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EDITAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006-FMS/2021 
ID BANCO DO BRASIL Nº: 882763 

(Processo Administrativo n°. 884/2021) 
 

I - DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO 
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:                               30/07/2021 a 04/08/2021, ATÉ AS 08:15 HORAS; 
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:                   04/08/2021 ÀS 08:15 HORAS; 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA:                04/08/2021 ÀS 13:00 HORAS 
 

II - ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública on-line, conduzido por servidor público denominado PREGOEIRO, por 
meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – Internet, através do endereço eletrônico 
http://www.licitacoes-e.com.br constante do site do Banco do Brasil S/A, gestor do sistema. 
 

III - LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 
 

Departamento da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde – COPEL/SAÚDE – na Avenida Barão 
do Rio Branco, nº. 149, Vila Rica, Barreiras – Bahia. 
 

IV – ANEXOS: 
 

Anexo I – Termo de Referência; Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; Anexo III – Declaração Única; Anexo IV- Minuta 
da Ata de Registro de Preço; Anexo V - Minuta do Contrato. 

Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o HORÁRIO DA 
BAHIA e serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e da COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, designada pela Portaria nº 340/2021, sediada na Avenida Barão do Rio Branco, nº. 

149, Vila Rica, Barreiras – Bahia, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

tipo MENOR PREÇO, com critério de julgamento por LOTE, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 

Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Municipal nº. 38, de 20 de março de 2017, do Decreto 

Federal nº. 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

1. O OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS para 

AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES visando o abastecimento das UNIDADES DE ATENÇÃO 

BÁSICA e UNIDADES HOSPITALARES no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras-BA, 

conforme condições, quantidades, exigências e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. O critério de julgamento adotado será por LOTE, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos 

quanto às especificações do objeto.  

2.  DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

2.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, 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 da Comissão de Registro de Preços da SEMAPLAN, no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666, de 1993 e no Decreto Federal nº. 7.892, de 2013 e alterando-se conforme 
Decreto Federal nº. 9.488, de 2018 e ao Decreto Municipal nº. 38/2017. 
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2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
 
2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
50% (Cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme condições previstas no Decreto Federal nº 
9.488/2018.  
 
2.4. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.  
 
2.5. Compete ao órgão não participante 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 descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador.  
 
2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação 
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata e os seguintes procedimentos: 
 

2.6.1 - Memorando solicitando autorização ao titular da pasta, para carona; 
2.6.2 - Realização de pesquisa mercadológica, pelo órgão requisitante; 
2.6.3 - Solicitação da concordância do fornecedor, pelo órgão requisitante;  

                     2.6.4 - Resposta do fornecedor e do órgão detentor da ata de registro de preços;  
                     2.6.5 - Envio do processo à SEMAP para registro. 

3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 Como condição específica para participação do pregão por meio eletrônico é necessário, previamente, o 
credenciamento do usuário, através do Banco do Brasil. 
 
3.2 O credenciamento dar-se-á através da atribuição de chave de identificação e senha individual que será pessoal e 
intransferível para acesso ao sistema, sendo o credenciado responsável por todos os atos praticados nos limites de 
suas atribuições e competências, implicando em responsabilidade legal e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

3.3 Quaisquer informações e esclarecimentos sobre o sistema licitacoes-e devem ser obtidos, exclusivamente, 

junto ao Banco do Brasil, através dos telefones 3003 0500 - Suporte Técnico ou 0800-785678 - BB Responde. 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1 Poderão participar desta licitação, empresas cujo ramo de atividade esteja compatível com o objeto deste Pregão 
Eletrônico. 
 

4.2 Será vedada a participação de licitantes nas seguintes situações: 
 

4.2.1 Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
 

4.2.2 Estiverem com falência decretada; 
 

4.2.3 Estiverem impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Barreiras; 
4.2.4 Reunidas em consórcio. 
4.2.5 Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses 
previstas no art. 88 da Lei 8.666/93; 

4.2.6 Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93; 
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4.2.7 Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, como dirigente, 
acionista, detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável 
técnico, consoante o art. 9º da Lei 8.666/93. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 

chave de acesso e senha. 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que 

haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

6.1 A proposta de preços deverá ser enviada em formulário eletrônico, através do site http://www.licitacoes-
e.com.br, no prazo previsto para recebimento das propostas. 
 
6.2 O Licitante deverá manifestar em campo próprio, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação e demais condições previstas neste edital e que assume como firme e verdadeira sua Proposta e lances. 
 

6.3 O licitante deverá indicar marca do produto cotado; 

6.4 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 

6.5 A proposta de preços deverá apresentar os preços unitários, totais e global, para o produto ofertado, expressando 
os valores em moeda nacional, em duas casas decimais, em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que não 
serão admitidas propostas alternativas. 

6.6 Nos preços unitários propostos estão inclusos e diluídos os custos relativos a todos os serviços preliminares, 
complementares, ou provisórios necessários à perfeita execução do serviço, mesmo que não constem das planilhas de 
preço, como também todos os custos relativos à mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados, aos 
transportes, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, bem como todas as despesas diretas e indiretas e 
quaisquer outras necessárias à execução do objeto contratado. 

6.7 O formulário da proposta de preços em sua forma impressa, conforme modelo do Anexo II, somente será 
utilizado pelo licitante arrematante. 

6.8 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada para 
início da sessão pública. 
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6.9 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos 
compromissos assumidos, mas na hipótese do licitante vencedor ser convocado e aceitar assinar o contrato, 
considerar-se-á como prorrogada a validade da proposta de preços apresentada por igual prazo. 

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

6.11. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade 
do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto. 

6.12 Estabeleça metodologia de composição dos preços de referência para as licitações mediante a conjugação de 
preços constantes do Banco de Preços em Saúde – BPS, de preços praticados pela Administração Pública na região do 
Município e de preços praticados no mercado regional e outras fontes que entender cabíveis. 

6.13 Observe o teto de preço para compra de medicamentos Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, da 
tabela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, publicados pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária- ANVISA, lista esta que apresenta o Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG, ou seja, o teto do preço 
pelo qual um laboratório ou distribuidor de medicamentos pode comercializar no mercado brasileiro um 
medicamento por força de decisão judicial, à administração pública, conforme o Inciso V do Art. 2º da Resolução 
CMED Nº 4, de 18 de dezembro de 2006, aplicado o desconto Coeficiente de Adequação de Preços – CAP, portanto, 
todos os participantes da licitação deverão seguir estes tetos, de acordo com as especificações e, caso os ultrapasse, 
o preço oferecido não será aceito; 

6.14 A aquisição destes medicamentos rege-se pela legislação da Câmara de Regulação de Medicamentos - 
CMED/ANVISA, naquilo que couber, sendo necessário respeitar o preço teto máximo estabelecido na tabela CMED 
para aquisições públicas de medicamentos ofertados, inclusive quanto à marca ofertada. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 

local indicados neste Edital. 

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

7.3 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.3.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 

real por todos os participantes. 

7.3.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a 

efeito na fase de aceitação. 

7.4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 

de lances. 

7.5 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.6 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

          7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 50,00 (cinquenta reais). 
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7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado.   

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez 

minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor 

mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado 

em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores 

lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 

cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem 

crescente de valores. 

7.12.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício 

da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar 

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.13 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso 

nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar.  

7.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 

pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.18 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.19 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 

encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 

empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 

demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.20 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de 

até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada. 

7.21 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 

pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
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7.22 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem 

naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

7.23 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.24 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada 

do modo de disputa aberto e fechado.  

7.25 Havendo eventual empate entre propostas ou 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 produzidos: 

7.25.1 no pais; 

7.25.2 por empresas brasileiras;  

7.25.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.25.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

7.26 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os 

lances empatados.  

7.27 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.27.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

7.27.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a 

proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 

dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados.  

7.28 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação 

ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2 Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado 
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para 
os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

 
8.3 O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde 
ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão. 

 
8.4 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a 
este edital. 
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8.5 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das 

propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.6 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.7 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade 

disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo 

licitante, antes de findo o prazo.  

8.7.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características 

do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações 

pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por 

outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

8.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua 

continuidade. 

8.10 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance 

mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das 

previstas neste Edital. 

8.10.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com 

o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

8.11. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta 

não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 

caso. 

8.12 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o 

disposto neste Edital.  

9 DA HABILITAÇÃO 
 

9.1 Os documentos necessários à habilitação, conforme relação abaixo deverão, preferencialmente, apresentar índice 
relacionando-os e informando as folhas em que se encontram. 

9.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

9.1.1.1 Cópias da Cédula de identidade e CPF de todos os sócios e/ou dirigentes da empresa; 
 

9.1.1.2 Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

9.1.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus administradores e 
respectivas alterações, se houver; 

 

9.1.1.4 Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis registrado no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
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9.1.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

9.1.1.6 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. 

9.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

9.1.2.1 Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 
9.1.2.2 Prova de Regularidade com a Dívida Ativa da União e Seguridade Social; mediante apresentação de Certidão 
Conjunta de Negativa de Débitos, relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União e Seguridade Social (INSS); 
 
9.1.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual e Municipal da sede do licitante; 
 
9.1.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de 
Certificado de Regularidade da Situação/CRF. 
 
9.1.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão (Lei 12.440/11). 
 
9.1.2.6 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativa à sede ou domicilio do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
9.1.2.7 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões 
negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas. 

