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OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

BONITO/PA. CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 

TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL.  
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PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 9/005/2019/PMB/CPL/SEMS 

 

 

EDITAL 

 

PREÂMBULO 

 

 O MUNICÍPIO DE BONITO/PA, por intermédio de sua Prefeitura Municipal, 

inscrita no CNPJ sob o nº 05.149.083/0001-07, localizada à Av. Charles Assad, Nº 399, 

Bairro centro, CEP: 68.645-000 – BONITO/PA, com a interveniência do Fundo Municipal de 

Saúde, CNPJ: 11.759.577/0001-06, por meio de Seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados 

pela portaria n° 017/2017 – GP/PMB, de 02.01.2017, com autorizo do Prefeito Municipal Sr. 

Silvio Mauro Rodrigues Mota e do secretário de Saúde, Sr. Paulo José Araújo Junior, gestor 

do Fundo Municipal de Saúde do município de Bonito/PA, torna público para conhecimento 

dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade 

PREGÃO, na forma PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O 

procedimento licitatório obedecerá a Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto nº 3.555, de 2000, à 

Lei nº 8.078, de 1993 – Código de Defesa do Consumidor, `Lei Complementar nº 123, de 

2006, ao Decreto nº 7.892, de 2013 e subsidiariamente pela Lei 8.666, de 1993, bem como a 

legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

 

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 07 de maio de 2019 

HORÁRIO: 09 hs 00min 

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Bonito/PA. 

ENDEREÇO: Av. Charles Assad, Nº 399, Bairro centro, CEP: 68.645-000 – BONITO/PA. 

 

1 – DO OBJETO: 

1.1 – O objeto desta licitação é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS 

DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BONITO/PA. Conforme quantidades e especificações 

estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos. 

1.2 - A licitação será por item, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante em participar em quantos itens forem do seu interesse, devendo 

neste caso oferecer proposta somente para os itens em que pretende competir. 

 

1.3 – O critério de julgamento adotado para este certame será o MENOR PREÇO POR 

ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos, quanto as quantidades 

apresentadas no Termo de Referência e especificação do objeto. 
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2 – DOS ORGÃOS PARTICIPANTES: 

2.1 – O Órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Bonito/PA, Através da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

a) O Fundo Municipal de Saúde de Bonito/PA. 

2.1.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório 

mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 

respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892, de 

2013 e na Lei nº 8.666, de 1993; 

2,1,2 – Os Órgão e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 

fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 

manifestação sobre a possibilidade de adesão; 

2.1.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador 

e órgãos participantes; 

2.1.4 – As aquisições ou contratações adicionais que se refere este item não poderá exceder, 

por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes; 

2.1.5 – As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgão participantes independentes do número de órgãos não participantes que eventualmente 

aderirem; 

2.1.6 – Ao órgão não participante que aderir à presente Ata de Registro de Preços competem 

os atos relativos a cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 

assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias 

contratações, informando as incorrências ao órgão gerenciador; 

 

3 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

3.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que 

atenderem a todas as exigências, inclusive quanto a documentação, constantes deste Edital e 

seus Anexos. 

 

3.2 – Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

3.2.1 – Com falência, recuperação judicial, concordata e insolvência, judicialmente 

decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial; 

3.2.2 – Em dissolução ou em liquidação; 
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3.2.3 – Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, seja na esfera Federal, Estadual, do Distrito Federal ou 

Municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei 8.666, de 1993; 

3.2.4 – Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Administração, nos termos do 

art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, e Decretos regulamentadores; 

3.2.5 – Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 

restritiva de direito recorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do art.72, § 8º, 

inciso V da Lei nº 9.605, de 1998;  

3.2.6 – Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

3.2.7 – Que estejam reunidas em consórcio; 

3.2.8 – Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre sí; 

3.8.9 – Estrangeiras que não funcionem no Pais; 

3.2.10 – Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 

8.666, de1993. 

3.3 – O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 

licitante. 

 

4 – DO CREDENCIAMENTO: 

4.1 – O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e hora indicados no preâmbulo 

deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante 

deste Pregão, munido de sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e de 

documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do 

licitante . 

4.1.1 – O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus 

poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, 

de qualquer forma, durante a sessão; 

4.1.2 – Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos 

do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma 

reconhecida, ou documento equivalente; 

4.1.3.- O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem ostentar 

a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros; 

4.1.4 – O instrumento de procuração pública, ou particular com firma reconhecida, deve 

ostentar os necessarios poderes para formulação de propostas, lances e para a prática de todos 

os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de 

constituição da empresa ou do registro como empresario individual, assim como de todas suas 

alterações posteriores; 

4.2 – Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

 

5 – DA ABERTURA DA SESSÃO: 
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5.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local 

indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou seu representante, após a fase de 

credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos: 

5.1.1 – Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo); 

5.1.2.- Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa 

enquadrada no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, quando for o caso (conforme modelo anexo), 

sob pena de não usufruir do tratamebto diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 

2006; 

5.1.2.1 – O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em 

qualquer das vedações do art. 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 123, de 2006, não 

poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto para tal diploma e, portanto, não deverá 

apresentar a referida declaração. 

5.1.3 – Declaração de Elaboração Independente e Proposta, de que trata a Instrução 

Normativa nº 2. De 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (conforme modelo anexo), 

sob pena de desclassificação da proposta; 

5.1.4 – Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, 

fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em 

caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

 

 ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA 

 PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 9/005/2019/PMB/CPL/SEMS 

 (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

 CNPJ Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA 

 PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 9/005/2019/PMB/CPL/SEMS 

 (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

 CNPJ Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

5.2 – A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas neste Edital.  

 

6 – DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

6.1 – A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em lingua 

portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 

datada e assinada, como tambem rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu 

representante, e deverá conter: 
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6.1.1 – As caracteristicas do objeto de forma clara e precisa, indicando marca, fabricante, 

modelo, tipo, procedência e demais dados pertinentes, observadas as especificações 

constantes do Termo de Referência; 

6.1.2 – Preço unitário e total por item, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional 

(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades 

constantes do Termo de Rdferência; 

6.1.2.1 – No preço cotado deverão estra incluidos todos os insumos que o compõem, tais 

como as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e qualquer outros que incidam na 

contratação do objeto. 

6.1.3 – Prazo de Entrega, conforme parâmetro maximo do Termo de Referência; 

6.1.4 – Prazo de garantia dos materiais, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência; 

6.1.5 – Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 

data da sua apresentação. 

7.2 – A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

7 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

7.1 – O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, 

apresentem irregularidades ou defeito capazes de dificultar o julgamento. 

7.2 – A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata. 

7.3 – O Pregoeiro classificará o licitante, autor da proposta de menor preço e aqueles que 

tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 

relativamente à de menor preço, para participar da fase de lances. 

7.3.1 – Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 

subsequentes, até o maxímo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, 

qualquer que sejam os preços oferecidos.  

 

8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES: 

8.1 – Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o pregoeiro dará inicio à etapa de 

apresentação de lances varbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma 

sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

8.1.1 – O lance deverá ser ofertado pelo VALOR GLOBAL DO ITEM. 

8.2 – O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, 

a  apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 

demais, em ordem decrescente de valor. 

8.3 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, 

para efeito de ordenação das propostas. 
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8.4 – Encerrada a etapa de lances, na hípótese de participação de licitante microempresa (ME) 

ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no art. 34 da Lei nº 11.488, de 

2007 (COOP), será observado o disposto nos arts. 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 

2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 

8.4.1 – O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP e COOP participantes que 

sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a 1ª (primeira) 

colocada não seja uma ME/EPP/COOP. 

8.4.2 – As propostas ou lances que se enquadrem nessa condições serão consideradas 

empatadas com a 1ª (primeira) colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado terá 

o direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da 1ª 

(primeira) colocada, no prazo maxímo de 5 (cinco) minutos. 

8.4.3 – Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o 

exercicio do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior. 

8.4.4 – Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no 

referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das 

licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitem acima. 

8.4.5 – Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumirá a condição de melhor 

classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tenha sido a melhor 

oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP 

participante, prevalecerá a classificação inicial. 

8.4.6 – Somente após o procedimento de desenpate fictício, quando houver, e a classificação 

final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em 1º 

(primeiro) lugar. 

8.5 – Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

 a)   Produzidos no País; 

 b)   Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

 c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisas e no   

desenvolvimento de tecnologia no País. 

8.5.1 – Persistindo o empate, o critério para o  desempate será o sorteio. 

8.6 – Apurada a proposta final classificada em 1º (primeiro) lugar, o Pregoeiro poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de 

julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

8.7 – Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

 

9 – DA ACEITAÇÃO  E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
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9.1 – Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta 

classificada em 1º (primeiro) lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos 

art. 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da 

Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – 

Gastos Diretos do Governo – favorecidos (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar 

se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercicio anterior, 

extrapola o limite de R$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais), previsto no art. 

3º, inc. II, da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterado pela Lei Complementar  nº 155, de 

27 de outubro de 2016, ou o limite proporcional de que trata o art. 3º, § 2, do mesmo diploma, 

em caso de início de atividade no exercício considerado. 

