ANEXO III), a falta de qualquer uma delas invalida o
documento para os fins deste Pregão, sendo a empresa inabilitada na fase de “Habilitação”.
- Este documento deverá ser entregue ao Pregoeiro FORA DOS ENVELOPES, no ato da abertura da sessão do
Pregão.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 06/2017
PROCESSO n° 22/2017
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos e material médicohospitalar para a Unidade Básica de Saúde do Município de Joanópolis - SP, com entregas parceladas
pelo período de 12 (doze) meses, e conforme as especificações no Termo de Referência - ANEXO I, do
presente Edital.
A (nome da empresa licitante.......), inscrita no CNPJ sob o no.(......), com sede
nesta (......) Estado de (.....), à Rua (.....), nº(.......), - Bairro (.......), neste ato representada por seu (cargo do
representante.....), (nome do representante......), portador da Cédula de Identidade R.G. nº (.......) - (órgão
exp.....), que subscreve a presente, DECLARA, por este e na melhor forma de direito, observados os termos do
Edital Pregão (Presencial) nº ...../2017, que temos totais condições de ATENDER OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, e cumprir todas as exigências contidas, inclusive as demais formalidades relativas a
documentação.
_________________________________
(Local e Data)

__________________________________
(Assinatura e Carimbo da Empresa)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBSERVAÇÃO:
- Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa;
- Este documento deverá ser entregue ao Pregoeiro FORA DOS ENVELOPES, no ato da abertura da sessão do
Pregão.
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
(NA HIPÓTESE DA LICITANTE SER UMA ME OU EPP)
[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 06/2017
PROCESSO n° 22/2017
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos e material médicohospitalar para a Unidade Básica de Saúde do Município de Joanópolis - SP, com entregas parceladas
pelo período de 12 (doze) meses, e conforme as especificações no Termo de Referência - ANEXO I, do
presente Edital.
A (empresa), com sede nesta (.....) Estado de (....), estabelecida á Rua (....), nº (....)
– Bairro (......), portadora do CNPJ nº (.....), neste ato representado por seu representante legal (nome, RG, CPF,
cargo), declara para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade
(Pregão Presencial - nº ...../2017) – realizado pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Joanópolis/SP,
que esta sob o regime de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), para efeito do disposto
na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

_________________________________
(Local e Data)

__________________________________
(Assinatura e Carimbo da Empresa)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBSERVAÇÃO:
- Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa;
- Este documento deverá ser entregue ao Pregoeiro FORA DOS ENVELOPES, no ato da abertura da sessão do
Pregão.
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL
[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 06/2017
PROCESSO n° 22/2017
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos e material médicohospitalar para a Unidade Básica de Saúde do Município de Joanópolis - SP, com entregas parceladas
pelo período de 12 (doze) meses, e conforme as especificações no Termo de Referência - ANEXO I, do
presente Edital.
A (nome da empresa licitante.......), inscrita no CNPJ sob o nº (......), com sede à
Rua (.....), nº(.......), Bairro (.......), Cidade (.......), Estado de (.....), neste ato representada por seu (cargo do
representante.........), (nome do representante.........), portador da Cédula de Identidade R.G. nº. (......) - (órgão
exp.....), que subscreve a presente, DECLARA, por este e na melhor forma de direito, que conhece e concorda
com os termos do Edital da Licitação Tipo (Pregão Presencial nº ...../2017), e dos respectivos documentos
anexos da licitação.
Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser
tomadas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, ou pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Joanópolis, quanto a habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos
permitidos à licitante.
Declaramos, mais, que não existe, nenhum outro impedimento superveniente que
possa comprometer nossa capacidade técnica e/ou operativa. Caso tais condições venham a ocorrer, no
decorrer do certame, submetemos à desclassificação automática.
exigências nele contidas.