9.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

9.1.3.1 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 90 (noventa) dias contados da data da sua 
apresentação; 
 
9.1.3.2 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 
da Lei (com indicação do N°. do Livro Diário, número de Registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se 
encontram os lançamentos) 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. Os mesmo deverão estar assinados pelo contador (registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou Representante legal da empresa. As assinaturas deverão estar devidamente 
identificadas, sendo obrigatória a aposição da certidão de regularidade profissional do Contador na data da entrega do 
balanço. 
 
9.1.3.3 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; 

9.1.3.4 O cumprimento do que trata a alínea “b” deverá ser feito através de copias do Livro Diário (Numero do Livro, 
Termo de Abertura e Encerramento), inclusive cópias autenticadas das folhas onde constem o Balanço Patrimonial e 
Demonstrativos Contábeis extraídas deste Livro, com evidencia e registro na Junta Comercial ou publicação na 
imprensa, de acordo com a personalidade jurídica do licitante. 
 
9.1.3.5 A comprovação da boa situação Econômico-Financeira da empresa será avaliada pelos seguintes índices, 
apurados com base no balanço apresentado, os quais deverão vir com os respectivos valores inseridos nas fórmulas 
abaixo, conforme estabelecido no Art. 31, da Lei Nº 8.666/93. 
 
Índice de Liquidez Corrente >= 1,50 
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Índice de Endividamento Geral <=0,50 
 
O demonstrativo dos cálculos para obtenção dos índices acima será realizado em conformidade com as fórmulas a 
seguir: 

 
Índice de Liquidez Corrente  
 
ILC = AC 
         PC 
 
Índice de Endividamento Geral 
EG = PC + ELP  
              AT 
Sendo: 
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
AT = Ativo Total 
 

9.1.3.6 As fórmulas em apreço deverão estar aplicadas em memorial de cálculos. 
 

9.1.3.7 Prova de que possui, até a data da apresentação da proposta deste Edital, Capital Social ou Patrimônio Líquido 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou item pertinente, comprovado 
através do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social ou Certidão emitida pela Junta 
Comercial. 
 

9.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

9.1.4.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica da licitante, emitido(s) por entidade da Administração Federal, Estadual ou 
Municipal, direta ou indireta e/ou empresa privada que comprove, de maneira satisfatória, a aptidão para desempenho 
de atividades pertinentes ao objeto a ser licitado.  
 

a) No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados aqueles emitidos por 
empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.  
 

b) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, empresas controladas 
ou controladoras da empresa proponente ou que tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja 
sócio da empresa proponente.  

9.1.4.2. Certificado de regular inscrição da sociedade junto ao Conselho Regional de Farmácia, ou documento que o 

valha, com a indicação do responsável técnico e acompanhado do comprovante de quitação correspondente. 

9.1.4.3 Licença de Funcionamento do Exercício em vigor conferida pelo Órgão Municipal ou Estadual de vigilância 

Sanitária (Alvará Sanitário). 

9.1.4.4 Autorização de funcionamento (AFE), comum e/ou específica, emitida pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA); 

9.1.4.5 Declaração de que os produtos ofertados possuem Registros em situação regular junto à Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária-ANVISA. O licitante que deixar de apresentar esta Declaração ou qualquer outro documento da 

Qualificação Técnica estará inabilitado no certame. 

9.1.5 OUTROS DOCUMENTOS 
 

9.1.5.1 Certidão da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, referente ao TCU - Inidôneos - Licitantes Inidôneos; CNJ - 
CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; Portal de 
Transparência - CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e CNEP - Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas, através do site (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), conforme artigos 22 e 23 da Lei Federal nº 
12.846/13(Lei anticorrupção). 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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9.1.5.2 Alvará de Funcionamento. 
 
9.1.5.3 Declaração Única, conforme modelo do Anexo III, contendo: 
 

a) Declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998. 

 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo de sua habilitação, na forma do art. 32, § 2º, da Lei n.º 
8.666/93; 

 

c) Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação; 
 

d) Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
 

e) Declaração que esta empresa é considerada MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Incisos I 
e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e que está excluída das vedações constantes do 
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

9.1.5.3 Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da 
sede da Contratada, nos últimos 60(sessenta) dias, contados a partir da data prevista para recebimento das propostas e da 
habilitação. 
 

9.2 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, ou através de publicações em órgão de imprensa 
oficial, ou cópia autenticada por cartório competente ou pelos servidores da COPEL, mediante apresentação dos originais. 
 

9.3 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos requeridos no presente 
edital e seus anexos. 
 

9.4 Os documentos extraídos via Internet serão considerados válidos após a confirmação da autenticidade por servidor 
municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente. 
 

9.5 A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática das mesmas. 

10. DA COTA PRINCIPAL E DA COTA RESERVADA – APLICAÇÃO DA LC 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014 - DA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME e EPP. 

10.1 OS LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 
61, 71, 72, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 98, 101, 105, 109, 110, 111, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 
125, 126, 127, 132, 133, 134, 140, 146, 148, 164 e 165 (COTA PRINCIPAL) são destinados à participação ampla dos 
interessados que atendam aos requisitos deste edital, inclusive aos que se enquadrem na condição de Microempresa - E ou 
Empresa de Pequeno Porte – EPP (com os benefícios previstos na LC 123/06); 

10.2 Nos termos do inciso III do art. 48 da Lei Complementar n. 123/2006 (alterada pela LC n. 147/2014), os LOTES 06, 07, 
10, 11, 12, 13, 14, 15,17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 39, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 79, 82, 84, 88, 91, 93, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107 108, 112, 113, 116, 119, 
123, 128, 129, 130, 131, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163 e 166 (COTA RESERVADA) é para participação exclusiva apenas de ME e EPP.  

10.3 Para tanto, as empresas enquadradas nas situações acima referenciadas, deverão apresentar a declaração de ME ou 
EPP, incidindo em penalidades a falsa declaração. 

10.4 Não havendo vencedor da cota reservada para ME e EPP, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou 
diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratique(m) o preço do primeiro colocado. 
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10.4.1 Se a mesma empresa sagrar-se vencedora da Cota Principal e da Cota Reservada para o mesmo item, a contratação 
de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor, ou seja, é expressamente vedado que o 
fornecedor pratique preços distintos para o mesmo item. 
 
 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
11.1 Concluída a fase de lances, após análise dos documentos de habilitação da empresa arrematante ora anexados no 
sistema, a referida empresa será convocada via sistema, para que em até 02 (dois) dias úteis, encaminhar os documentos 
de habilitação e a proposta de preços readequada em função do lance final, devendo o valor de sua proposta final ser igual 
ou imediatamente inferior a este valor. 

 
11.1.1 Caso o licitante faça o envio dos documentos de habilitação e proposta detalhada pelos correios, deverá postá-
los via Sedex, com o envio do código de rastreamento à COPEL pelo e-mail licitacao.saude@barreiras.ba.gov.br.  

 
11.2  Será desclassificada a Proposta de Preços ou inabilitado o licitante que descumprir o prazo estabelecido no item 
anterior, devendo o Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação. 

 
11.3 Na hipótese da proposta de preços definitiva contemplar vários itens, o ajuste deverá ser realizado de forma linear 
sobre os preços unitários, sobre o preço total do item e sobre o valor global, aplicando-se o mesmo desconto, de modo que 
reflita na nova proposta a redução de preço proporcionada pelo lance do vencedor. 

 

11.4 Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei 
Complementar nº 123/06, quando do envio dos documentos de habilitação e que possuam alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o licitante for comunicado da irregularidade existente, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

11.5 A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas na legislação pertinente, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício 
do direito de preferência. 

 

11.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados 

e os que dele dependam. 

12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento 

licitatório. 

12.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SISTEMA, sendo responsabilidade do 

licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
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13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

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. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
 

14.1 Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até 
03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico através do e-mail 
licitacao.saude@barreiras.ba.gov.br, ou presencialmente protocolizadas na Comissão Permanente de Licitação da 
Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Barão do Rio Branco, nº 149, Vila Rica, Barreiras- Bahia, no horário de 
08:00 às 12:00  e das 14:00 às 18:00 horas. 
 

14.1.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações no prazo de dois dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 
 

14.1.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

 

       14.1.3 As impugnações entregues após o decurso dos prazos legais, não serão acatadas pelo pregoeiro. 

14.1.4 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 
do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da 
impugnação. 
 
14.1.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos 
autos do processo de licitação. 
 
14.1.6 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame. 

15. RECURSO 

15.1 Depois de declarado o vencedor pelo Pregoeiro, qualquer licitante, inclusive o que for desclassificado antes da fase de 
disputa, poderá manifestar, motivadamente, de forma sucinta, sua intenção de interpor recurso através da opção 
“ACOLHIMENTO DE RECURSO” do sistema eletrônico. 

15.2 O Sistema aceitará esta intenção de forma imediata, ao ato de declaração do vencedor; a ausência desta manifestação 
neste prazo importará na decadência do direito de recurso. 

15.3 A partir da manifestação será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões constantes do 
recurso, que deverão ser encaminhadas à COPEL, ficando os demais licitantes desde logo, intimados para, querendo, 
apresentar contrarrazões no mesmo prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente 

15.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser enviados por meio eletrônico através do e-mail 
licitacao.saude@barreiras.ba.gov.br, ou presencialmente no Setor de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde, situado 
na Avenida Barão do Rio Branco, nº 149, Vila Rica, Barreiras- Bahia, no horário de 08:00 às 12:00  e das 14:00 às 18:00 
horas. 
 