9.1.1 – Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o 

exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por elas 

recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima 

referidos, acrescídos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o art 3º, § 9º - A e 

12, da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

9.1.2 – Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o 

Pregoeiro indefirirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme art 

3º, §§ 9º, 9º - A, 10 e 12, da Lei Complementar nº 123, de 2006, com a consequente recusa do 

lance de desempate, sem prejuizo das penalidades incidentes. 

9.2 – Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro examinará a 

proposta classificada em 1º (primeiro) lugar quanto a compatibilidade do preço em relação ao 

valor estimado para contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 

especificações do objeto. 

9.3 – O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente imediatamente documentos 

contendo as caracteristicas dos materiais ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.4 – Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto aos 

padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos no subitem 

anterior, o Pregoeiro exigirá que o licitante classisificado em 1º (primeiro) lugar apresente 

amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 5 (cinco) 

dias úteis contados da solicitação. 

9.4.1 – No caso de não haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou 

havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste edital  a proposta do 

licitante será recusada. 

9.4.2 – Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 

protótipos, podendo ser manuseados e demonstrados pela equipe técnica responsável pela 

análise. 

9.4.3 – Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispesáveis a realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em lingua 

portuquesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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9.4.4 – Será considerada aprovada a amostra que atender as exigências do Termo de 

Referência. 

9.5 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

9.6 - Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o 

Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

9.6.1 - Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 

melhor. 

9.7 - No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 

sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

9.8 - Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua 

condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

 

10 – DA HABILITAÇÃO: 

10.1 – Como requisito de habilitação, as licitantes deverão apresentar a comprovação da 

seguintes consultas: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 

10.2 - A consulta aos cadastros será realizada durante a sessão em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, 

a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

10.4 - Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar será verificada. 

10.4.1 - Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por 

cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão 

da imprensa oficial. 

10,5 - Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 

 

10.5.1 – RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURIDICA: 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório 

de seus administradores; 

b.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 

Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove 

a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da 

Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio – DNRC; 

e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da 

Lei nº 5.764, de 1971; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: Decreto de 

autorização; 

 

10.5.2 - RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa 

de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa 

da União, por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual, do domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante Certificado de Regularidade do FGTS; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com 

efeitos de negativa. 

10.5.2.1 - Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação 
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exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de ser inabilitado. 

10.5.3 - RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de 

execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de 

seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão 

desta, expedida a menos de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da sua apresentação; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

b.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

b.2) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do 

balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os 

termos de abertura e encerramento; 

b.3) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 

última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, 

ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 

fiscalizador; 

b.4) A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes 

da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

b.5) O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá 

comprovar que possui capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total 

estimado da contratação ou do item pertinente. 

10.5.4 - RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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a) Registro ou inscrição da empresa licitante na ANVISA, em plena validade; 

b) Registro ou inscrição no Conselho Regional de Farmácia – CRF; 

c) Licença para o funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância 

Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalado (atualizada). No caso de 

renovação, e esta não houver sido deferida, tempestivamente, deverá ser apresentado o 

protocolo do pedido, formulado no prazo, acompanhado da licença anterior, correspondente 

ao último exercício; 

d) Autorização de funcionamento do estabelecimento (empresa), expedido pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde - ANVISA/MS, ou 

publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de: Medicamentos de Uso 

Comum, Medicamentos de Uso Controlado e para produtos para Saúde, se for o caso; 

e) Comprovação de aptidão para o fornecimento dos bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por 

meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado. 

e.1) A apresentação do Atestado de Capacidade Técnica, que trata o subitem 10.5.4 – 

d, deverá vir acompanhados das cópias das notas fiscais que originou o fornecimento. 

 

10.5.5 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes 

impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital; 

      b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, 

conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme 

modelo anexo a este Edital. 

     c) Declaração de Cumprimento do Disposto na Emenda Constitucional Estadual Nº 

42/2008. 

10.6 - A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida do licitante de acordo com o 

vulto e a complexidade de cada item. 

10.6.1 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e 

assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.7 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal 

das microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da 

Lei nº 11.488, de 2007. 
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10.7.1 - No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de 

julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na 

ordem de classificação. 

10.8 - Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades 

emissoras de certidões por sítios oficiais. 

10.9 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

10.10 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 

10.11 - No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 

fins de habilitação. 

10.12 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

10.12.1 - Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa 

enquadrada no art. 34  da Lei nº 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na comprovação 

de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

10.12.1.1 – Como condição para o deferimento do prazo de regularização, o pregoeiro poderá 

consultar o Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), 

para verificação do somatório dos valores das ordens bancarias recebidas pelo licitante no 

exercício anterior ou corrente, conforme procedimentos previsto na fase de aceitação e 

julgamento da proposta, caso ainda não o tenha realizado.  

10.12.1.2 – Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite 

legal, o pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor da licitante, 

conforme art. 3º, §§9º,9º - A, 10 e 12, da Lei Complementar nº 123, de 2006, com a negativa 

do prazo de regularização e consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades 

incidentes. 

10.12.2 - A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser 

concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência 

na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 

10.12.3 - A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal 

para a abertura da fase recursal. 

10.12.4 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação. 

10.13 - Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes 

presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao 

julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os licitantes presentes. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA: 

11.1 – A proposta consolidada do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro. 

11.1 1 - A proposta consolidada deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 

digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha 

ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

11.1.2 - A proposta consolidada deverá conter a indicação do banco, número da conta e 

agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

11.2 - A proposta consolidada deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

12. DOS RECURSOS: 

12.1 - Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o 

licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, qualquer licitante poderá, ao final da 

sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe 

será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, 

que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.3 - Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à 

autoridade competente quando mantiver sua decisão. 

12.3.1 - A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à 

verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer. 

12.4 - O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o 

caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.5 - Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos 

legais. 

13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 



 
 

 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CNPJ: 11.759.577/0001-06 

 
  

15 
 

13.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

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

regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

14 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

14.1 – Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de 

classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados 

para, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da convocação, procederem a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, 

terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 

14.2 – O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o 

seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pelo órgão gerenciador. 

14.3 – A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo 

estabelecido pela Administração ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou 

no presente instrumento convocatório. 

14.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de 

Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º 

(primeiro) classificado. 

14.5 – Desde que atendidos os pressupostos dos artigos 11 e 26 do Decreto nº 7.892, de 2013, 

serão registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os bens 

com preços iguais ao do licitante mas bem classificados, segundo a ordem de classificação 

baseada na última proposta apresentada durante a fase competitiva, que deverá ser observada 

para fins de eventual contratação. 

14.6 – No momento da Assinatura da Ata a Administração verificará se os licitantes mantem 

as mesmas condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas toda 

a vigência da Ata. 

14.7 – Constatada a irregularidade de habilitação ou quando o licitante vencedor recusar-se a 

assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, ou em qualquer outra hipótese de 

cancelamento do registro prevista nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892, de 2013, a 

Prefeitura Municipal de Bonito, através da Secretaria Municipal de Saúde poderá convocar o 

licitante subsequente na ordem de classificação para assinar o contrato ou retirar o 

instrumento equivalente. 

15 – DA VIGÊNCIA DA ATA: 

15.1 – A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura. 
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16 – DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA: 

16.1 – A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor 

obedecerão à disciplina do Decreto nº 7.892, de 2013, conforme previsto na Ata de Registro 

de Preços anexa ao Edital. 

16.2 – É vedado efetuar acréscimo nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo da 

possibilidade de alteração dos contratos eventualmente firmados. 

17 – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNEDORES: 

17.1 – A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, 

será formalizada por intermédio de: a) Instrumento Contratual; b) nota de empenho de 

despesa, ou c) Autorização de compra, conforme disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, 

e obedecidos os requisitos pertinentes ao Decreto nº 7.892, de 2013. 

17.2 – O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis: a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento 

equivalente; ou, b) assinar o contrato, sob pena de decair o direito de contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 

17.2.1 – Esse Prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

fornecedor e aceita pela Administração. 

17.3 – Previamente à formalização de cada contratação a Prefeitura Municipal de Bonito, 

através da Secretaria Municipal de Saúde realizará consulta aos documentos de habilitação 

para identificar possível proibição de contratar com o poder público e verificar a manutenção 

das condições de habilitação. 

17.3.1 – Na hipótese de irregularidade de habilitação, o contratado deverá regularizar a sua 

situação perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no Edital e Anexos. 

17.3.2 – É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 

17.4 – A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

17.5 – Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da 

contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 

verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua vigência, de tudo dando ciência a 

Administração. 

 

18 – DO INSTRUMENTO DO CONTRATO: 

18,7 – A contratação será formalizada através de contrato administrativo nos moldes do art. 

62 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

  

19 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

19.1 – O contrato terá sua vigência a partir da data de sua assinatura e se encerrará 

31/12/2019, de acordo com os créditos orçamentários. 
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20 – DO PREÇO: 

20.1 – Durante a vigência de cada contrato, os preços são fixos e irreajustáveis. 