Declaramos, finalmente, concordar com os expressos termos do Edital e as

_________________________________
(Local e Data)

__________________________________
(Assinatura e Carimbo da Empresa)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBSERVAÇÃO:
- Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa;
- Esta declaração deverá estar CONTIDA no ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO.
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 06/2017
PROCESSO n° 22/2017
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos e material médicohospitalar para a Unidade Básica de Saúde do Município de Joanópolis - SP, com entregas parceladas
pelo período de 12 (doze) meses, e conforme as especificações no Termo de Referência - ANEXO I, do
presente Edital.
A (nome da empresa licitante.......), inscrita no CNPJ sob o no.(......), com sede
nesta (......) Estado de (.....), à Rua (.....), nº(.......), - Bairro (.......), neste ato representada por seu (cargo do
representante.....), (nome do representante......), portador da Cédula de Identidade R.G. nº (.......) - (órgão
exp.....), que subscreve a presente, declara, por este e na melhor forma de direito, observados os termos do
Edital Pregão Presencial nº ......./2017, para fins do disposto no inciso XXXIII, Artigo 7º da Constituição Federal
e no inciso 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz.

_________________________________
(Local e Data)

__________________________________
(Assinatura e Carimbo da Empresa)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBSERVAÇÃO:
- Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa;
- Esta declaração deverá estar CONTIDA no ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO.
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ANEVO VIII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO
[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 06/2017
PROCESSO n° 22/2017
TIPO: Menor Preço por Item/Lote
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos e material médicohospitalar para a Unidade Básica de Saúde do Município de Joanópolis - SP, com entregas parceladas
pelo período de 12 (doze) meses, e conforme as especificações no Termo de Referência - ANEXO I, do
presente Edital.
A (nome da empresa licitante.......), inscrita no CNPJ sob o no.(......), com sede
nesta (......) Estado de (.....), à Rua (.....), nº(.......), - Bairro (.......), neste ato representada por seu (cargo do
representante.....), (nome do representante......), portador da Cédula de Identidade R.G. nº (.......) - (órgão
exp.....), que subscreve a presente, DECLARA, por este e na melhor forma de direito, observados os termos do
Edital Pregão Presencial nº __/2017, e sob as penalidades cabíveis, a INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
DE HABILITAÇÃO, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_________________________________
(Local e Data)

__________________________________
(Assinatura e Carimbo da Empresa)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBSERVAÇÃO:
- Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa;
- Esta declaração deverá estar CONTIDA no ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO.
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ANEXO IX
DADOS CADASTRAIS PARA ASSINATURA DE CONTRATO
[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 06/2017
PROCESSO n° 22/2017
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos e material médicohospitalar para a Unidade Básica de Saúde do Município de Joanópolis - SP, com entregas parceladas
pelo período de 12 (doze) meses, e conforme as especificações no Termo de Referência - ANEXO I, do
presente Edital.
I) DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Razão Social:
Endereço:
Bairro:
Município:
Estado:
CEP:
Inscrição no CNPJ:
Telefone: (
)
Fax: (
)
E-mail:
Financiador de campanha eleitoral de candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito, vereadores, partidos
políticos e comitês financeiros deste Município*: ( ) SIM ou ( ) Não.
OBS: De acordo com o Ministério Público do Estado de São Paulo, a divulgação dessas informações vem ao encontro à
Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11), em disponibilizar aos eleitores a identificação dos doadores e
fornecedores contratados durante o curso da campanha eleitoral, e, conforme Lei nº 9.504/97 e Resolução do TSE nº
23.406/14, que regulamenta a arrecadação e os gastos de recursos nas campanhas eleitorais.

II) DADOS CADASTRAIS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nome:
Nacionalidade:
CPF:
Endereço:
Município:
Cargo que ocupa na empresa:
E-mail:

Estado:

Estado Civil:
RG:
Bairro:
CEP:

_________________________________
(Local e Data)

__________________________________
(Assinatura e Carimbo da Empresa)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBSERVAÇÃO:
- Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa;
- Esta declaração deverá estar CONTIDA no ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO.
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RESOLUÇÃO Nº 23.406
INSTRUÇÃO Nº 957-41.2013.6.00.0000 – CLASSE 19 – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Dias Toffoli
Interessado: Tribunal Superior Eleitoral
Ementa:
Dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês financeiros e, ainda, sobre a prestação de contas
nas Eleições de 2014.
SEÇÃO III
DAS DOAÇÕES
Art. 25. As doações de que trata esta Seção ficam limitadas (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e II, § 7º, e art. 81, § 1º):
I – a 10% dos rendimentos brutos auferidos por pessoa física, no ano-calendário anterior à eleição, excetuando-se as doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou da prestação de serviços próprios, desde que o valor da
doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), apurados conforme o valor de mercado;
II – a 2% do faturamento bruto auferido por pessoa jurídica, no ano-calendário anterior à eleição;
III – ao valor máximo do limite de gastos estabelecido na forma do art. 4º desta resolução, caso o candidato utilize recursos próprios.
§ 1º É vedada a realização de doações por pessoas jurídicas que tenham iniciado ou retomado as suas atividades no ano-calendário de 2014, em
virtude da impossibilidade de apuração dos limites de doação constantes do inciso II do caput.
§ 2º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso, sem
prejuízo de responder o candidato por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 (Lei nº 9.504/97, arts. 23, §
3º, e 81, § 2º).
§ 3º Além do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação fixado no inciso II deste artigo estará sujeita à
proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça
Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 3º).
§ 4º A verificação dos limites de doação observará as seguintes disposições:
I – O Tribunal Superior Eleitoral, após a consolidação das informações sobre os valores doados e apurados até 31.12.2014, as encaminhará à
Receita Federal do Brasil até 10.1.2015;
II – a Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os rendimentos de pessoa física e faturamento da pessoa jurídica e,
apurando indício de excesso, fará, até 31.3.2015, a devida comunicação ao Ministério Público Eleitoral, a quem incumbirá propor representação,
solicitando a quebra do sigilo fiscal ao juiz eleitoral competente.
§ 5º A comunicação a que se refere o inciso II do § 4º restringe-se à identificação nominal, seguida do respectivo número de inscrição no CPF ou
CNPJ, Município e UF fiscal do domicílio do doador, resguardado o respectivo sigilo dos rendimentos da pessoa física, do faturamento da pessoa
jurídica e do possível excesso apurado.
§ 6º para os municípios nos quais houver mais de uma Zona Eleitoral, a comunicação a que se refere o inciso II do § 4º deverá incluir também a
Zona Eleitoral correspondente ao domicílio do doador.
Art. 26. As doações entre partidos políticos, comitês financeiros e candidatos deverão ser realizadas mediante recibo eleitoral e não estarão
sujeitas aos limites impostos nos incisos I e II do art. 25.
§ 1º As doações previstas no caput, caso oriundas de recursos próprios do candidato, deverão respeitar o limite legal estabelecido no inciso I do
art. 25.
§ 2º Os empréstimos contraídos pela pessoa física do candidato serão considerados doação de recursos próprios se aplicados na campanha
eleitoral, devendo estar respaldados por documentação idônea e observar o limite estabelecido no parágrafo único do art. 19.
§ 3º As doações referidas no caput devem identificar o CPF ou CNPJ do doador originário, devendo ser emitido o respectivo recibo eleitoral para
cada doação.
SEÇÃO V
DAS FONTES VEDADAS
Art. 28. É vedado a candidato, partido político e comitê financeiro receber, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro,
inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de (Lei nº 9.504/97, art. 24, I a XI):
I – entidade ou governo estrangeiro;
II – órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do poder público;
III – concessionário ou permissionário de serviço público;
IV – entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
V – entidade de utilidade pública;
VI – entidade de classe ou sindical;