15.5 Cabe ao Pregoeiro receber e examinar os recursos e contrarrazões de recurso, podendo reconsiderar sua decisão, em 
05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo período, quando mantiver sua decisão, encaminhá-lo(s) à autoridade competente 
que decidirá sobre a sua pertinência, no mesmo prazo, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
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 15.5.1 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. 
 

15.6 Decididos os recursos, a Autoridade competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e homologará o 
procedimento licitatório. 

15.7 Manifestações posteriores e os recursos que forem enviados por fax ou e-mail, não serão acatados pelo Pregoeiro. 

15.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da COPEL. 

15.9 Os licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação, quer em caráter de recurso, para 
obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas no art. 7°, da Lei n° 10.520/2002. 

15.10 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

16. CONTRATAÇÃO 
 
16.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Administração emitirá a nota de empenho e depois firmará 
contrato específico com o licitante vencedor, visando à execução do objeto desta licitação nos termos da minuta que 
integra este edital. 
 
16.2 O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo de 
até 08 (oito) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas, podendo solicitar 
sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração.  
 

16.2.1 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante a 
Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Justiça do Trabalho (CNDT) e as 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, estiverem com prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a 
situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
16.2.2 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária será notificada para, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões 
respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

 
16.3 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é facultado à 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a 
aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das 
condições de habilitação, procedendo à contratação. 
 
16.4 A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes 
expressos. 
 
16.5 A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessárias, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
16.6 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, quando for o caso, 
compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho 
de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 
 
16.7 O futuro contrato não poderá ser objeto de sub-contratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem prévia 
e expressa anuência da Administração. 
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16.8 Quando da contratação, os licitantes deverão apresentar os Certificados de Registro dos Produtos e Insumos que 
porventura cotarem neste certame, emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ou cópia autenticada 
de tópico do Diário Oficial da União que publicou o Registro, sendo que o local onde estiver impresso o registro deverá 
estar sublinhado em cor diferente da impressão.  
 
16.9 Esta exigência refere-se à Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam 
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos e ao 
Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013, que regulamenta as condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao 
licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que 
trata a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976. 

17. DOS PRAZOS E RECEBIMENTO DO OBJETO 

17.1 A Ata de Registro de Preços e os contratos de aquisição derivados da Ata terão vigência de 12 (doze) meses. 

17.2 Os medicamentos serão fornecidos, PARCELADAMENTE conforme solicitações feitas através da Secretaria Municipal 
de Saúde mediante Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho. 
 
17.3 A entrega deverá ser realizada na CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA - CAF, na Avenida Aylon Macedo 
Nº 1.160 – Barreirinhas - Barreiras-BA – CEP: 47810-035, de segunda a sextas-feiras, das 8h00min às 16h00min. 
 
17.4 O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil após a data de 

recebimento da ordem de fornecimento ou Nota de Empenho, para a entrega. 

17.5 O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com a CENTRAL DE 

ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA - CAF, com antecedência mínima de 24 horas, pelo telefone (77) 3613-9580. 

18. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 
18.1 Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias úteis, para pagamento, contados a partir do envio da Nota Fiscal, com o 

devido atesto da realização dos serviços e certidões de regularidade fiscal. 

 

19. SANÇÕES 
 

19.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº. 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 
 
19.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
19.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
19.1.3 Fraudar na execução do contrato; 
19.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 
19.1.5 Cometer fraude fiscal; 
19.1.6 Não mantiver a proposta; 
 

19.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 
19.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao 
objeto da contratação; 
19.2.2 Multa  

19.2.2.1 Moratória de 0,2 % (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total 
da nota de empenho ou instrumento equivalente, observadas as disposições do art. 412 do Código Civil; 
19.2.2.2 Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho ou instrumento 
equivalente, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida podendo ser cumulada com a 
multa prevista no subitem 19.2.2.1; 
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19.2.3 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; 
19.2.4 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 Pública do Município, observando 
o princípio da proporcionalidade; 
19.2.2.5 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos ou 
recolhidos em favor da Administração Pública do Município; 
19.2.6 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente 
sem prejuízo de outras medidas cabíveis; 
19.2.7 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de licitar e contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
19.2.8 Impedimento de licitar e contratar com o Município com o conseqüente descredenciamento no de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
19.2.9 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados; 
 

19.3  Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada e os profissionais que: 
19.3.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
19.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
19.3.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
 

19.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
 
 

19.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da consulta do infrator, o 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
19.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
20. ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

20.1 Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração decorrente de fato superveniente, devidamente 
comprovado, ou anulada por vício ou ilegalidade, sem que as licitantes tenham direito a qualquer indenização, à exceção do 
disposto no art. 59 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1 A formulação da proposta implica para o licitante a aceitação integral e irretratável dos termos deste edital e 
seus anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares, tornando-o responsável pela fidelidade 
e legitimidade das informações e dos documentos apresentados. 
 
21.2 Fica reservado à Administração o direito de: 
 

a) adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados através 
de correspondência oficial encaminhada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data 
inicialmente marcada; 
 
b) transferir para o primeiro dia útil subsequente, caso haja impedimento na realização da licitação na data 
marcada para a sua abertura, mantidas as demais condições. 
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21.3 O(a) Pregoeiro(a) poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da 
suspensão e a convocação para continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou 
informação que devería constar originalmente da proposta. 
 
21.4 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado 
pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 
 
21.5 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de 
comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 
 
21.6 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão que deverá valer-se das disposições legais 
pertinentes.  

21.7 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta do licitante 
que for declarado inidôneo na área da Administração Pública. 

21.8 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o(a) Pregoeiro(a), se 
necessário, modificar este edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
21.9 O(a) pregoeiro(a), no interesse da Administração poderá relevar falhas formais constantes da documentação e 
proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente. 
 
21.10 A falsidade das declarações prestadas no presente certame, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 
299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 
previstas neste edital, mediante o devido processo legal, e implicará, também, na inabilitação do licitante, se o fato 
vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 
 
21.11 As propostas de preços readequadas e qualquer correspondência referente a este Pregão deverão ser 
encaminhados à Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Barão do Rio 
Branco, nº 149, Vila Rica, Barreiras - Bahia. 
 
21.12 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição. 
 
21.13 Os licitantes deverão acompanhar as mensagens referentes a esta licitação (respostas a questionamentos, 
impugnações, recursos, etc.) através do site do Banco do Brasil, www.licitacoes-e.com.br, sendo exclusivos 
responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo “Chat de Mensagens”. 
 

22. FORO 
 

22.1 Fica designado o foro da Comarca de Barreiras, Estado da Bahia - Brasil, para julgamento de quaisquer questões 
judiciais resultantes deste edital. 
 

23. ANEXOS DO EDITAL 

23.1 Indicados no campo IV – ANEXOS 

Diego Júnio Paulino Silva 
PREGOEIRO 

 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

TERMO DE REFERÊNCIA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 884/2021  

 

1. OBJETO 
1.1 Constitui objeto deste Termo de Referência PREGÃO ELETRÔNICO por REGISTRO DE PREÇOS, MENOR PREÇO 
por LOTE, para AQUISIÇÃO PARCELADA de MEDICAMENTOS HOSPITALARES visando o abastecimento das 
UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA e UNIDADES HOSPITALARES no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do 
município de Barreiras-Ba, conforme condições, quantitativo e especificações constantes no Anexo I, deste Termo 
de Referência. 
1.2 A natureza dos itens descritos neste Termo de Referência é classificada como de bens comuns nos termos do 
parágrafo único, do artigo 1º, da Lei 10.520, de 2002, sendo que suas especificações estão definidas de forma 
clara, concisa e objetiva e que as unidades de medida atendem ao princípio da padronização usual encontrada no 
mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR 
PREÇO, POR LOTE. 
 

2. DA JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 
2.1 O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam as Leis nº 
10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, 
usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão, na sua 
forma eletrônica. 
2.2 Divisão por lotes: a licitação será dividida em lotes seguindo a tabela constante do Termo de Referência, 
Anexo I, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse, devendo oferecer 
proposta para todos os itens que compõem o LOTE. 
2.2.1. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a 
competitividade, sendo imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente viável e não 
represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). A Lei nº 8.666/93 trata do parcelamento do 
objeto, dispondo: “Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: (…) IV - ser subdivididas em tantas parcelas 
quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade (…) ”. 
2.2.2. O agrupamento visará tornar o preço mais atraente e compensatório em termos logísticos ao 
fornecedor, fomenta a disputa e amplia o número de interessados na licitação; e, finalmente, considerando que 
este procedimento atende aos princípios que norteiam as aquisições públicas de bens e serviços e esta prática 
visa adquirir o melhor pelo menor preço, dentro de uma possível e maior aproximação da padronização. Assim, 
fica plenamente justificado o agrupamento de itens específicos. 
2.3 Justificativa para ampla concorrência do objeto: observa que a Lei Complementar 123/2006 amplia a 
participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações, mas, não eleva a carência 
econômica das mesmas acima ao Interesse Público. Dessa forma, é importante seguir os princípios pertinentes ao 
futuro certame como o da competitividade, da economicidade e da eficiência, buscando-se a “proposta mais 
vantajosa para a administração” conforme é vislumbrado no artigo 3º. da Lei n. 8.666/93. 
2.3.1. Contudo, o artigo 5º do Decreto nº 8.538/2015 não desampara as ME/EPP, concedendo o critério de 
empate ficto, oportunizando equilíbrio na disputa com as demais empresas: “Nas licitações do tipo menor preço, 
será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte”. 
2.3.2. Os artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº. 123/2006 beneficia um tratamento diferenciado para as 
ME/EPPs nas contratações públicas. É possível verificar que o objetivo dessa concessão possui uma função social, 
já que busca a promoção do desenvolvimento econômico e social, ampliação da eficiência das políticas públicas e 
o incentivo à inovação tecnológica. Contudo, considerando o inciso III do artigo 49 da referida Lei, quando o 
tratamento diferenciado e simplificado para as ME/EPPs não for vantajoso para a administração pública ou 



     
 
 

MUNICÍPIO DE BARREIRAS                                                        

ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Avenida Barão do Rio Branco, nº 149 – Vila Rica – Barreiras – Bahia 

CEP. 47.813-010 - Telefone: (77)3613-8300 – E-mail: saude@barreiras.ba.gov.br 
 

Página 18 de 58 

 

 

representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, além das questões de garantia e 
suporte técnico, inviabiliza-se a exclusividade restritiva somente para esse grupo de licitantes e justifica-se a 
ampliação da competitividade para o objeto. 
2.3.3. A maior vantagem apresenta-se quando a Administração assume o dever de adquirir o objeto menos 
oneroso e o particular se obrigar a realizar a melhor e o mais completo fornecimento do objeto. Configura-se, 
portanto, uma relação custo-benefício. A maior vantagem corresponde à situação de menor custo e maior 
benefício para a Administração. 
 