 

21 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 

21.1 – As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência e na minuta do instrumento de contrato. 

 

22 – DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

22.1 – Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de 

Referência e na minuta do instrumento de contrato. 

 

23 -  DO PAGAMENTO: 

23.1 - O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.  

23.2 - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

23.2.1 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

23.3 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação o, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 

ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

23.4 - Antes do pagamento, a Contratante consulta online às certidões de regularidade com a 

Fazenda Federal, Estadual, Municipal, FGTS, e Trabalhista, devendo o resultado ser 

impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

23.5 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

23.5.1 -- A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 

da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde 

que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa 

RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

23.6 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 

em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por 

outro meio previsto na legislação vigente. 

23.7 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 
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23,8 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

23,9 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 

moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 

pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-

se a seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I = 
(6 / 100) 

365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do 

efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

24 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

24.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 

3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da 

licitação: 

24.1.1 - Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro 

do prazo de validade da proposta; 

24.1.2 - Apresentar documentação falsa; 

24,1,3 - Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

24.1.4. - Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

24.1.5 - Comportar-se de modo inidôneo; 

24.1.6 - Cometer fraude fiscal; 

24.1.7 - Fizer declaração falsa; 

24.1.8 - Ensejar o retardamento da execução do certame. 

24.2 - A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco 

anos; 

24.2.1 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
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24.3 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão 

previstas no Termo de Referência. 

24.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

24.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

24.6 - As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

24.7 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

25.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

pregão. 

25.1.1 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro horas. 

25.1.2 - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no 

Edital. 

25.2 - Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

25.3 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

25.4 - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 

pública. 

25,5 - No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não altere a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.6- A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.7 - A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-

lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por 
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ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente 

fundamentado. 

25.8 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

25.10 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

25.11 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.12 - Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o 

processo, prevalece a previsão do Edital. 

25.13 – O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos na sala da Comissão 

Permanente de Licitação, situada na Av. Charles Assad, s/nº, bairro Centro, Bonito/PA, nos 

dias úteis, no horário das 08 horas às 14 horas, disponibilizados mediante a apresentação de 

mídia gravável, ou ainda, poderá ser visualizado e baixado gratuitamente no sítio eletrônico 

do TCM-PA (Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará): 

https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. 

25.14 - Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados no órgão, situado no endereço supracitado, nos dias úteis, no horário das 08 horas 

às 14 horas. 

25.15 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, 

do Decreto nº 3.555, de 2000, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 

do Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 

1993, subsidiariamente. 

25.16 – O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o do município de 

Bonito/PA, com exclusão de qualquer outro. 

Bonito/PA, 22 de abril de 2019. 

 

RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO 

Portaria n° 017/2017/GP-PMBP   

Pregoeiro 

 

https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO: Este Termo de Referência objetiva subsidiar o processo de Registro de Preço 

para futura e eventual Aquisição de forma Parcelada de Medicamentos Diversos para 

atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Bonito/PA. 

2 – JUSTIFICATIVA: Esta demanda justifica-se em decorrência do termino dos contratos 

vigentes para tanto, e ainda, ante o dever constitucional deste poder Executivo Municipal em 

garantir, mediante políticas sociais e econômicas, o direito à Saúde universal e igualitária. 

2.1 - A aquisição de Medicamentos Diversos, faz-se necessária para atender a demanda junto 

ao Fundo Municipal de Saúde do município de Bonito/PA, proporcionando com isso a 

garantia de tratamento medicamentoso aos pacientes em acompanhamento/tratamento médico 

pelo SUS. Medicamentos da Farmácia Básica ou ainda medicamentos que por ventura 

venham a faltar na rede municipal. Garantindo assim a não interrupção do tratamento aos 

pacientes acompanhados.  

2.2 - A aquisição de medicamentos é uma das principais atividades da Gestão da Assistência 

Farmacêutica e visa manter seu estoque com o objetivo de manter o atendimento nas unidades 

de saúde do município de Bonito/PA, podendo assim oferecer um atendimento com qualidade 

e eficácia para que cada paciente que se consulte possa também ter acesso ao medicamento 

para garantir sua recuperação. 

3 – DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇO MÉDIO UNITARIO 

MEDICAMENTOS DIVERSOS 

 

PSICOTRÓPICOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QUANT. 
MÉDIA 

(UNIT.) 

01 

ALZEPINOL (OXICARBAMAZEPINA), 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM  300MG, 

FORMA FARMACÊUTICA EM 

COMP/DRÁGEA/CÁP; VIA ORAL 

COMP 3500 R$2,29 

02 

AMITRIPTILINA, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO  

COMP 11.000 R$0,21 

03 

BIPERIDENO, CLORIDRATO, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 2 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO 

COMP 31.000 R$0,44 
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04 

CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG 

/FORMA FARMACÊUTICA 

COMPRIMIDO 

COMP 22.000 R$1,99 

05 

CLORIDRATO DE FLUOXETINA 10 MG 

/FORMA FARMACÊUTICA 

COMPRIMIDO 

COMP 22.000 R$0,29 

06 

BROMAZEPAM; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 3 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMP/CÁP/DRAGEA; VIA ORAL 

COMP 8.500 R$0,38 

07 

BROMAZEPAM; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 6 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMP/DRAGEA/CÁP; VIA ORAL 

COMP 8.500 R$1,04 

08 

CARBAMAZEPINA, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20 

MG/ML; FORMA FARMACEUTICA 

XAROPE 

FR 17.000 R$15,07 

09 

CARBAMAZEPINA, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 200 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO 

COMP 35.000 R$0,32 

10 

CARBONATO DE LÍTIO, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 300 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO 

COMP 5.000 R$0,58 

11 

CLONAZEPAM, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 2,5 

MG/ML; FORMA FARMACEUTICA 

SOLUÇÃO ORAL 

FR 3.000 R$6,28 

12 

CLONAZEPAM; 0,5 MG; 

COMP/DRAGEA/CÁP; VIA ORAL 

COMP/DRAGEA/CÁP 

COMP 3.000 R$0,35 

13 

CLONAZEPAM; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 2MG; 

FORMA FARMACEUTICA COMP; 

FORMA DE APRESENTACAO EM 

COMP; VIA ORAL 

COMP 8.500 R$0,25 

14 

CLORPROMAZINA, CLORIDRATO, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO  

COMP 4.000 R$0,43 

15 

CLORPROMAZINA, CLORIDRATO, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO 

COMP 4.000 R$0,37 



 
 

 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CNPJ: 11.759.577/0001-06 

 
  

23 
 

16 

CLORIDRATO DE SERTRALINA, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25/MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO 

COMP 8.500 R$1,23 

17 

CLORIDRATO DE SERTRALINA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 100 

MG; FORMA FARMACEUTICA EM 

COMP; FORMA DE APRESENTACAO 

COMP; VIA ORAL 

COMP 8.500 R$1,19 

18 

CLORIDRATO DE SERTRALINA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 50 

MG; FORMA FARMACEUTICA EM 

COMP; VIA ORAL 

COMP 8.500 R$0,99 

19 

DIAZEPAM, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 5MG/ML 

FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO 

INJETAVEL  

AMP 8.500 R$0,89 

20 

DIAZEPAM, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10 MG; 

FORMA FARMACEUTICACOMPRIMIDO 

COMP 8.500 R$0,55 

21 

DIAZEPAM, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 5 MG; 

FORMA FARMACEUTICACOMPRIMIDO 

COMP 8.500 R$0,14 

22 

FENITOÍNA SÓDICA, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO 

COMP 17.000 R$0,47 

23 

FENOBARBITAL, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO 

COMP 17.000 R$0,29 

24 

FENOBARBITAL, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 40/ML; 

FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO 

ORAL 

FR 13.500 R$5,65 

25 

HALOPERIDOL DECANOATO, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 

50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA 

SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMP 200 R$18,00 

26 

HALOPERIDOL, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 1 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO 

COMP 4.000 R$0,39 

27 

HALOPERIDOL, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 2MG/ML; 

FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO 

FR 1.000 R$8,32 
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ORAL  

28 

HALOPERIDOL, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 5 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO 

COMP 9.500 R$0,34 

29 

IMIPRAMINA, CLORIDRATO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG; 

FORMA FARMACEUTICA COMP; VIA 

ORAL 

COMP 5.000 R$0,30 

30 

IMIPRAMINA, CLORIDRATO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

DRAGEA/COMP/CÁP; FORMA DE 

APRESENTACAO EM 

DRAGEA/COMP/CÁP PRAZO DE 

VALIDADE MINIMO 12 MESES 

COMP 5.000 R$0,67 

31 

LEVODOPA 

(CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100 MG + 

25 mg CARBIDOPA); FORMA 

FARMACEUTICA COMPRIMIDO 

COMP 4.000 R$3,20 

32 

LEVODOPA 

(CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 200 MG 

+50 CARBIDOPA); FORMA 

FARMACEUTICA COMPRIMIDO 

COMP 4.000 R$0,73 

33 

LEVODOPA 

(CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 250 MG + 

CARBIDOPA 25MG); FORMA 

FARMACEUTICA COMPRIMIDO 

COMP 4.000 R$0,99 

34 

LEVODOPA 

(CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50 MG + 

CARBIDOPA 12,5MG); FORMA 

FARMACEUTICA COMPRIMIDO 

COMP 4.000 R$1,30 

35 

LEVODOPA 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM (100 MG + 

BENZERAZIDA 25MG); FORMA 

FARMACEUTICA COMPRIMIDO 

COMP 4.000 R$1,39 

36 

LEVOMEPROMAZINA, MALEATO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMP/DRAGEA/CÁP; VIA ORAL 

COMP 4.000 R$1,56 

37 

LEVOMEPROMAZINA, MALEATO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG; 