VII – pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior;
VIII – entidades beneficentes e religiosas;
IX – entidades esportivas;
X – organizações não governamentais que recebam recursos públicos;
XI – organizações da sociedade civil de interesse público;
XII – sociedades cooperativas de qualquer grau ou natureza, cujos cooperados sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos ou
que estejam sendo beneficiados com recursos públicos (Lei nº 9.504/97, art. 24, parágrafo único).
XIII – cartórios de serviços notariais e de registros.
§ 1º Os recursos recebidos por candidato, partido ou comitê financeiro que sejam oriundos de fontes vedadas deverão ser transferidos ao Tesouro
Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), por quem os receber, tão logo sejam identificados, observando-se o limite de até 5
dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha.
§ 2º O respectivo comprovante de recolhimento poderá ser apresentado juntamente em qualquer fase da prestação de contas ou até o dia útil
seguinte ao limite do prazo previsto no § 1º, sob pena de encaminhamento das informações à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para fins
de cobrança.
§ 3º A transferência de recursos recebidos de fontes vedadas para outros diretórios partidários, comitês financeiros e candidatos não isenta os
donatários da obrigação prevista no § 1º.
§ 4º A devolução ou o recolhimento ao Erário de recursos recebidos de fonte vedada não impede eventual declaração da insanabilidade das
contas, considerados os elementos do caso concreto.
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ANEXO X
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº __/2017
PARA
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICOHOSPITALAR,
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
O
MUNICÍPIO
DE
JOANÓPOLIS/SP
E
A
EMPRESA
__________________________.
O MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS/SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº
45.290.418/0001-19, com sede administrativa na Rua Francisco Wohlers, nº 170, CEP 12.980-000, neste ato representada
pelo Exmº Sr. Prefeito Municipal Mauro Aparecido Garcia Banhos, portador do RG nº 6.305.743 - 8 SSP/SP e CPF nº
644.406.488 – 00, doravante e denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ______________,
inscrita no CNPJ nº ______________, com sede à Av. ____________, nº ________, Jardim _________, na Cidade de
___________ - SP, CEP __________, neste ato representada pelo Sr. ___________, portador do RG nº ___________e CPF
nº __________, nacionalidade _________, estado civil ____________, profissão _________, residente à Rua ___________,
nº __, Bairro _________, cidade _______, __, CEP _______, ( ) SIM ou ( ) Não Financiador de campanha eleitoral de
candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito, vereadores, partidos políticos e comitês financeiros deste Município, conforme
declaração nos autos no processo em epígrafe, doravante e denominada simplesmente CONTRATADA, e, perante as
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO nº __/2017, oriundo de procedimento
licitatório na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) nº 06/2017, referente ao PROCESSO nº 22/2017, e que regerá pelas
Normas Gerais da Lei n.º 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais n.º 8.883/94 e 9.648/98, Decretos Federais nºs 3.555/00 e
3.784/01, Lei 8.078/90, Lei 10.520/02 e Lei Complementar 123/06, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a
seguir:
CLÁUSULA 1ª (PRIMEIRA) - DO OBJETO
1.1 - Fornecimento de medicamentos e/ou material médico-hospitalar para a Unidade Básica de Saúde do Município
de Joanópolis - SP, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, e conforme as especificações no
Termo de Referência - ANEXO I, do presente Edital, e Proposta Comercial firmada pela CONTRATADA, nos autos no
processo em epígrafe.
1.2 - O detalhamento e as especificações dos serviços contratados, bem como as demais obrigações da CONTRATADA,
estão elencados no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, que integra este contrato e nas demais cláusulas do presente
instrumento.
1.3 - O Processo Licitatório supracitado, seus anexos e a Proposta Comercial da CONTRATADA são partes integrantes deste
instrumento, como se aqui transcritos estivessem.
CLÁUSULA 2ª (SEGUNDA) – DA ENTREGA DOS PRODUTOS
2.1 – As entregas serão executadss conforme a proposta apresentada e especificação abaixo:
2.1.1 - A CONTRATADA deverá entregar os materiais de acordo com a solicitação do SETOR DE FARMÁCIA