2.4 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA 
2.2.1 Nos termos do Parágrafo Único do Art. 7º do Decreto 10.024/2019, no julgamento das propostas para busca 
do melhor preço será considerado o compromisso com os prazos de fornecimento, o atendimento às 
especificações técnicas, bem como a oferta de materiais dentre as marcas de referência, visando garantir os 
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade; 
2.2.2 Será utilizado modo de disputa ABERTO e FECHADO, previsto no Art. 31, do Decreto 10.024/2019. 

  
2.5 DA JUSTIFICATIVA POR LOTE  
2.5.1 A Lei 10.520/2002, com o amparo subsidiário da Lei 8.666/93, disciplina em seu artigo 1° e seu parágrafo 
único, o uso de Pregão para bens e serviços comuns,  o  que  também  é  caracterizado  pelo objeto que se 
pretende licitar.  
A opção pela aquisição de MEDICAMENTOS HOSPITALARES por LOTE exposto no objeto do Termo de Referência 
se faz pela conveniência e economia na gestão, inter-relação entre serviços, gerenciamento e controle na 
execução dos serviços.  A principal intenção em realizar o processo em lote justifica-se pelo princípio da 
economicidade que vem expressamente previsto no art. 70 da CF/88 e representa, em síntese, na promoção de 
resultados esperados com o menor custo possível. É a união da qualidade, celeridade e menor custo na prestação 
do serviço ou no trato com os bens públicos, deve-se atentar para a necessidade de avaliação abrangente de 
custo da contratação, incluindo também os custos indiretos, tais como: elaboração do projeto básico e das 
especificações, que consome muito esforço de levantamento onde ora já foram realizados por esta Secretaria, 
definição de minuta de contratação e realização de estimativas do mesmo segmento alocadas em grupos, seguido 
dos princípios da eficiência que se apresenta, na realidade nos dois aspectos, considerado em relação ao modo de 
atuação do agente público (PREGOEIRO), do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, 
para lograr os melhores resultados tendo mais agilidade em julgar em uma sessão ainda que com a diversidade de 
empresas em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar as aquisições em concomitância com o setor 
de compras. 
Os itens são essenciais para o desempenho da Secretaria Municipal de Saúde dividido em vários lotes, que 
possuem a mesma natureza e utilizados para uma única finalidade, que é atender as demandas dos usuários do 
Sistema Único de Saúde - SUS. A licitação em lote é melhor para o controle, gestão e fiscalização do contrato 
tendo em vista que são serviços que necessitam lisura e economicidade. 
Os medicamentos hospitalares foram separadas em lotes de acordo com a sua  natureza  e  divididos  em  166 
(cento e sessenta e seis) lotes,  possibilitando  que  mais  de  uma  empresa  possa  a  vir  ser  a  vencedora  do  
certame  no mesmo segmento, o que de alguma forma amplia a concorrência. 
A divisão em lote neste caso propicia um gerenciamento eficiente e racionalizado dos recursos públicos, 
reduzindo as despesas administrativa, evitando a elaboração de um  número  excessivo chamadas,  
homologações,  extratos  de  contrato,  além  da  economicidade  de  tempo  e  agilidade  na aquisição  dos  
serviços  solicitados, de  modo  a  evitar  a  reunião  em  mesmo  lote  de  produtos  que poderiam  ser  licitados  
isoladamente  ou  compondo  lote  distinto,  com  vistas  a  possibilitar  maior competitividade  no  certame  e  
obtenção  de proposta  mais  vantajosa  para  a  administração,  fazendo constar  nos  autos  o  estudo  que  
demonstre  a  vantajosidade  desse  modo  de  contratação. Ademais, a pesquisa de mercado realizada comprova 
que diversas empresas fornecerem o objeto proposto, não ocasionando restrições na concorrência ou 
competitividade do certame. 
 

3. DA JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO 
3.1 Os medicamentos hospitalares relacionados no Anexo I deste Termo de Referência destinam-se a atender às 
necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutica - CAF e se faz necessária para atendimento das Unidades 
de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde; 
3.2 Cumpre esclarecer que tal aquisição ocupa papel de destaque dentro do sistema de compras da Secretaria 
Municipal de Saúde, vez que o objeto se trata de insumos imprescindíveis para a promoção de ações e serviços 
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voltados ao cumprimento do dever Estatal de garantir aos munícipes o direito à saúde e principio fundamental da 
integralidade do Sistema Único de Saúde – SUS; 
3.3 A maioria das intervenções em saúde envolve o uso de medicamentos, podendo ser determinante para 
obtenção de resultado favorável para os pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades 
Hospitalares gerenciadas pela Secretaria de Saúde, é imperativo a formação de estoque de segurança, bem como, 
viabilizar o registro de preços como forma de garantir a manutenção das unidades referidas nessa justificativa, 
3.4 A aquisição de medicamentos hospitalares para as unidades de saúde é  uma  das  principais atividades  da  
Gestão  do Sistema Único de Saúde - SUS  e  deve  estar  estreitamente  vinculada  às  ofertas  de  serviços  e  à 
cobertura assistencial dos programas de saúde, tendo em vista que estes medicamentos fazem parte das 
estratégias de suporte às  ações  de  saúde do município,  cuja falta  pode  significar interrupções  constantes  no  
tratamento,  o  que  afeta  a qualidade  de  vida e  a  credibilidade  dos  usuários  e  do  sistema  de  saúde  como  
um  todo; 
3.5 De tal modo, o objeto que se pretende licitar é imprescindível para a qualidade e excelência dos serviços 
ofertados aos usuários do Sistema Único de Saúde, sem o qual, minimamente as Unidades Básicas de Saúde e 
Hospitais não conseguem operacionalizar atendimentos aos usuários;  
3.6 Tendo em conta este enfoque, cabe salientar que o quantitativo solicitado de cada item, representa as 
previsões dos mesmos para as aquisições durante o período de 12 (doze) meses, cujo objetivo é de disponibilizá-
los em quantidade, qualidade e menor custo, visando manter a regularidade e o funcionamento do sistema de 
saúde no município. 
 

4. DA QUALIFICAÇÃO TECNICA E HABILITAÇÃO 
4.1 Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
I. Registro comercial, no caso de empresa individual ou Certificado de condição de Micro  empreendedor 
individual (CCMEI) conforme o caso; ou  
II. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se  tratando de sociedade 
comercial e no caso de sociedade por ações, acompanhado de  documento de eleição de seus administradores; ou  
III. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis registrado no Cartório de Registro  Civil de Pessoas 
Jurídicas, acompanhado de prova de eleição da diretoria em exercício; ou  ainda  
IV. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em  funcionamento no País, e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo  órgão competente, quando a atividade assim 
exigir.  
V. 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.  
4.2 Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);  
II. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativa à sede ou domicilio do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
III. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal(Certidão Conjunta de  Débitos Relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União);  
IV. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Estadual;  
V. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal; 
VI. Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no  cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;  
VII. Certidão Negativa de débitos Trabalhistas, em plena validade. 
4.3 Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 
4.3.1 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 90 (noventa) dias contados da data da 
sua apresentação; 
4.3.2 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da Lei (com indicação do N° do Livro Diário, número de Registro na Junta Comercial e numeração das folhas 
onde se encontram os lançamentos) 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. Os mesmo deverão estar assinados 
pelo contador (registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou Representante legal da 
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empresa. As assinaturas deverão estar devidamente identificadas, sendo obrigatória a aposição da certidão de 
regularidade profissional do Contador na data da entrega do balanço. 
4.3.3 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; 
4.3.4 O cumprimento do que trata a alínea “b” deverá ser feito através de copias do Livro Diário (Numero do 
Livro, Termo de Abertura e Encerramento), inclusive cópias autenticadas das folhas onde constem o Balanço 
Patrimonial e Demonstrativos Contábeis extraídas deste Livro, com evidencia e registro na Junta Comercial ou 
publicação na imprensa, de acordo com a personalidade jurídica do licitante. 
4.3.5 A comprovação da boa situação Econômico-Financeira da empresa será avaliada pelos seguintes índices, 
apurados com base no balanço apresentado, os quais deverão vir com os respectivos valores inseridos nas 
fórmulas abaixo, conforme estabelecido no Art. 31, da Lei Nº 8.666/93. 
 