FORMA FARMACEUTICA COMP; VIA 

ORAL 

COMP 4.000 R$0,89 

38 PROMETAZINA, CLORIDRATO;  CREME 1.000 R$3,92 

39 CLORIDRATO DE DULOXETINA  30 MG COMP 2.000 R$70,14 
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C/30 CAPS. 

40 

PROMETAZINA, CLORIDRATO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMP/CÁP/DRAGEA; VIA ORAL 

COMP 26.000 R$0,40 

41 

PROMETAZINA, CLORIDRATO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 5MG/ML; 

FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL 

AMP 1.000 R$3,50 

42 

RISPERIDONA SOL. ORAL 

1MG/MLRISPERIDONA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 

1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA SOL 

ORAL; VIA ORAL 

FR 2.000 R$17,30 

43 NORTRIPTILINA 50 MG  CP 1000 R$0,93 

44 NORTRIPTILINA 25 MG  CP 1000 R$1,06 

45 

RISPERIDONA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 1MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMP/DRAGEA/CÁP; VIA ORAL 

COMP 6.000 R$0,43 

46 

RISPERIDONA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 2MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMP/DRAGEA/CÁP; VIA ORAL 

COMP 6.000 R$0,78 

47 

RISPERIDONA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 3MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMP/DRAGEA/CÁP; VIA ORAL 

COMP 6.000 R$1,14 

48 

VALPROATO DE SÓDIO, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 288MG 

(EQUIVALENTE A 250MG DE ÁCIDO 

VALPROICO); FORMA FARMACEUTICA 

CAPSULA 

CAP 4.000 R$0,90 

49 

VALPROATO DE SÓDIO, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 576MG 

(EQUIVALENTE A 500MG DE ÁCIDO 

VALPROICO); FORMA FARMACEUTICA 

CAPSULA 

CAP 4.000 R$2,33 

50 

VALPROATO DE SÓDIO, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 

57,624MG/ML (EQUIVALENTE A 

50MG/ML DE ÁCIDO VALPROICO); 

FORMA FARMACEUTICA XAROPE 

FR 3.000 R$8,16 

 

 

  

 

FARMÁCIA BÁSICA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QUANT. 
MÉDIA 

(UNIT,) 
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51 

ACICLOVIR; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 200MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA/DRA

GEA/CAPSULA; VIA ORAL 

COMP 8.500 R$ 0,75 

52 

ACIDO ACETILSALICILICO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 100MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA/DRA

GEA/CAPSULA; VIA ORAL 

COMP 43.000 R$ 0,05 

53 

ACIDO ACETILSALICILICO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 500MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA/DRA

GEA/CAPSULA; VIA ORAL 

COMP 35.000 R$ 0,05 

54 

ACIDO FOLICO; 5MG; 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA/CAP

SULA/DRAGEA; VIA ORAL 

COMP 43.000 R$ 0,06 

55 

ALBENDAZOL; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 

400MG; FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA/DRA

GEA/CAPSULA; VIA ORAL 

COMP 8.000 R$ 0,60 

56 

ALBENDAZOL; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 

40MG/ML; FORMA FARMACEUTICA 

SUSPENSAO ORAL; VIA ORAL 

FR 7.000 R$ 2,76 

57 

ALENDRONATO DE SODIO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 70 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA/DRA

GEA/CAPSULA; VIA DE 

ADMINISTRACAO ORAL 

COMP 4.000 R$ 1,34 

58 

AMOXICILINA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 250 

MG/5ML; FORMA FARMACEUTICA 

SUSPENSAO; FORMA DE 

APRESENTACAO EM FRASCO/ML 

FR 8.500 R$ 6,70 

59 

AMOXICILINA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 500 

MG; FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA/DRA

GEA/CAPSULA; 

CAP 16.000 R$ 0,30 

60 

ANLODIPINO, BESILATO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 10 

MG; FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA/CAP

COMP 13.500 R$ 0,19 
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SULA/DRAGEA 

61 

ANLODIPINO, BESILATO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 5 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA/DRA

GEA/CAPSULA 

COMP 11.000 R$ 0,08 

62 

ATENOLOL; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA/DRÁ

GEA/CÁPSULA 

COMP 11.000 R$ 0,08 

63 

ATENOLOL; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG; 

FORMA FARMACEUTICA FORMA 

FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA/DRA

GEA/CAPSULA 

COMP 8.500 R$ 0,15 

64 

AZITROMICINA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 

500MG; FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA/CO

MP.REV. /DRAGEA/CAPSULA; 

COMP 11.000 R$ 0,99 

65 

AZITROMICINA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 600 

MG (40MG/ML); FORMA 

FARMACEUTICA SUSPENSAO ORAL; 

FR 8.500 R$ 9,21 

66 

BENZILPENICILINA BENZATINA; 

600.000UI; INJETAVEL; FRASCO-

AMPOLA/AMPOLA COM DILUENTE 4 

ML. 

FR 3.000 R$ 18,76 

67 

BENZILPENICILINA BENZATINA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 

1.200.000UI; FORMA FARMACEUTICA 

INJETAVEL; FORMA DE 

APRESENTACAO EM 

AMPOLA/FRASCO-AMPOLA 

C/DILUENTE    

FR 6.000 R$ 17,99 

68 

CAPTOPRIL; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 25 

MG; FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA/DRA

GEA/CAPSULA 

COMP 43.000 R$ 0,06 

69 

CEFALEXINA SÓDICA OU 

CEFALEXINA; CLORIDRATO, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 500MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA/DRÁ

CAP 23.000 R$ 0,85 



 
 

 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CNPJ: 11.759.577/0001-06 

 
  

28 
 

GEA/CÁPSULA 

70 

CEFALEXINA SÓDICA OU 

CEFALEXINA; CLORIDRATO; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50 

MG\ML; FORMA FARMACEUTICA 

SUSPENSÃO ORAL 

FR 9.000 R$ 8,33 

71 

CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 500MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA/DRA

GEA/CAPSULA 

COMP 23.000 R$ 0,47 

72 

DEXAMETASONA; CONCENTRAÇÃO 

0,1%; FORMA FARMACEUTICA 

COLÍRIO 

FR 1000 R$ 9,86 

73 
DEXAMETASONA; CONCENTRAÇÃO 

0,1%; FORMA FARMACEUTICA CREME 
BG 7.000 R$ 1,92 

74 

DEXAMETASONA; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 

0,1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA 

ELIXIR 

FR 7.000 R$ 2,82 

75 

DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 

2MG/5ML; FORMA FARMACEUTICA 

SOLUÇÃO ORAL 

FR 5.000 R$ 2,04 

76 DEXCLOROFENIRAMINA, 2 mg COMP 6.000 R$ 0,14 

77 

DIGOXINA; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 0,25 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 1000 R$ 0,09 

78 DIPIRONA SÓDICA 500MG COMP COMP 16.000 R$ 0,12 

79 

DIPIRONA SÓDICA; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 500 

MG\ML; FORMA FARMACEUTICA 

SOLUÇÃO ORAL 

FR 7.000 R$ 1,06 

80 

ENALAPRIL MALEATO; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 9.000 R$ 0,10 

81 

ENALAPRIL MALEATO; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 9.000 R$ 0,19 

82 

ENALAPRIL MALEATO; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 5MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 9.000 R$ 0,27 
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83 

ERITROMICINA; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 500MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 6.000 R$ 1,30 

84 

ERITROMICINA; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 

50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA 

SUSPENSÃO ORAL 

FR 9.000 R$ 6,40 

85 

FLUCONAZOL; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 150MG; 

FORMA FARMACEUTICA CAPSULA 

CAP 13.000 R$ 0,52 

86 

FUROSEMIDA; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 40 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 35.000 R$ 0,07 

87 

GLIBENCLAMIDA; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 5MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 35.000 R$ 0,07 

88 

HIDROCLOROTIAZIDA; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 18.000 R$ 0,08 

89 

HIDROXIDO DE MAGNÉSIO + 

HIDROXIDO DE ALUMINIO; (35,6MG + 

37MG) /ML; FORMA FARMACEUTICA 

SUSPENSÃO ORAL 

FR 9.000 R$ 3,61 

90 

IBUPROFENO; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 600MG 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 26.000 R$ 0,22 