da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, estabelecida à Rua Francisco Wohlers, nº 113, Centro, Joanópolis,
SP, CEP 121.980 – 000, em dias úteis, no horário das 08h00 às 17h00., no prazo máximo de 10 (dez) dias,

contados a partir da data do recebimento da(s) ORDEM(S) DE FORNECIMENTO;
2.1.2 - Os pedidos serão realizados pela CONTRATANTE, diretamente a CONTRATADA, via fac-símile (fax), via email, telefone ou qualquer outro meio de comunicação que comprove a realização do pedido.
2.2 - O fornecimento dos materiais será conforme as necessidades e solicitações da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
através do SETOR DE FARMÁCIA da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
2.3 - O prazo da entrega referente ao item 2.1.1, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado
pela parte durante o seu transcurso e desde que motivado e aceito pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA 3ª (TERCEIRA) - DO VALOR
3.1 - Os valores têm como base as quantidades apresentadas na proposta e conforme segue abaixo:
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ITEM

DESCRIÇÃO

VLR. UNIT

VLR TOTAL

3.2 – Portanto estima – se a este instrumento o valor total de R$ ___._______,_____ (xxxx reais).
CLÁUSULA 4ª (QUARTA) - DA VIGÊNCIA
4.1 - A vigência deste instrumento obrigacional é pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, tendo
seu prazo de validade até __ (xxxxx) de ______ de 2016, podendo ser prorrogado excepcionalmente por igual período,
observado o interesse público e a critério da CONTRATANTE.
CLÁUSULA 5ª (QUINTA) - DO PAGAMENTO
5.1 - O pagamento será feito através de cheque nominal ou depósito bancário à CONTRATADA até o 15º (décimo quinto)
dia do mês subseqüente, após a apresentação da (s) NOTA (S) FISCAL (IS) / FATURA (Nota Fiscal Eletrônica – NF-e),
devidamente atestado pelo servidor designado, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas
disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários em conformidade com as instruções normativas vigentes.
5.2 - A CONTRATADA deverá informar na(s) NOTA (S) FISCAL (IS) /FATURA (Nota Fiscal Eletrônica – NF-e) em sua parte
frontal, o número do Contrato, o número do Pregão (Presencial), número do Edital, número do Processo Licitatório, [ex:
Contrato nº __/20__, Pregão nº. __/20__, Edital nº __/20__, Processo nº. __/20__.]
5.3 - Ocorrendo erro na apresentação da (s) NOTA (S) FISCAL (IS) /FATURA (Nota Fiscal Eletrônica – NF-e), as mesmas
serão devolvidas a CONTRATADA para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a
apresentação de nova Nota Fiscal devidamente retificada, iniciando nova contagem de tempo, não sendo devida, neste caso,
correção sobre os valores.
5.4 - No caso de pagamento por meio de boleto bancário, a CONTRATADA providenciará a emissão destes e os enviará
para a CONTRATANTE ou ainda disponibilizará para impressão por parte da CONTRATANTE, através do site. O não
recebimento do boleto bancário de cobrança não isenta a CONTRATANTE da obrigação de pagamento na data de
vencimento.
5.5 - A CONTRATANTE e a CONTRATADA reconhecem que, se ocorrer qualquer mudança nas regras e leis sobre majoração
de preços, encargos ou tributos, haverá um desequilíbrio na relação ora firmada. Em ocorrendo o desequilíbrio, a
CONTRATADA deverá “realinhar” ou “reajustar” os preços para que a relação fique novamente equilibrada, bastando, nesse
caso, uma comunicação por escrito a CONTRATANTE.
5.6 - O não pagamento da mensalidade nas datas de vencimento ou de outros valores sujeitos aos encargos estipulados no
presente contrato implicará a CONTRATANTE nas seguintes sanções:
5.6.1 - juros moratórios de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao mês pro-rata tempore die, aplicado sobre o valor
total da obrigação vencida, a partir do dia útil seguinte ao do seu vencimento;
5.6.2 - multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor total devido, a partir do dia útil seguinte ao do
vencimento;
5.6.3 - atualização do débito pela variação pro-rata tempore die, utilizando-se como parâmetro de reajuste o IPC/FIPE
- Índice de Preços ao Consumidor/Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, (ou por índice que vier a substituí-lo)
a contar da data do vencimento das obrigações até a data do seu efetivo pagamento;
5.6.4 - suspensão da prestação do serviço ou do fornecimento, após a data de vencimento das obrigações do
presente, ficando o restabelecimento dos serviços condicionado ao efetivo pagamento dos valores devidos.
CLÁUSULA 6ª (SEXTA) - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 - A despesa decorrente do fornecimento correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias:
10 – Saúde - 02 - Fundo Municipal de Saúde
10.302.0019.2.040.3.90.30.00 – Material de Consumo.