Índice de Liquidez Corrente >= 1,50 
Índice de Endividamento Geral <=0,50 
O demonstrativo dos cálculos para obtenção dos índices acima será realizado em conformidade com as fórmulas a 
seguir: 
3 
Índice de Liquidez Corrente  
 
ILC = AC 
          PC 
 
Índice de Endividamento Geral 
EG = PC + ELP  
              AT 
Sendo: 
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
AT = Ativo Total 
 
4.3.6 As fórmulas em apreço deverão estar aplicadas em memorial de cálculos. 
4.3.7 Prova de que possui, até a data da apresentação da proposta deste Edital, Capital Social ou Patrimônio 
Líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou item pertinente, 
comprovado através do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social ou Certidão 
emitida pela Junta Comercial. 
4.4 Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
I. Atestado(s) de Capacidade Técnica da licitante, emitido(s) por entidade da Administração  Federal, Estadual ou 
Municipal, direta ou indireta e/ou empresa privada que comprove, de  maneira satisfatória, a aptidão para 
desempenho de atividades pertinentes ao objeto a ser  licitado.  
a) No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados  aqueles emitidos por 
empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa  proponente.  
b) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, empresas 
controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou 
jurídica que seja sócio da empresa proponente.  
II. Registro ou inscrição da licitante e do seu responsável técnico junto ao Conselho Regional de Farmácia.  
III. Licença Sanitária ou Alvará sanitário de titularidade da empresa licitante, pertinente ao objeto licitado, 
expedida pelo órgão competente da esfera Estadual ou Municipal da sede da licitante.  
IV. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) de titularidade da empresa, participante efetiva da licitação 
ou de titularidade da empresa Produtora/Importadora/Distribuidora, pertinente com o objeto licitado; 
4.5 OUTRAS COMPROVAÇÕES 
4.5.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação 
da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta 
condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da  documentação no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a  contar do momento em que for declarado vencedor do certame, 



     
 
 

MUNICÍPIO DE BARREIRAS                                                        

ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Avenida Barão do Rio Branco, nº 149 – Vila Rica – Barreiras – Bahia 

CEP. 47.813-010 - Telefone: (77)3613-8300 – E-mail: saude@barreiras.ba.gov.br 
 

Página 21 de 58 

 

 

para regularização  da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de  eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
4.5.1.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
4.6 Para efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, a Contratada deverá apresentar, a fim de COMPROVAR O 
ENQUADRAMENTO: 
4.6.1.1 A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, deverá apresentar juntamente com a documentação de 
habilitação, a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
4.6.1.2 Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do 
Estado da sede da Contratada, nos últimos 60(sessenta) dias, contados a partir da data prevista para recebimento 
das propostas e da habilitação. 
4.6.2 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados quanto a sua conformidade com o 
solicitado neste Termo de Referência.  
 

5. DO PRAZO E DA ENTREGA 
5.1 Os medicamentos hospitalares serão fornecidos, PARCELADAMENTE, conforme solicitações feitas através da 
Secretaria Municipal de Saúde, mediante Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho; 
5.2 A entrega deverá ser realizada na CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA - CAF, na Avenida Aylon 
Macedo Nº 1.160 – Barreirinhas - Barreiras-BA – CEP: 47810-035, de segunda a sextas-feiras, das 8h00min às 
16h00min; 
5.3 O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil após à 
data de recebimento da ordem de fornecimento ou Nota de Empenho, para a entrega. 
 

6 DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO  
6.1 Os medicamentos hospitalares adquiridos deverão ser entregues no endereço e nas quantidades prescritas no 
presente Termo de Referência.  
6.2 Serão de responsabilidade da Contratada todas as despesas decorrentes do transporte dos medicamentos 
hospitalares até sua entrada na CAF, no endereço informado no Item 5.2.  
6.3 Os medicamentos hospitalares deverão ser entregues em embalagens que os protejam de arranhões e 
amassados.  
6.4 Quando da entrega dos medicamentos hospitalares pelo fornecedor juntamente com a Nota fiscal, a Central 
de Abastecimento Farmacêutica - CAF fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO, ocasião em que verificará apenas a 
quantidade dos volumes entregues.  
6.5 O RECEBIMENTO DEFINITIVO dos medicamentos hospitalares dependerá da verificação de marcas, 
quantidades em conformidade com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e aquelas 
oferecidas pela Contratada, o que se formalizará através da aposição do carimbo de “Atesto” na Nota 
Fiscal/Fatura, com data e assinatura.  
6.6 O recebimento DEFINITIVO dos medicamentos hospitalares estará condicionado à observância de suas 
especificações técnicas, embalagens e instruções traduzidos em português, observando-se o disposto no Art. 69 
da Lei 8.666/93.  
6.7 Os medicamentos hospitalares serão objeto de inspeção, que será realizada por um responsável quando se 
comprovará se houve atendimento às especificações mínimas exigidas e/ou aquelas superiores oferecidas pela 
Contratada. Os medicamentos hospitalares deverão possuir todas as características especificadas no ato 
convocatório determinantes do padrão de qualidade e desempenho segundo os padrões usuais de mercado.  
6.8 O período de inspeção pelo responsável pelo recebimento será de até 48 (quarenta e oito) horas, contados da 
data de seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO.  
6.9 O prazo máximo para substituição dos medicamentos hospitalares que não atenderem às especificações do 
Termo de Referência ou nos casos de sinais externos de avaria de transporte ou de mau funcionamento do bem, 
verificados na inspeção dos mesmos, será de 3 (três) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo 
contratado, da comunicação oficial do ocorrido emitida pelo Fiscal do Contrato. Decorrido esse prazo e não 
havendo a devida substituição das mercadorias, poderão ser aplicadas as penalidades legais cabíveis.   
6.10 Se a Contratada, eventualmente, já estiver em mora quando da entrega, o prazo de 10 (dez) dias será 
computado para fins de apuração de eventual aplicação de multa moratória.  
6.11 Nos casos de substituição do medicamento hospitalar, reiniciar-se-ão os prazos e os procedimentos 
estabelecidos neste item.  
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6.12 Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega deverão ser devidamente fundamentados, acompanhados 
de documentos comprobatórios das alegações e somente serão examinados quando formulados até 10 (dez) dias 
antes do termo limite de entrega.  
6.13 O recebimento DEFINITIVO não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de vícios 
ocultos e/ou quanto à qualidade do material entregue.  
6.14 A Secretaria Municipal de Saúde não dispõe de pessoal para descarregamento de caminhões, cuja atribuição 
é de responsabilidade da Contratada. 
 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 Fornecer todos os medicamentos hospitalares, de acordo com as especificações técnicas contidas no Anexo I 
deste Termo de Referência.  
7.2 Os medicamentos a serem entregues deverão ser necessariamente de primeira linha segundo os padrões 
usuais de mercado, com identificação do fabricante, marca, modelo e demais características e especificações 
técnicas essenciais, que permitam a aferição, pelo contratante, de seu padrão de qualidade e desempenho e de 
sua adequação às normas técnicas pertinentes. 
7.2.1 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo Referência. 
7.2.2 Entregar os medicamentos com VALIDADE MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) MESES, contados a partir da data da 
entrega. 
7.2.3 Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela contratante. 
7.2.4 Se responsabilizar por eventuais prejuízos causados ao Contratante e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida no fornecimento, sem prejuízo de outras medidas que possam ser 
adotadas, durante a execução do objeto; 
7.3 Assumir despesas referentes a transporte, carga e descarga dos materiais a serem fornecidos;  
7.4 Substituir, às suas expensas e responsabilidade, os medicamentos que não estiverem de acordo com as 
especificações técnicas;  
7.5 Providenciar, por sua conta, todos os registros e licenças, exigidos por leis ou atos dos órgãos federais, 
estaduais e municipais competentes, para fornecimento dos medicamentos, objeto deste Termo de Referência;  
7.6 Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, 
fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento dos 
medicamentos, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes, subcontratados e prepostos (Art. 71, Lei 
8666/93);  
7.7 Manter-se conforme os artigos 29 a 32 da Lei 8.666/93, sendo permitido ao Contratante efetuar, a qualquer 
momento, consulta online ao SICAF e/ou sítios virtuais dos órgãos competentes, podendo exigir da Contratada 
quaisquer comprovações pertinentes.  
7.8 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à ADMINISTRAÇÃO ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado.  
7.9 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a 
todas as reclamações. 
7.10 Os medicamentos a serem fornecidos pela Contratada deverão apresentar em suas embalagens secundárias 
e/ou primárias a expressão "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO". 
7.11 Na Nota Fiscal emitida deverá constar obrigatoriamente o número dos lotes, validade, marca, quantidade, 
valor unitário e valor total. 
7.12 Os medicamentos deverão ser entregues com as embalagens em perfeito estado, nas condições e 
temperatura exigidas no rótulo.  Nenhuma remessa será aceita pela CAF caso não tenha sido transportada nas 
condições ideais de conserva e armazenamento, como por exemplo, em caminhões que transportem os 
medicamentos com a câmara frigorífica desligada. Sendo constatada qualquer irregularidade, a Contratada 
deverá entregar nova remessa dentro das condições ideais, cujo prazo será determinado no ato pelo responsável 
pelo recebimento e imediatamente comunicado à Secretaria Municipal de Saúde para que seja(m) adotada(s) a(s) 
sanção(ões) cabível(eis).  
7.13  Os produtos deveram ser Registrados junto a ANVISA ou sua isenção. 
7.14 Os medicamentos hospitalares que são registrados na  ANVISA  deverão  possuir  impresso  em seu rótulo o 
número de registro emitido pela respectiva Agência.  
7.15 Os medicamentos dispensados de registro deverão ter em sua embalagem os dizeres "Declarado isento de 
registro pelo Ministério da Saúde".  
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7.16 Na embalagem dos medicamentos genéricos deverão estar escrito "Medicamento Genérico", dentro de uma 
tarja amarela. Além disso, deverá constar impresso: "Lei nº 9.787/99". 
 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/prepostos e empregados da 
CONTRATADA ao local de entrega dos medicamentos nas dependências da Central de Abastecimento 
Farmacêutico – CAF, desde que devidamente identificados e acompanhados por representante do 
CONTRATANTE;  
8.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da entrega dos medicamentos, sob os aspectos 
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA a 
ocorrência de qualquer fato que exija medidas corretivas por parte desta; 
8.3. Comunicar à Contratada, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper 
imediatamente, se for o caso; 
8.4 Impedir que TERCEIROS forneçam os produtos objeto deste Termo de Referência;         
8.5 Prestar informações e os esclarecimentos que venham as ser solicitados pela CONTRATADA; 
8.6 Fiscalizar o Contrato na forma disposta no a artigo 67 da Lei 8.666/93; 
8.7 Efetuar o pagamento à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal; 
8.8 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais. 
 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
9.1 Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, comportarem-se de modo 
inidôneo, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa ou cometerem 
fraude fiscal, não mantiver a proposta injustificadamente dentro do prazo de validade, se recusar a assinar o 
termo do contrato ou receber a nota de empenho, ocasionar a inexecução total ou parcial da nota de empenho 
ou contrato, poderão ser aplicadas as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 c/c art. 87 da Lei 
nº. 8.666/92 e demais legislações pertinentes, sem prejuízo de outras sanções previstas em edital, ata de registro 
de preços, contrato, e/ou outras cominações legais. 