91 

IBUPROFENO; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM; FORMA 

FARMACEUTICA 20MG/ML 

SUSPENSÃO ORAL 

FR 6.000 R$ 1,90 

92 

IPRATRÓPIO BROMETO; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 

0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA 

SOLUÇÃO INALANTE 

FR 2.000 R$ 1,50 

93 

LIDOCAÍNA, CLORIDRATO GEL 

CONCENTRAÇÃO 2%; FORMA 

FARMACEUTICA GELÉIA 

BG 3.000 R$ 3,80 

94 

LORATADINA 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 1MG\ML; 

FORMA FARMACEUTICA XAROPE 

FR 13.000 R$ 3,52 

95 
LORATADINA; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10 MG; COMP 26.000 R$ 0,15 
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FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

96 

LOSARTANA POTÁSSICA, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 43.000 R$ 0,12 

97 

METFORMINA, CLORIDRATO DE 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 500MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 32.000 R$ 0,14 

98 

METFORMINA, CLORIDRATO DE 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 850 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 43.000 R$ 0,20 

99 

METILDOPA; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 250 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 11.000 R$ 0,39 

100 

METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10 MG 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULAS 

COMP 5.000 R$ 0,25 

101 

METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM; 4MG/ML; 

FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO 

ORAL 

FR 3.000 R$ 2,80 

102 

METRONIDAZOL CONCENTRAÇÃO 

10%; FORMA FARMACEUTICA GEL 

VAGINAL + APLICADORES 

BG 4.000 R$ 5,80 

103 

METRONIDAZOL, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 250 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 5.000 R$ 0,20 

104 

METRONIDAZOL, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 

40MG/ML; FORMA FARMACEUTICA 

SOLUÇÃO ORAL 

FR 5.000 R$ 3,90 

105 

MICONAZOL CONCENTRAÇÃO 2%; 

FORMA FARMACEUTICA CREME 

VAGINAL + APLICADORES 

BG 2000 R$ 7,98 

106 

MICONAZOL, NITRATO, 

CONCENTRAÇÃO 2%; FORMA 

FARMACEUTICA CREME, USO TÓPICO 

BG 6.000 R$ 2,79 

107 

NISTATINA CONC 

ENTRAÇÃO/DOSAGEM100.000 UI\ML; 

FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO 

ORAL 

FR 4.000 R$ 4,70 



 
 

 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CNPJ: 11.759.577/0001-06 

 
  

31 
 

108 

OMEPRAZOL, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 18.000 R$ 0,09 

109 

PARACETAMOL, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 

200MG/ML, FORMA FARMACEUTICA 

SOLUÇÃO ORAL 

FR 6.000 R$ 1,06 

110 

PARACETAMOL, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 500MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 60.000 R$ 0,08 

111 

PREDNISONA, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 17.000 R$ 0,36 

112 

PREDNISONA, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 5MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 13.000 R$ 0,17 

113 NISTATINA CREME VAGINAL BISN 9.000 R$ 8,41 

114 

PROPRANOLOL, CLORIDRATO DE 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 40MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 43.000 R$ 0,06 

115 

RANITIDINA, CLORIDRATO DE 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 150MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 7.000 R$ 0,17 

116 

SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ 

PARA SOLUÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO 

CONFORME RENAME 2007 

ENV 5.000 R$ 0,72 

117 

SINVASTATINA, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 9.000 R$ 0,15 

118 

SINVASTATINA, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 40 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 18.000 R$ 0,34 

119 

SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM (40MG + 

8MG) /ML; FORMA FARMACEUTICA 

SUSPENSÃO 

FR 7.000 R$ 2,05 

120 
SULFAMETOXAZOL 

(CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 400MG + 
COMP 26.000 R$ 0,17 
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TRIMETOPRIMA 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 80MG); 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

121 

SULFATO FERROSO, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 

25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA 

SOL ORAL 

FR 3.000 R$ 1,55 

122 

SULFATO FERROSO, 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 40MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA 

COMP 18.000 R$ 0,10 

 

 

  

 

MEDICAMENTOS GERAIS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
MÉDIA 

(UNIT,) 

123 

AMBROXOL, CLORIDRATO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 15 

MG/5ML; FORMA FARMACEUTICA 

XAROPE; VIA ORAL 

FR 14.000 

R$2,99 

124 

AMBROXOL, CLORIDRATO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 30 

MG/5ML; FORMA FARMACEUTICA 

XAROPE; VIA ORAL 

FR 14.000 R$2,98 

125 

AMINOFILINA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 100 

MG; FORMA FARMACEUTICA EM 

COMP/DRAGEA/CÁP; VIA ORAL 

COMP 1.000 R$0,13 

126 

AMPICILINA SODICA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 250 

MG/5ML; FORMA FARMACEUTICA PO 

PARA SUSPENSAO; VIA ORAL 

FR 14.000 R$6,40 

127 

AMPICILINA SODICA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 500 

MG; FORMA FARMACEUTICA 

COMP/CÁP/DRAGEA; VIA ORAL 

COMP 18.000 R$0,39 

128 
 BROMETO DE IPRATRÓPIO, FORMA 

DE APRESENTAÇÃO FR COM 20 ML 
FR 300 R$1,71 

129 

CIMETIDINA 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 

800MGMG; FORMA FARMACEUTICA 

COMP/DRAGEA/CÁP; VIA ORAL 

COMP 1.000 R$0,37 

130 

CIMETIDINA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 200 

MG; FORMA FARMACEUTICA 

COMP/DRAGEA/CÁP; VIA ORAL 

COMP 5.000 R$0,19 



 
 

 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CNPJ: 11.759.577/0001-06 

 
  

33 
 

131 DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG  COMP 9.000 R$0,08 

132 
DIMETICONA"; GT 75MG/ML - FR COM 

10ML 
FR 5.000 R$1,79 

133 

DIMETICONA; 125 MG; COMP 

MASTIGAVEL; COMP MASTIGAVEL. 
ORAL 

COMP 9.000 R$0,22 

134 

FENOTEROL, BROMIDRATO; 

DOSAGEM OU CONCENTRACAO 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 

5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA 

SOLUCAO; VIA DE ADMINISTRACAO 

VIA INALATORIO; 

FR 500 R$4,52 

135 

HIOSCINA + DIPIRONA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG + 

250 MG; FORMA FARMACEUTICA 

DRAGEA/COMP, CÁP; VIA ORAL 

COMP 2000 R$0,69 

136 
MEBENDAZOL CONCENTRAÇÃO 

DOSAGEM 100MG COMPRIMIDO 
COMP 4000 R$0,10 

137 

MEBENDAZOL CONCENTRAÇÃO 

DOSAGEM 20MG/MLMG SUSPENSÃO 

ORAL 

FR 5000 R$2,00 

138 

METRONIDAZOL + NISTATINA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 

(500MG + 100.000 UI) /5G; FORMA 

FARMACEUTICA CREME VAGINAL; 

FORMA DE APRESENTACAO EM BG + 

APLICADOR. VIA VAGINAL 

BG 8.000 R$10,20 

139 

NEOMICINA + BACITRACINA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 

50MG/G + 250UI/G; FORMA 

FARMACEUTICA POMADA; VIA 

TOPICA 

BG 9.000 R$2,00 

140 

NIFEDIPINA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 10 

MG; FORMA FARMACEUTICA 

COMP/DRAGEA; VIA ORAL 

COMP 6.000 R$0,12 

141 

NIFEDIPINA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 20 

MG; FORMA FARMACEUTICA COMP 

REVESTIDO DE LIBERACAO LENTA; 

VIA ORAL 

COMP 6.000 R$0,12 

142 

NIMESULIDA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 

MG/ML; FORMA FARMACEUTICA 

SOLUCAO; FORMA DE 

APRESENTACAO FR SUSPENSÃO; VIA 

FR 8.000 R$1,89 
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ORAL 

143 

NIMESULIDA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG; 

FORMA FARMACEUTICA 

COMP/DRAGEA/CÁP; VIA ORAL 

COMP 22.000 R$0,15 

144 
MIKANIA GLOMERADA FORMA 

FARMACEUTICA (XAROPE) 
FR 4000 R$1,96 

145 

SALBUTAMOL; 

CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 

2MG/5ML; FORMA DE APRESENTAÇÃO 

FR XAROPE; VIA ORAL 

FR 6.000 R$1,80 

146 

SECNIDAZOL; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 

1.000MG; FORMA FARMACEUTICA 

COMP/CÁP/DRAGEA; VIA ORAL 

COMP 9.000 R$0,80 

 

 

  

 

MEDICAMENTOS INJETÁVEIS 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

UNID. QUANT. 
MÉDIA 

(UNIT,) 

147 

ACIDO TRANEXAMICO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 

MG/ML (250 MG/5ml; FORMA 

FARMACEUTICA INJETAVEL; VIA 

PARENTERAL;  

AMP 600 

R$4,36 

148 

ÁGUA PARA INJEÇÃO FORMA 

FARMACEUTICA INJETAVEL FORMA 

DE APRESENRTAÇÃO 

AMPOLA/FRASCO-AMPOLA 500ML, 

VIA PARENTERAL 

AMP 3.000 R$4,10 

149 
AMINOFILINA; 24 MG/ML; INJETAVEL; 

AMP 10 ML.  PARENTERAL 
AMP 100 R$1,43 

150 

BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + 

DIPIRONA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 

4MG+50MG/ML; FORMA 

FARMACEUTICA INJETAVEL; FORMA 

DE APRESENTACAO EM AMP/FR AMP_ 

VIA DE ADMINISTRACAO 

PARENTERAL 

AMP 9.000 R$2,89 

151 

BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA, 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 