–

Manutenção

do

Fundo

Municipal

de

Saúde

-

6.2 - Nos exercícios subseqüentes as despesas correrão por conta da dotação prevista para atender as obrigações da mesma
natureza.
CLÁUSULA 7ª (SÉTIMA) - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 – Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA, a envidar todo o empenho e dedicação
necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados no EDITAL e ANEXO I, obrigando-se ainda
a:
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7.1.1 – fornecer e entregar os produtos nos locais indicados pelo servidor da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
pelo preço selecionado na licitação, responsabilizando-se por todo o material, transporte, mantendo todas as
condições de qualidades originais.
7.1.2 – comunicar a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a
iminência de ocorrências de falhas no fornecimento, para adoção das providências saneadoras.
7.1.3 – substituir todo e qualquer produto por outro com as mesmas características, no caso em que apresentem
defeitos de fabricação, durante o período de fornecimento.
7.1.4 - obriga-se aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, conforme Legislação Federal;
7.1.5 - proceder à execução dos serviços de forma adequada, sem atrasos e interrupções;
7.1.6 - atender prontamente as requisições da execução do serviço, expedindo a competente nota fiscal;
7.1.7 - reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato, em que verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou materiais
empregados;
7.1.8 - comunicar à CONTRATANTE os serviços concluídos para aprovação e qualquer irregularidade e providência a
serem tomadas;
7.1.9 - facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso a todos os serviços contratados e aos procedimentos e técnicas adotadas;
7.1.10 – responsabiliza-se sobre quaisquer acidentes na execução dos serviços, bem como o ônus de recuperação
das partes afetadas ou de indenização que couber a servidores ou a terceiros prejudicados, até definitiva aceitação
dos serviços pela CONTRATANTE;
7.1.11 - responder integralmente, por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a terceiros em razão de
ação ou omissão, dolosa ou culposa, bem como dos prejuízos decorrentes da qualidade do serviço;
7.1.12 - responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos e referentes aos serviços, uma vez que os mesmos não têm
vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
7.1.13 - responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou
subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a CONTRATANTE ou a terceiros.
7.2 - A CONTRATADA não será responsável:
7.2.1 – por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
7.2.2 – por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Contrato.
7.3 - A existência e atuação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade única, integral e
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao fornecimento contratado e às conseqüências e implicações próximas ou
remotas.
CLÁUSULA 8ª (OITAVA) – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 - Após a assinatura do Contrato, caberá a CONTRATANTE instituído pela Lei 8.666/93, em relação a eles, a prerrogativa
de:
8.1.1 - modificar, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados, os direitos
do contrato;
8.1.2 - rescindir, unilateralmente, nos casos de não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos,
como também por razões de interesse público e ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato;
8.1.3 - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
8.1.4 - verificar a conformidade dos serviços com as normas especificadas e se os procedimentos e produtos são
adequados para garantir a qualidade desejada dos serviços;
8.1.5 - ordenar à CONTRATADA corrigir, refazer, substituir ou reconstruir as partes dos serviços a serem executados
com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações;
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8.1.6 - promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal;
8.1.7 - proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do serviço;
8.1.8 - manter organizado e atualizado um sistema de controle, assinado por técnico da CONTRATADA e por servidor
designado pela CONTRATANTE, onde se registrem todas as ocorrências e observações.
8.2 - A CONTRATANTE ou a FISCALIZAÇÃO poderá determinar a substituição do (s) produto e/ou serviço (s) a ser (em)
fornecido (s) julgado (s) deficiente (s), cabendo a CONTRATADA providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, sem direito á extensão do prazo final de execução do fornecimento.
CLÁUSULA 9ª (NONA) – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
9.1. Após a assinatura do Contrato, a CONTRATANTE designará, formalmente servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, doravante denominada FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, como representante da CONTRATANTE, toda
e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual.