 

10. FORMA DE PAGAMENTO 
10.1 A CONTRATADA apresentará a respectiva Nota Fiscal, devidamente discriminada, em nome do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº. 08.595.187/0001-25, e acompanhada das respectivas comprovações/certidões 
de regularidade fiscal e trabalhista. 
10.2 A liberação para pagamento da Nota Fiscal ficará condicionada ao atesto da unidade responsável. 
10.3 Qualquer atraso ocorrido na apresentação Nota Fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para 
pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da 
obrigação da CONTRATANTE. 
10.4 O ATESTO na Nota Fiscal e o respectivo PAGAMENTO será efetuado nos seguintes prazos:  
a) Prazo máximo para atesto: Em até 05 dias úteis contados da apresentação da Nota Fiscal; 
b) Prazo para pagamento: Em até 30 (trinta) dias, contados do atesto na Nota Fiscal pela unidade responsável. 
10.5 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 o atraso gere direito a acréscimos de qualquer 
natureza. 
 

11. DO REAJUSTE DE PREÇOS 
11.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessárias, conforme previsto no artigo 65, da Lei nº 8.666/93; 
Parágrafo Primeiro: O valor que propôs o licitante vencedor será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na 
alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93;  
Parágrafo Segundo: Os preços praticados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente 
Contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento 
a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado;  
Parágrafo Terceiro: Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos depois de 
decorrido 12 (doze) meses da vigência do contrato, por provocação do contratado, que deverá comprovar através 
de percentuais do Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC e Fundação Getúlio Vargas - FGV, o reajuste 
pleiteado, que passarão por análise contábil de servidores designados pela Secretaria Municipal de Saúde; 
Parágrafo Quarto: Os preços praticados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no 
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e 
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aquele vigente no mercado à época da contratação; Parágrafo Quinto: Caso o preço praticado seja superior à 
média dos preços de mercado, a Secretaria Municipal de Saúde solicitará ao Contratado, mediante 
correspondência, redução do preço praticado, de forma a adequá-lo ao preço usual no mercado;  
Parágrafo Sexto: Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços. 

 

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
12.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
data de sua convocação, para assinar  a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado,  
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções  previstas neste Termo de Referência; 
12.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de 
Registro de Preços, a Secretaria Municipal de Saúde poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 
12.2.1 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu 
transcurso, e desde que devidamente aceito. 
12.3 A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária, mediante 
apresentação do contrato social ou documento que comprove os poderes para tal investidura e cédula de 
identidade do representante, caso esses documentos não constem dos autos do processo licitatório, e uma vez 
atendidas as exigências do subitem anterior;  
12.4 A Ata de Registro de Preço terá sua vigência por 12 (doze) meses, tendo validade e eficácia legal após a 
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município; 
12.5 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens 
constantes no Termo de Referência, anexo I deste Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições; 
12.6 Publicada na imprensa oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso de fornecimento; 
12.7 A adjudicatária deverá, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da data da convocação, 
comparecer ao Setor Competente para retirar a Ordem de Serviço e/ou a nota de empenho, a qual poderá ser 
enviada também por e-mail; 
12.8 A critério do Município, a ARP poderá ser substituída por outros instrumentos hábeis, tais como ordem de 
fornecimento, nota de empenho, autorização de compra, dentre outros, nos termos do artigo 62 da Lei nº 
8.666/93; 
12.9 Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação 
regular de que trata o Termo de Referência ou se recusar a retirar a Autorização de Fornecimento, sem 
justificativa comprovada e aceita, será adotado o procedimento descrito no Art. 4º, inciso XXIII, da Lei nº 
10.520/02, sem prejuízo das cominações legais previstas neste Termo de Referência. 
 

13. DO REGISTRO DE PREÇOS 
13.1 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis;  
13.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover 
as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do 
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;  
13.3 Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 
órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo 
mercado;  
13.3.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;  
13.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original;  
12.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá:  
13.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados;  
13.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;  
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13.5. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o 
novo preço máximo a ser pago pelo Fundo Municipal de Saúde de Barreiras, o proponente registrado será 
convocado, para a devida alteração do valor registrado em Ata; 
13.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de 
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa; 
13.7 Reajuste de preço mediante aprovação da assessoria jurídica, com parecer e justificativa e embasamento 
legal. 
14. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
14.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo 
específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das  penalidades legais previstas, caso as razões do pedido não 
sejam sanadas,  após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da  constatação das hipóteses a 
seguir explicitadas:  
14.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de 
matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de 
desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
desequilíbrio econômico-financeiro  que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de  
mercado dos insumos que compõem o custo das  aquisições/contratações;  
14.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso 
fortuito ou de força maior, devidamente comprovado;  
14.2. Por iniciativa da Administração Pública, o registro será cancelado: 
14.2.1. Quando o proponente:  
14.2.1.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 
mercado;  
14.2.1.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;  
14.2.1.3. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;  
14.2.1.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de Fornecimento decorrente da 
Ata de Registro de Preços; 
14.2.1.5. 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.   
14.3. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 
14.4. O cancelamento do registro de preços previsto no art. 21 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 
poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
14.4.1. Por razão de interesse público; ou 
14.4.2. A pedido do fornecedor.  
 

15. DOS PREÇOS 
15.1 Recomenda-se que: 
a) Estabeleça metodologia de composição dos preços de referência para as licitações mediante a conjugação de 
preços constantes do Banco de Preços em Saúde – BPS, de preços praticados pela Administração Pública na 
região do Município e de preços praticados no mercado regional e outras fontes que entender cabíveis; 
b) Observe o teto de preço para compra de medicamentos Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, da 
tabela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, publicados pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária- ANVISA, lista esta que apresenta o Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG, ou seja, o 
teto do preço pelo qual um laboratório ou distribuidor de medicamentos pode comercializar no mercado 
brasileiro um medicamento por força de decisão judicial, à administração pública, conforme o Inciso V do Art. 2º 
da Resolução CMED Nº 4, de 18 de dezembro de 2006, aplicado o desconto Coeficiente de Adequação de Preços 
– CAP, portanto, todos os participantes da licitação deverão seguir estes tetos, de acordo com as especificações e, 
caso os ultrapasse, o preço oferecido não será aceito; 
c) A aquisição destes medicamentos rege-se pela legislação da Câmara de Regulação de Medicamentos - 
CMED/ANVISA, naquilo que couber, sendo necessário respeitar o preço teto máximo estabelecido na tabela 
CMED para aquisições públicas de medicamentos ofertados, inclusive quanto à marca ofertada. 
 

16. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 
16.1 A execução das obrigações contratuais integrantes desta licitação serão fiscalizadas, pelos Servidores, Ana 
Maria Santos Guimarães, Farmacêutica, CRF-BA 13.452, e Clécio Ribeiro Costa, Farmacêutico-Bioquímico, CRF-BA 
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4483, com autoridade para exercer, como representantes da Contratante, toda e qualquer ação de orientação 
geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 
16.2 À fiscalização compete, entre outras atribuições: 
16.2.1 Encaminhar à Gestão de Contratos o documento que relacione as ocorrências que impliquem em multas a 
serem aplicadas à CONTRATADA; 
16.2.2 Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Secretaria Municipal de Saúde, tempestivamente, 
todas as providências necessárias ao bom andamento do Contrato; 
16.2.3 Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os procedimentos 
empregados são adequados. 
16.3 Ordenar à Contratada corrigir, substituir, partes do objeto contratado com erro, imperfeições ou em 
desacordo com as especificações. 
 

17. INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO  
17.1 As despesas serão pagas com recursos do Fundo Municipal de Saúde - CNPJ nº. 08.595.187/0001-25, e por se 
tratar de Sistema de Registro de Preços, a indicação orçamentaria será feita no momento da realização do 
processo de compra, por meio de instrumento hábil de contratação, conforme disposto no art. 16, §1º, do 
Decreto Municipal nº. 038/2017. 
 

18. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
18.1 A Ata de Registro de Preços e os Contratos de aquisição derivados da Ata terão vigência de 12 (doze) meses a 
contar da data de sua assinatura. 
 

Barreiras-BA, 04 de março de 2021. 
 

MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES 
 Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO I AO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS 

 

LOTE 01 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Enoxaparina Sódica 40mg/0,4mL, seringa pré-preenchida, 
embalada indivualmente, para infusão subcutânea. 

Seringa 50.000 

 
LOTE 02 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Enoxaparina Sódica 60mg/0,6mL, seringa pré-preenchida, 
embalada indivualmente, para infusão subcutânea. 

Seringa 20.000 

 
LOTE 03 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Heparina Sódica inj 5.000UI/0,25mL, solução injetável via 
subcutânea. Ampola 0,25mL. 

Ampola 20.000 

 
LOTE 04 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 

1 
Heparina Sódica inj 5.000UI/mL, solução injetável via Intravenosa. 
Ampola 5mL. 

Ampola 8.000 

 
LOTE 05 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Albumina Humana 20% 50mL. Ampolas 1.500 

    
LOTE 06 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Salbutamol, sulfato 0,5mg/mL, solução injetável. Frasco 2.000 

    
LOTE 07 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Vitamina B1 (cloridrato de tiamina) 100 mg/mL, solução injetável. Ampola 4.000 

 
LOTE 08 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Pancuronio, brometo 2mg/mL, solução injetável. Ampola com 2 
mL. 

Unid. 4.000 
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LOTE 09 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Sacarato de hidróxido férrico III 20mg/mL, solução injetavel 
ENDOVENOSA. Ampola com 5 mL. 

Ampola 6.000 

 
LOTE 10 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Ferripolimaltose 50mg/mL, solução injetável intramuscular. 
Ampola de 2 mL. 

Ampola 2.000 

 
LOTE 11 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Ácido Ascórbico 100mg/mL,  solução injetável IM/IV. Ampola com 
5 mL. 

Ampola 40.000 

    
LOTE 12 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Amiodarona 50mg/ml, solução injetável. Ampola com 3 mL. Ampola 4.000 

    
LOTE 13 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Atropina 0,25mg/ml, solução injetável. Ampola de 1 mL. Ampola 12.000 

    
LOTE 14 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Betametasona Acetato 3mg/ml + Betametasona Fosfato 3mg/ml 
IM 

Ampola 2.000 

    
LOTE 15 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Bromoprida 5mg/ml, solução injetável 2ml IV/IM. Ampola 4.000 

    
LOTE 16 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Complexo B (polivitaminico), solução injetável 2ml. Ampola 54.000 

    

LOTE 17 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Deslanósido 0,2mg/ml, solução injetável. Ampola com 2 mL. Ampola 5.000 
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LOTE 18 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Dimenidrinato 50mg + Cloridrato de Piridoxina 50mg, solução 
injetável 1ml 

Ampola 20.000 

    

LOTE 19 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Dobutamina 12,5mg/ml, solução injetável IV c/ 20ml. Ampola 5.000 

 

 
 
 

  

LOTE 20 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Dopamina 5mg/ml, solução injetável. Ampola de 10 mL. Ampola 5.000 

    

LOTE 21 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Efedrina, sulfato 50mg/ml, solução injetável. Ampola 1 mL. Ampola 6.000 

    

LOTE 22 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Etilefrina 10mg/ml, solução injetável. Ampola 1mL. Ampola 3.000 

    

LOTE 23 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Fitomenadiona 10mg/ml (vitamina K), solução injetável 
intramuscular. Ampola 1 mL. 

Ampola 8.000 

    

LOTE 24 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Furosemida 10mg/mL, solução injetável. Ampola de 2 mL. Ampola 22.000 
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LOTE 25 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Metilergometrina, maleato 0,2mg/ml, solução injetável. Ampola 8.000 

    

LOTE 26 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Metilprednisolona pó 125mg/2ml + diluente endovenoso Fr-Ampola 1.000 

2 Metilprednisolona pó 500mg/8ml + diluente endovenoso Fr-Ampola 1.000 

    

LOTE 27 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Metoclopramida 5mg/ml, solução injetável 2ml. Ampola 60.000 

    
LOTE 28 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Neostigmina 0,5mg/ml, solução injetável. Ampola 2.000 

    
LOTE 29 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Nitroprusseto de sódio 50mg endovenoso Ampola 2.000 

    
LOTE 30 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Oxitocina 5UI/ml, solução injetável. Ampola 16.000 

    
LOTE 31 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Prometazina 25mg/ml, solução injetável 2ml. Ampola 30.000 

    
LOTE 32 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Protamina, cloridrato 10mg/ml, solução injetável. Ampola 2.000 

    
LOTE 33 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Suxametônio cloreto 100mg, pó solução injetável. Frasco 2.000 

2 Suxametônio cloreto 500mg, pó solução injetável. Frasco 2.000 
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LOTE 34 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Terbutalina, sulfato 0,5mg/ml, solução injetável. Ampola 2.000 

 
LOTE 35 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Omeprazol pó liófilo injetável 40mg endovenoso Ampola 50.000 

 
LOTE 36 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Pantoprazol Sódico Sesqui-hidratado 40mg pó para solução 
injetável + diluente 10 mL 

Frasco - Ampola 50.000 

 
LOTE 37 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Imunoglobulina humana Rho (D) 300 µg/2 ml, solução injetável 
pronta para uso IM. 

Ampola 1.400 

 
LOTE 38 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Dimenidrinato 30mg + Piridoxina 50mg + Glicose 1000mg + D-
Frutose 1000mg, Via intravenosa 

Frasco 20.000 

 
LOTE 39 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Amicacina, sulfato 50mg/mL IM/IV, solução injetável. Ampola 
com 2mL. 

Ampola 1.000 

2 
Amicacina, sulfato 250mg/mL, solução injetável IM/IV. Ampola 
com 2 mL 

Ampola 3.000 

    
LOTE 40 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Amoxicilina + Clavulanato de potássio endovenoso, pó liófilo para 
solução injetável 1G 

Frasco 14.000 

    
LOTE 41 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Ampicilina 500mg (pó), solução injetável IM/IV. Frasco 20.000 

2 Ampicilina 1g (pó), solução injetável IM/IV. Frasco 16.000 
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LOTE 42 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica suspensão 
injetável 300.000UI + 100.000UI 

Frasco - ampola 5.000 

2 Benzilpenicilina benzatina pó para suspensão injetável 600.000UI Ampola 10.000 

3 
Benzilpenicilina benzatina pó para suspensão injetável 
1.200.000UI 

Frasco 20.000 

    
LOTE 43 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Cefalotina Sódica 1g, solução injetável IV/IM. Frasco 35.000 

    
LOTE 44 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Ceftriaxona Sódica 1g, solução injetável IV/IM. Frasco 35.000 

    
LOTE 45 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Cefepime 1g, solução injetável. Frasco 12.000 

    
LOTE 46 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Ciprofloxacino 2mg/mL solução injetável intravenosa. 
Frasco/bolsa de 100ml. 

Frasco 16.000 

    
LOTE 47 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Clindamicina fosfato 150mg/mL solução injetável EV. Ampola de 
4 mL. 

Ampola 8.000 

    
LOTE 48 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Cloranfenicol 1000mg, pó para solução injetável endovenoso. Frasco 1.000 

    
LOTE 49 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Fluconazol 2mg/mL, solução injetável. Frasco c/ 100 mL. Frasco 1.200 

    
LOTE 50 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Gentamicina 40mg/mL, solução injetável. Ampola de 2 mL. Ampola 10.000 
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LOTE 51 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Levofloxacino 5mg/mL, solução injetável, sistema fechado, 
frasco/bolsa de 100 mL. 

Frasco 12.000 

    
LOTE 52 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Meropenem 500mg via intravenosa, pó para soluçao injetável. Fr-Ampola 5.000 

    
LOTE 53 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Metronidazol 5mg/mL, solução injetável, sistema fechado. 
Frasco/bolsa de 100 mL. 

Frasco 15.000 

    
LOTE 54 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Oxacilina Sódica 500mg, pó para solução injetável. Frasco 22.000 

    
LOTE 55 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Penicilina G Potássica 5.000.000UI. Frasco-ampola Fr-ampola 1.000 

    
LOTE 56 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Piperacilina 4g + Tazobactam 0,5g , pó para solução injetável. Frasco 1.000 

    
LOTE 57 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Vancomicina 500mg, pó para solução injetável. Ampola 10.000 

 
LOTE 58 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Cefazolina sódica 1g, solução injetável IV/IM Frasco 6.000 

 
LOTE 59 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Aciclovir sódico (equivalente a 250 mg de aciclovir), IV. Frasco / Ampola 4.000 
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LOTE 60 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Bicarbonato de Sódio 8,4%, solução injetável 10mL. Ampola 3.000 

 
LOTE 61 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Bicarbonato de Sódio  8,4%, solução injetável 250mL. Frasco 2.500 

 
LOTE 62 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Cloreto de Potássio 10%, solução injetável 10mL. Ampola 16.000 

2 Cloreto de Potássio 19,1%, solução injetável 10mL. Ampola 10.000 

 
LOTE 63 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Cloreto de Potássio 6% (60 mg/mL) xarope 150mL. Frasco 500 

    
LOTE 64 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Cloreto de Sódio 0,9%, solução injetável 10mL. Ampola 70.000 

2 Cloreto de Sódio 20%, solução injetável 10mL. Ampola 22.000 

    
LOTE 65 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Glicose 25%, solução injetável 10mL. Ampola 40.000 

    
LOTE 66 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Glicose 50%, solução injetável 10mL. Ampola 60.000 

    
LOTE 67 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Gliconato de Cálcio 10%, solução injetável 10mL. Ampola 4.000 

    

    
LOTE 68 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Cloreto de Cálcio 10%, solução injetável 10mL. Ampola 4.000 
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LOTE 69 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Sulfato de Magnésio 50%, solução injetável 10mL. Ampola 5.000 

    
LOTE 70 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Fosfato de Sódio (Monobásico e Dibásico) Cada mL contém 
160mg Monobásico + 60mg Dibásico - Frasco de 133 mL. 