20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA 

INJETAVEL; FORMA DE 

APRESENTACAO EM AMP/FR AMP_ 

VIA DE ADMINISTRACAO 

PARENTERAL 

AMP 2000 R$1,77 
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152 

CIMETIDINA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 300 

MG; FORMA FARMACEUTICA 

INJETAVEL; FORMA DE 

APRESENTACAO EM AMP/FR-AMP 2 
ML. PRAZO DE VALIDADE MINIMO 

12MESES; VIA PARENTERAL 

AMP 2000 R$1,32 

153 

CLORETO DE POTASSIO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 10 %; 

FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL; 

FORMA DE APRESENTACAO EM 

AMP/FR AMP 10 ML;  

AMP 3.000 R$0,39 

154 

CLORETO DE SÓDIO, 09%, INJETAVEL 

FRASCO/BOLSA 100ML (SISTEMA 

FECHADO) VIA INTRAVENOSA 

FR 5.000 R$4,79 

155 

CLORETO DE SÓDIO, 09%, INJETAVEL 

FRASCO/BOLSA 500ML (SISTEMA 

FECHADO) VIA INTRAVENOSA 

FR 14.000 R$4,90 

156 

CLORETO DE SÓDIO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 10 %; 

FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL; 

FORMA DE APRESENTACAO EM 

AMP/FR AMP 10 ML;  

AMP 3.000 R$0,39 

157 

CLORIDRATO DE LIDOCAINA, 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 2 %; 

COM VASO FORMA FARMACEUTICA 

INJETAVEL; FORMA DE 

APRESENTACAO EM FR-AMP 20 ML. 

VIA PERCUTANEA 

FR 1.000 R$4,90 

158 

CLORIDRATO DE LIDOCAINA, 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 2 %; 

SEM VASO FORMA FARMACEUTICA 

INJETAVEL; FORMA DE 

APRESENTACAO EM FR-AMP 20 ML. 

VIA PERCUTANEA 

FR 3.000 R$3,80 

159 

DEXAMETASONA; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 4 MG/ML; 

FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL; 

FORMA DE APRESENTACAO FR-

AMP/AMP 2,5 ML. PRAZO MÍNIMO DE 

VALIDADE DE 12 MESES;  

AMP 9.000 R$1,50 

160 

DICLOFENACO SODICO; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 75MG; 

FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL; 

FORMA DE APRESENTACAO EM FR-

AMP 3 ML 

AMP 9.000 R$0,95 
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161 

DIPIRONA SODICA; COMPOSTA DE 

DIPIRONA SODICA 500MG, AMP 2ML, 

ANALGESICO C/ACAO ANTI-PIRETICA 

E ANTIFLOGISTICA;  

AMP 14.000 R$0,65 

162 

EPINEFRINA, 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 1 MG/ML; 

FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL; 

FORMA DE APRESENTACAO EM 

AMP/FR-AMP/ PRAZO DE VALIDADE 

MINIMO 12 MESES;  

AMP 2.000 R$3,30 

163 

FITOMENADIONA (VITAMINA K); 10 

MG/ML; SOLUCAO INJETAVEL; AMP 

1ML.; ENDOVENOSO 

AMP 2.000 R$3,26 

164 
FUROSEMIDA; 10 MG/ML; INJETAVEL; 

AMP/FR-AMP 2 ML.  PARENTERAL 
AMP 6.000 R$0,72 

165 
GENTAMICINA, SULFATO; 40MG/ML; 

INJETAVEL; AMP/FR-AMP 1 ML.   
AMP 4.000 R$1,70 

166 
GENTAMICINA, SULFATO; 80MG/ML; 

INJETAVEL; AMP/FR-AMP 1 ML.  
AMP 4.000 R$1,39 

167 
GLICOFISIOLÓGICA SOLUÇÃO, FR 500 

ML, SISTEMA FECHADO 
FR 1.000 R$4,95 

168 
GLICOSE 25%; INJETAVEL; FR 10ML 

VIA INTRAVENOSA 
AMP 6.000 R$0,44 

169 

GLICOSE 5%; INJETAVEL; FR 250ML 

VIA INTRAVENOSA (SISTEMA 

FECHADO)  

FR 4.000 R$4,21 

170 

GLICOSE 5%; INJETAVEL; FR 500ML 

VIA INTRAVENOSA (SISTEMA 

FECHADO)  

FR 6.000 R$5,20 

171 
GLICOSE; 50%; INJETAVEL; 

AMP/FR/FR-AMP 10 ML, INTRAVENOSA 
AMP 3.000 R$0,42 

172 
HIDROCORTIZONA (SUCCINATO); 

100MG FR/AMP 
AMP 5.000 R$4,42 

173 
HIDROCORTIZONA (SUCCINATO); 

500MG FR/AMP 
AMP 5.000 R$8,98 

174 

MANITOL; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 20% 

EM ÁGUA PARA INJECAO; FORMA 

FARMACEUTICA SOLUCAO 

INJETAVEL; FORMA DE 

APRESENTACAO EM BOLSA/FR 250 ML 

SISTEMA FECHADO. 

FR 100 R$8,00 

175 

METRONIDAZOL; 

CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG; 

FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL; 

FORMA DE APRESENTACAO EM 

FR 100 R$1,22 
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BOLSA/FR 100ML, GARANTA SISTEMA 

FECHADO DE ADMINISTRACAO; VIA 

INTRAVENOSA,  

176 
RANITIDINA"; 50MG/ML, AMP COM 

2ML 
AMP 6.000 R$1,19 

177 

RINGER + LACTATO DE SODIO; 

FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO 

INJETAVEL; FORMA DE 

APRESENTACAO EM BOLSA COM 

500ML (SISTEMAFECHADO). PRAZO DE 

VALIDADE MINIMO 12 MESES; VIA 

PARENTERAL 

FR 3.000 R$4,60 

178 

RINGER SIMPLES; FORMA 

FARMACEUTICA SOLUCAO 

INJETAVEL; FORMA DE 

APRESENTACAO EM BOLSA COM 

500ML (SISTEMAFECHADO). PRAZO DE 

VALIDADE MINIMO 12 MESES; VIA 

PARENTERAL 

FR 2.000 R$4,30 

179 

VITAMINA C; ACIDO ASCORBICO; 1 

G/ML; INJETAVEL; AMP/FR AMP 5 ML. 

PARENTERAL 

AMP 14.000 R$1,25 

180 COMPLEXO B INJETAVEL AMP 14.000 R$1,19 

181 

ÁGUA PARA INJEÇÃO FORMA 

FARMACEUTICA INJETAVEL FORMA 

DE APRESENRTAÇÃO 

AMPOLA/FRASCO-AMPOLA 10ML, VIA 

PARENTERAL 

AMP 4.000 R$0,20 

182 CEFTRIAXONA 1GR INJETAVEL AMP 1.000 R$6,35 

 

4 – OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

4.1 – Entregar os medicamentos de forma parcelada, de acordo com as solicitações da equipe 

responsável pela fiscalização da execução contratual, que deverá indicar o quantitativo de 

cada item cuja entrega for necessária; 

4.2 – A empresa deverá fornecer os medicamentos em até 10 (dez) dias corridos a contar da 

solicitação; 

4.3 – Entregar os medicamentos com padrão de qualidade, devendo responsabilizar-se pela 

substituição de qualquer item entregue em desacordo com as descrições constantes neste 

termo de referência; 

4.4 – Todos os itens passíveis de fiscalização por seus órgãos fiscalizadores deverão ser 

fornecidos com o respectivo selo de qualidade; 
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4.5 – A contratada deverá responder por quaisquer prejuízos causados em decorrência de 

medicamentos entregues sem o devido controle de qualidade, procedendo imediatamente aos 

reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;  

4.6 – A contratada deverá observar rigorosamente as especificações objeto desta licitação, 

respeitando-se os requisitos mínimos exigidos, sem preferência de marcas, por mais 

semelhanças que estas possam vir a ter com as existentes no mercado. Serão aceitos produtos 

com especificações iguais ou superiores, observando, no entanto, o exclusivo critério de 

julgamento pelo menor preço.  

4.7 – Durante a formulação da proposta, a empresa deverá indicar a marca e o lote dos 

medicamentos ofertados; 

4.8 – Não será aceito nenhum produto de baixa qualidade, ou com validade a vencer no prazo 

mínimo de seis meses, todos os medicamentos deverá ser produzido por empresa 

especializada e legalmente estabelecida; 

4.9 – Os preços formalizados no contrato permanecerão inalterados durante a execução 

contratual, salvo os casos especificados em lei e mediante justificativa formal feita à 

Prefeitura Municipal de Bonito/PA, através da Secretaria Municipal de Saúde; 

4.10 – Os medicamentos serão entregues nos seguintes endereços: Secretaria Municipal de 

Saúde, Av. Ruth Passarinho, s/nº, Bairro: Centro, Município de Bonito/PA, CEP: 68.645-000. 