CLÁUSULA 10ª (DÉCIMA) – DAS PENALIDADES
10.1 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a CONTRATANTE, as
sanções-administrativas aplicadas à CONTRATADA serão:
10.1.1 – ADVERTÊNCIA;
10.1.2 – MULTA;
10.1.3 – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE
JOANÓPOLIS PELO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) ANOS;
10.1.4 – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO OU ATÉ QUE SEJA
PROMOVIDA A REABILITAÇÃO PERANTE A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE APLICOU A PENALIDADE
QUE SERÁ CONCEDIDA SEMPRE QUE O CONTRATADO RESSARCIR A ADMINISTRAÇÃO PELOS
PREJUÍZOS RESULTANTES E APÓS DECORRIDO O PRAZO DA SANÇÃO APLICADA COM BASE NO
SUBITEM ANTERIOR.
10.2 - A inexecução dos serviços implicará multa de mora correspondente a 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia,
calculada sobre o valor total da nota de empenho correspondente, até o limite de 10% (dez por cento) do respectivo valor
total do contrato.
10.3 - O atraso injustificado, por período superior a 30 (trinta) dias, caracterizará o descumprimento total da obrigação,
punível com as sanções previstas nos itens 10.1.3 e 10.1.4 desta Cláusula.
10.4 - As multas a que se referem aos itens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE,
da garantia ofertada ou cobrada diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas
cumulativamente entre si e com as demais sanções previstas neste tópico.
10.5 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da
CONTRATADA, na forma da Lei.
10.6 - Sempre que não houver prejuízo para a CONTRATANTE, as penalidades impostas poderão ser relevadas ou
transformadas em outras de menor sanção, a critério exclusivo da mesma.
CLÁUSULA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
11.1 - Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações previstas neste instrumento, na Lei nº 8.666/93 e
noutras disposições legais, realizar, por escrito, através de TERMO ADITIVO, as alterações contratuais que julgarem
convenientes.
11.2 - No caso de majoração de preços, será mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, no qual dependerá de
encaminhamento prévio da CONTRATADA a CONTRATANTE, mediante as indicações dos referidos produtos ou quaisquer
tributos e encargos legais, devendo ser comprovada a repercussão nos preços contratados, tendo como data-base o mês da
apresentação da proposta.
CLÁUSULA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
12.1. O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser
com prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE, nos termos do artigo 72 da Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) – DA RESCISÃO
13.1 - Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem motivos para rescisão do
contrato às situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79 da Lei n º 8.666/93.
CLÁUSULA 14ª (DÉCIMA QUARTA) – DOS DIREITOS DA CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO
14.1 - Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o direito do
CONTRATANTE de adotar, no que couberem, as medidas previstas no art. 80 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA 15ª (DÉCIMA QUINTA) – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS
15.1 - O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e pelos
preceitos de Direito Público, aplicando-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de
Direito Privado.
15.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e
aos princípios gerais do Direito.
CLÁUSULA 16ª (DÉCIMA SEXTA) – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - A CONTRATANTE analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes, que se fundamentem
em motivos de caso fortuito ou de força maior.
16.2 - Para os casos previstos no caput desta cláusula, a CONTRATANTE poderá atribuir uma comissão, por este designada,
a responsabilidade de apurar os fatos comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos.
16.3 - As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima cautela, zelo profissional, senso de
responsabilidade e ponderação, para que não seja interpretado como habitualidade ato de mera e excepcional concessão da
CONTRATANTE, cujo objetivo final é o de atender tão somente ao interesse público.
CLÁUSULA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) – DO FORO
17.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Piracaia/SP, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente Instrumento, como exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para
um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas.
Joanópolis, __ de ________ de 2017.

___________________________________________
MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS
Mauro Aparecido Garcia Banhos
CONTRATANTE

____________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxx
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – CEP 12.980-000 – CNPJ 45.290.418/0001-19
PABX: (011) 4888 - 9200 – JOANÓPOLIS – Estado de São Paulo.
E-mail: licitacao@joanopolis.sp.gov.br – SITE: www.joanopolis.sp.gov.br