5 – DA FISCALIZAÇÃO E DO PAGAMENTO 

5.1 – A contratada deverá apresentar a fatura referente aos produtos solicitados para aquele 

período; 

5.2 – A fatura deverá ser verificada pela equipe que será responsável pelo acompanhamento 

da execução contratual, que deverá atestá-la, no caso de conformidade ou rejeitá-la caso 

existam omissões ou incorreções; 

5.3 – Uma vez atestada a nota fiscal dos medicamentos, o fiscal do contrato a juntará no 

processo de execução financeira e solicitará a liquidação do pagamento; 

Bonito/PA, 10 de abril de 2019 

 

 

RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO 

Portaria n° 017/2017/GP-PMBP   

Pregoeiro 
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO (INCISO VII DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 10.520, DE 2002) 

 

(Razão Social da LICITANTE) , inscrita no CNPJ sob o n°___________, sediada na 

(endereço completo) , declara,, para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação referente ao 

(licitação). 

 

Cidade - UF, ______ de ____________________ de 2019 

________________________________________________ 

(nome e número da identidade do declarante) 

 

 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) 

seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

(Razão Social da LICITANTE) , inscrita no CNPJ sob o n°___________, sediada na 

(endereço completo) , declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para a sua habilitação no Pregão Presencial nº _______, promovido pela 

Prefeitura Municipal de Bonito/PA, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

Cidade - UF, ______ de ____________________ de 2019 

________________________________________________ 

(nome e número da identidade do declarante) 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) 

seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO 

TRABALHO DO MENOR (LEI Nº 9.854/99) 

 

(Razão Social da LICITANTE) , inscrita no CNPJ sob o n°___________, sediada na 

(endereço completo) ,, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) 

_________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º ______________ e do CPF n.º 

__________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII, art. 7º da 

Constituição Federal e Lei n.º 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n.º 4.358/2002, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz ( ). 

 

Cidade - UF, ______ de ____________________ de 2019 

________________________________________________ 

(nome e número da identidade do declarante) 

 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) 

seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CNPJ: 11.759.577/0001-06 

 
  

42 
 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA 

EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 42/2008 

 

 

 

(Nome da empresa) ________________________________________________., CNPJ nº 

_________________________________________________________, sediada (endereço 

completo) _________________________________________, declara, sob as penas da Lei, 

que: 

 

( ) Possui no quadro de empregados um percentual mínimo de 5% (cinco por cento) de 

pessoas com deficiência; 

( ) Possui em seu quadro menos de 20 (vinte) funcionários. 

 

 

 

Cidade - UF, ______ de ____________________ de 2019 

________________________________________________ 

(nome e número da identidade do declarante) 

 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) 

seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO 

ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007 

 

 

Declaro, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como 

Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - 

MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se 

ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, Empresa 

de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da lei. 

 

 

Cidade - UF, ______ de ____________________ de 2019 

 

 

_________________________ 

(nome e número da identidade do declarante) 

 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) 

seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE 

DE PROPOSTA 

(Nome da Empresa) _____________, CNPJ nº______, estabelecida à __________endereço 

completo), por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)__________, portador (a) da 

Carteira de Identidade nº. ______ e do CPF nº. _______ DECLARA, sob as penas da lei, em 

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  

 

a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 

maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa;  

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 

licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 

ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a 

participar ou não da referida licitação;  

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação;  

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Bonito/PA antes da abertura oficial das 

propostas; e  

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la.  

Cidade - UF, ______ de ____________________ de 2019 

________________________________________________ 

(nome e número da identidade do declarante) 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) 

seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX/XXXX 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX/XXXX 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX 

VALIDADE:12 (doze) meses 

 

Aos ...... de ........... de 20__, o Município de Bonito/PA, através da Prefeitura 

Municipal de Bonito/PA, com sede à AV Charles Assad, Nº 399, Bairro Centro, CEP: 

68.645-000 – Bonito do Pará/PA, neste ato representado por Seu Prefeito, Sr. Silvio Mauro 

Rodrigues Mota, portador do RG n°. ....................... SSP/PA e CPF n°. ..........................., com 

a interveniência do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.759.577/0001-06, neste ato 

representado pelo secretário Sr. Paulo José de Araújo Junior, portador do RG n°. 

....................... SSP/PA e CPF n°,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  e em conformidade com as atribuições que 

lhe foram delegadas; 

Nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 7.892/13; do Decreto nº 3.555/00; do 

Decreto nº 5.450/05; do Decreto nº 3.722/01; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 

8.666/93, e as demais normas legais correlatas; 

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para 

Registro de Preços nº XXXX/XXXX, conforme Ata publicada em XX/XX/XXXX e 

homologada. 

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir 

elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte 

integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa XXXX, inscrita no 

CNPJ sob o nº XXXX, com sede na XXXX, CEP XXXX, no Município de XXXX, neste ato 

representada pelo(a) Sr(a). XXXX, portador(a) da Cédula de Identidade nº XXXX e CPF nº 

XXXX, cuja proposta foi classificada em XX lugar no certame.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA– DO OBJETO 

1. O objeto desta Ata é o Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de forma 

Parcelada de Medicamentos Diversos para atender as necessidades do Fundo Municipal 

de Saúde do Município de Bonito/PA. conforme especificações e quantidades estabelecidas 

no Termo de e quantidades estabelecidas abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

MARCA QUANTIDADE PREÇO 

UNITÁRIO 
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1.1. São registrados no CADASTRO DE RESERVA abaixo, nos termos do art. 11 do Decreto 

nº 7.892/13, os seguintes fornecedores que aceitaram cotar preços para a o fornecimento dos 

materiais com preço igual ao do (s) vencedor(es) da licitação: 

 

ITEM Nº ___   PREÇO UNITÁRIO: R$ ________,______ 

CLASSIF. DADOS DO FORNECEDOR QUANTIDADE 

2º   

3º   

4º   

5º   

 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 

pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2.1 O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Bonito/PA, Através da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

2.2 Serão órgãos participantes: 

a) Fundo Municipal de Saúde do município de Bonito/PA 

2.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento 

não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

2.4 As aquisições adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços. 

2.5 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 

participantes que eventualmente aderirem. 

2.6 Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança 

do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
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descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando 

as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura. 

3.2. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos limites do artigo 12 do 

Decreto nº 7.892, de 2013, com observância do prazo máximo de doze meses, computada a 

prorrogação. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

4.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 

65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado 

ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover 

as negociações junto aos fornecedores. 

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

4.3.2.  Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 

registro, sem aplicação de penalidade;  

4.3.3.  Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada 

a ordem de classificação original do certame. 

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 

gerenciador poderá: 

4.5. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando 

cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual. 

4.6. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, 

caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

4.7. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, 

quando cabível. 
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4.8. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações 

havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos 

componentes dos custos devidamente justificada. 

4.9. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para 

verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de 

mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a 

ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da 

alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos 

respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os 

documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente 

autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais. 

4.10. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do 

processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital 

Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata. 

4.11. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Estado, 

e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos do 

parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13. 

4.12. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 

4.13. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação. 

4.14. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de 

Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado 

o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando: 

5.2. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

5.3. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o 

contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

5.4.  Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 

ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

5.5. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados 

e justificados: 

5.6. Por razões de interesse público; 

5.7. A pedido do fornecedor. 

5.8. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do 

registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 
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6.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da 

última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente 

ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão de nota de empenho de 

despesa ou c) autorização de compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e 

obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto nº 7.892/13. 

6.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento 

equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 

6.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

fornecedor e aceita pela Administração. 

6.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 

6.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

7.1- Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de 12 (doze) meses 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 

8.1 - Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 

9.1. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, na 

minuta do edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO 

OBJETO 

10.1. Os materiais serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E 

DEFINITIVO” do termo de referência 

10.2.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

 O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
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12.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao 

qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo 

dará ciência à Administração.  

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

12.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

13.1. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do 

edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência. 

14.2. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o 

Termo de Referência e a proposta da empresa. 

14.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do 

Decreto nº 5.450/05, do Decreto n° 3.555/00, do Decreto nº 7.892/13, do Decreto nº 3.722/01, 

da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente. 

14.4. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o de Bonito/PA, com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Bonito/PA, ...............de .....................de 2019 

_________________________________ 

Representante do Órgão 

_________________________________ 

Representante da Empresa 
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ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°__________/2019. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA O 

FORNECIMENTO, SOB DEMANDA. DE 

MEDICAMENTOS DIVERSOS, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BONITO/PA E A EMPRESA 

___________________________. 

Por este instrumento, de um lado, como CONTRATANTE, Prefeitura Municipal de 

Bonito/PA, com sede à AV Charles Assad, Nº 399, Bairro Centro, CEP: 68.645-000 – Bonito 

do Pará/PA, neste ato representado por Seu Prefeito, Sr. Silvio Mauro Rodrigues Mota, 

portador do RG n°. ....................... SSP/PA e CPF n°. ..........................., com a interveniência 

do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.759.577/0001-06, neste ato representado pelo 

secretário Sr. Paulo José de Araújo Junior, portador do RG n°. ....................... SSP/PA e CPF 

n°,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e de outro lado, como CONTRATADA, a empresa 

__________________________, com sede estabelecida _____________, CEP 

_____________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° ________________, neste ato representada 

pelo Sr. (a) _____________, titular do registro de identidade n° _________ e do CPF n° 

_______________, residente e domiciliado à __________, têm ajustado o presente contrato, 

PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS 

conforme cláusulas e condições seguintes, que reciprocamente outorgam, aceitam e se 

obrigam a cumprir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, DA DESCRIÇÃO E DA EXECUÇÃO DO 

CONTRATO. 

1.1 - O objeto da presente licitação consiste na Registro de Preço para futura e eventual 

Aquisição de forma Parcelada de Medicamentos Diversos para atender as necessidades 

do Fundo Municipal de Saúde do Município de Bonito/PA, conforme especificação 

contidas no Termo de Referência. 

1.2 - Da documentação complementar integrante do contrato: 

1.2.1 - O fornecimento obedecerá ao estipulado neste contrato e às disposições da Lei Federal 

n° 10.520 de 17/07/2002, da Lei Estadual n° 6.474 de 06/08/2002, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n° 8.666 de 

21/06/1993, bem como as disposições contidas no edital do Pregão Presencial nº. xxx/2019, 

em seus anexos e nas obrigações assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA e 
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dirigida à CONTRATANTE, documentos que, independente de transcrição, fazem parte 

integrante e complementar deste contrato, no que não o contrarie. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obriga-se a: 

2.1 - Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato; 

2.2 - Atender às solicitações de esclarecimentos, da CONTRATADA, por ocasião, da 

execução do contrato; 

2.3 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 

contratuais; 

2.4 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 

obrigações contratuais; 

2.5 - Comunicar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer defeitos ou vícios constatados no 

objeto deste contrato; 

2.6 - Comunicar à CONTRATADA, fatos que necessitam sua imediata intervenção; 

2.7 - Promover, por intermédio do servidor ou Comissão designado na forma do art. 67 da Lei 

n° 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto deste contrato, sob os 

aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas 

por parte da CONTRATADA. A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo 

algum atenua ou exime a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício no 

fornecimento; 

2.8 - Acompanhar, verificar, fiscalizar e intervir na execução do contrato, para assegurar a fiel 

observância das cláusulas contratuais, bem como do que consta das especificações dos anexos 

do Edital de Pregão Presencial xxx/2019 

2.11 - Efetuar o pagamento dos materiais fornecidos em conformidade com a nota fiscal 

devidamente atestada pelo servidor designado. 

2.12 – Efetuar o recebimento do objeto da seguinte forma: 

2.12.1. Provisoriamente, a fim de verificar o atendimento às especificações e quantidades. 

Caso as especificações ou quantidades não estejam de acordo com as exigências editalícias, a 

Contratada deverá substituir ou complementar o objeto, em questão, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, sob pena da aplicação das sanções cabíveis. 

2.12.2 Definitivamente, após vistoria que comprove a adequação das especificações e 

quantidades aos termos do edital. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 - A empresa vencedora do certame licitatório deverá entregar os materiais conforme 

especificações e obrigações descritas no Termo de Referência do edital, o qual segue anexo e 

constitui parte integrante deste contrato, independente de transcrição. 
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3.2 – A ENTREGA DOS MEDICAMENTOS são de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA. 

3.3 – A contratada deverá fornecer todos os itens com o mesmo padrão de marca e qualidade 

dos enviados como amostras durante o procedimento licitatório que originou este contrato. 

3.4 – Arcar com todos os custos decorrente do envio, embalagem, seguro, etc, necessários ao 

perfeito recebimento dos Medicamentos.  

3.5 – Entregar os materiais em estrita concordância com as normas e especificações 

estabelecida pela ANVISA 

3.6 – Entregar os medicamentos de forma parcelada, e conforme a demanda, no prazo de 10 

(dez) dias corridos contados da data de emissão de nota de empenho ou da solicitação da 

Secretaria municipal de saúde. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, PAGAMENTO E REAJUSTE 

4.1 – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$.... 

(____________________________________________________________________). 

4.2 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega do objeto e 

apresentação da documentação fiscal e contábil, acompanhados das Certidões de 

Regularidade relativas ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos relacionados a tributos 

federais, estaduais e municipais, nos termos da Lei 10.520/02. O pagamento se dará através de 

ordem bancária, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, discriminativa, devidamente 

atestada pelo setor competente. 

4.3 – A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos e limites do art. 65, da Lei 

8.666/93. 

Parágrafo Primeiro: Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá 

apresentar Nota Fiscal/Fatura, original, discriminando a execução do objeto deste 

contrato. 

Parágrafo segundo: Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ou pleito de reajustamento de 

preços ou correção monetária. 

Parágrafo terceiro: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 

Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser 

acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a 

data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% 

(seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I = 
(6 / 100) 

365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 

pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

Parágrafo quarto: Não serão aceitas cobranças realizadas por meio de títulos 

colocados em cobrança através de banco ou outra instituição do gênero. 

CLAÚSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros para fazer face às despesas deste contrato correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

ÓRGÃO: 

0602 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS. 

10.122.0002 2.043 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 

10.301.0007 2.046 – Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 

10.301.0008 2.048 – Manutenção do Programa Saúde da Família 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 

10.301.0008 2.049 – Manutenção de Centros e Postos de Saúde 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 

10.301.0008 2.050 – Manutenção do Programa Saúde Bucal 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 

10.301.0008 2.051 – Operacionalização do programa de Atenção Básica de Saúde 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 

10.302.0005 2.052 – Manutenção do Programa de Média e Alta Complexibilidade. 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente contrato inicia em ______ / ______ / _________ e termina em ______ 

/ ______ / ___________, havendo possibilidade de prorrogação por iguais e sucessivos 

períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma prevista no art. 57, II, Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
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7.1 - A fiscalização deste contrato será exercida por um servidor designado pela 

CONTRATANTE, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem na sua execução, e que 

de tudo dará ciência à Administração da CONTRATANTE. 

7.2 - O gestor do contrato anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e sugerindo aplicação de multa ou rescisão do contrato, caso a 

CONTRATADA desobedeça a quaisquer cláusulas estabelecidas neste Contrato. 

7.3- A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA perante a 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA 

8.1- Este contrato poderá ser rescindido, por sua inexecução total ou parcial, nas hipóteses e 

nas formas previstas nos arts. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, desde que os motivos sejam 

formalmente fundamentados nos autos do processo e possibilite-se à CONTRATADA o 

direito ao contraditório e à ampla defesa. 

8.2 – Poderá o presente contrato ser rescindido por acordo entre as partes, desde que haja 

conveniência para a Administração, consoante o disposto no inc. II do art. 79 da Lei nº 

8666/93, sem prejuízo do estabelecido no parágrafo segundo do mesmo artigo. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1 – Se o contratado ensejar o retardamento da assinatura do contrato ou da entrega do objeto 

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

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, 

conforme o caso, as seguintes sanções sem prejuízo da reparação dos danos causados: 

a) advertência; 

b) multa, sendo: 

b.1) de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total estimado do 

contrato por dia de atraso ou no caso de execução do objeto em desacordo com 

as condições estabelecidas até o limite de 03 (três) dias. 

b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total estimado do contrato, no caso de 

atraso superior a 03 (três) dias até o limite de 08 (oito) dias. 

b.3) de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do contrato no caso de 

atraso acima de 08 (oito) dias ou de inexecução total ou parcial do objeto 

licitado; 

c) suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração por 

período não superior a 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a 

autoridade que aplicou a penalidade; 

d) declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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9.2 – 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; 

9.3 – As multas previstas no subitem 9.1 “b” não têm caráter compensatório e o seu 

pagamento não eximirá o vencedor do certame de responsabilidade por perdas e danos 

decorrentes das infrações cometidas; 

9.4 – Ficará a contratada isenta das penalidades, no caso de ser comprovado impedimento ou 

reconhecida força maior, devidamente justificada. 

Parágrafo Primeiro: DO DESCONTO DO VALOR DA MULTA 

As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na 

impossibilidade, recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação 

oficial e, caso não adimplidas, serão cobradas judicialmente. 

Parágrafo Segundo: DOS RECURSOS 

Da aplicação das penalidades previstas nesta cláusula caberá recurso, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por 

intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo 

subir devidamente informados. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE 

O extrato do presente contrato será publicado no ........................, no prazo de 10 (dez) dias, 

correndo as despesas por conta da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

As controvérsias decorrentes deste contrato serão dirimidas no foro da Comarca de Bonito, 

Estado do Pará, pela Justiça Estadual 

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 

lavrado em três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

Bonito/PA,.............de …........................................ de 2019. 

_______________________________________ 

Contratante 

______________________________ 

Contratante 

_______________________________________ 

Contratada 

Testemunhas: 

___________________________ 

___________________________ 
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