Frasco 3.000 

    
LOTE 71 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Glicerina 12%, frasco com 500 mL, destinado a lavagem intestinal. Frasco 8.000 

  
LOTE 72 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Ácido Tranexâmico 50mg/mL, solução injetável. Ampola 25.000 

    
LOTE 73 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Adenosina 3mg/mL, solução injetável endovenosa com 2mL. Ampola 2.000 

    
LOTE 74 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Adrenalina (epinefrina) 1mg/mL, solução injetável. Ampola 24.000 

    
LOTE 75 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Aminofilina inj 240mg/10mL, solução injetável. Ampola 2.000 

    
LOTE 76 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Cetoprofeno injetável 50mg/mL via intramuscular. Ampola de 2 
mL. 

Ampola 16.000 

2 Cetoprofeno injetável pó 100mg via intravenosa. Frasco 40.000 

    
LOTE 77 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Clonidina 150mcg/mL solução injetável. Ampola 2.000 
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LOTE 78 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Dexametasona 2mg/mL, solução injetável. Frasco 4.000 

2 Dexametasona 4mg/mL, solução injetável, ampola com 2,5ml. Ampola 85.000 

    
LOTE 79 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Diclofenaco Sódico 25mg/mL, solução injetável. Ampola com 3 
mL. 

Ampola 35.000 

    
LOTE 80 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Dipirona Sódica 500/mL, solução injetável. Ampola 2mL; Ampola 130.000 

    
LOTE 81 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Escopolamina, butilbrometo 20mg/mL, solução injetável. Ampola 
com 1 mL. 

Ampola 15.000 

2 Escopolamina 20mg + dipirona 2500mg, solução injetável 5mL. Ampola 40.000 

    
LOTE 82 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Hidralazina 20mg/mL, solução injetável. Ampola 8.000 

    
LOTE 83 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

1 Hidrocortisona 100mg (pó), solução injetável IV/IM. Ampola 40.000 

2 Hidrocortisona 500mg (pó), solução injetável IV/IM. Ampola 42.000 

    
LOTE 84 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Metaraminol, bitartarato 10mg/mL, solução injetável. Ampola 2 

    
LOTE 85 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Nitroglicerina 50mg/10mL, solução injetável. Ampola 2.000 

    
LOTE 86 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Norepinefrina, bitartarato sol concentrada 2mg/mL, solução 
injetável com 4 mL. 

Ampola 60.000 
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LOTE 87 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Ondansetrona 2mg/ml, solução injetável. Ampola 4 mL; Ampola 60.000 

  
LOTE 88 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Bupivacaína, cloridrato de 0,5% sem vasoconstritor (sem 
conservantes), solução injetavel em frasco- ampola de 20mL, em 
estojos esterilizados (STERILE PACK) . Similar a marca Cristália. 

Frasco-ampola 2000 

 
LOTE 89 - ANESTESICO – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 

Bupivacaína, cloridrato de 0,5% com vasoconstritor (sem 
conservantes), solução injetavel em frasco- ampola de 20mL, 
em estojos esterilizados (STERILE PACK) . Similar a marca 
Cristália. 

Frasco-ampola 5000 

 

 
 
 

  

LOTE 90 - ANESTESICO – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 

Bupivacaina, cloridrato de raquianestesia hiperbárica 0,5% + 
glicose 8% (Pesada sem conservantes), solução injetavel em 
ampola c/ 4mL, estojos esterilizados (STERILE PACK) . Similar a 
marca Cristália. 

Ampola 16.000 

    
LOTE 91 - ANESTESICOS – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Bupivacaína, cloridrato de raquianestesia Isobárica 5mg/mL 
ampola c/ 4mL em estojos esterilizados (STERILE PACK). Similar a 
marca Cristalia. 

Ampola 2000 

 
LOTE 92 - ANESTESICOS – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Lidocaina, cloridrato 1% 20 mL sem vasoconstritor e sem 
conservantes, solução injetável frasco-ampola 20 mL. 

Frasco-ampola 2000 

2 
Lidocaina, cloridrato de 2% 20 mL com vasoconstritor, solução 
injetável 20 ml. 

Frasco - Ampola 6.000 

3 
Lidocaina, cloridrato 2% 20 mL sem vasoconstritor, solução 
injetável frasco-ampola 20 mL 

Ampola 20.000 

4 Lidocaina cloridrato de spray 10% c/ 50 mL Frasco 1.000 
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LOTE 93 - ANESTESICOS – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Ropivacaina 7,5 mg/mL, sol injetavel 20 mL. Ampola 2.000 

 
LOTE 94 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Atracúrio, besilato 10mg/mL, solução injetável 2,5 mL. Ampola 2.000 

 
LOTE 95 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Alfentanila, cloridrato 0,544mg/mL, solução injetável 5mL. Ampola 2.000 

    
LOTE 96 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Biperideno, lactato de, solução injetável 5mg/mL,  IM/IV. Ampola 
1 mL. 

Ampola 1.000 

    
LOTE 97 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Clorpromazina, cloridrato 25mg/5ml, solução injetável. Ampola 2.000 

    
LOTE 98 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Dextrocetamina 50mg/mL, solução injetavel 2mL. Ampola 10.000 

    
LOTE 99 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Diazepam 5mg/mL, solução injetável 2mL. Ampola 16.000 

    
LOTE 100 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Droperidol 2,5mg/mL IV/IM, solução injetável. Ampola 1 mL. Ampola 2.000 

    
LOTE 101 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Etomidato 2mg/mL, solução injetável. Ampola de 10 mL. Ampola 3.000 
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LOTE 102 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Fenitoina inj 50mg/mL, solução injetável 5mL. Ampola 16.000 

    
LOTE 103 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Fenobarbital 200mg/mL, solução injetável. Ampola 4.000 

    
LOTE 104 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Fentanila 0,05mg/mL + droperidol 2,5mg/mL, ampola com 2mL, 
solução injetável. 

Ampola 1.000 

    
LOTE 105 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Fentanila citrato 0,05mg/mL, solução injetável. Ampola com 
10mL. 

Ampola 30.000 

    
LOTE 106 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Fentanila citrato 0,05mg/mL, solução injetável,  em estojos 
esterilizados. Ampola com 2mL. Similar a marca Cristália. 

Ampola 8.000 

    
LOTE 107 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Flumazenil 0,1mg/mL, solução injetável endovenosa. Ampola 4.000 

    
LOTE 108 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Haloperidol 5mg/mL, solução injetável. Ampola 14.000 

    
LOTE 109 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Midazolam 5mg/mL, solução injetável. Ampola com 3mL Ampola 7.000 

    
LOTE 110 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Midazolam 5mg/mL,  solução injetável. Ampola com 10mL Ampola 12.000 
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LOTE 111- MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Morfina, sulfato 0,2mg/mL, solução injetável,  em estojos 
esterilizados. Similar a marca Cristália. 

Ampola 6.000 

2 Morfina, sulfato 10mg/mL,  solução injetável. Ampola com 1mL. Ampola 14.000 

    
LOTE 112 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Naloxona, cloridrato de, 0,4mg/mL sol injetável. Ampola com 
1mL. 

Ampola 2.000 

    
LOTE 113 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Petidina, cloridrato de inj 25mg/mL. Ampola com 2mL. Ampola 1.500 

    
LOTE 114 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Propofol 2% solução injetável 10mg/mL 20mL. Ampola 5.000 

    
LOTE 115 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Sevoflurano frasco de 100mL. Frasco 800 

    
LOTE 116 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Sulfentanila, citrato de 5mcg/ml 2mL. Ampola 800 

    
LOTE 117 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Tramadol 50mg/mL, solução injetável. Ampola com 2mL. Ampola 30.000 

 
LOTE 118 - MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL– (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Misoprostol 200 mcg Comprimido 3.000 

2 Misoprostol 25 mcg Comprimido 3.000 

 
LOTE 119 - SOLUÇÕES – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Solução de Gelatina 3,5% 500 mL c/ sistema fechado, expansor 
plasmático. 

Frasco / bolsa 500 
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LOTE 120 - SOLUÇÕES– (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 

Soro Fisiológico c/ sistema fechado 0,9% 1.000mL, bolsa flexivel, 
isenta de PVC, com dois bicos que permita o escoamento total da 
solucao com 1000 mL, a embalagem devera conter a impressao 
"venda proibida pelo comercio".Apresentar registro do produto 
na Anvisa e certificado de boas praticas,fabricação e controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolucao ANVISA n°460/99.Em 
caso do fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
pais de origem traduzido por tradutor oficial. 

Frasco / bolsa 18.000 

2 

Soro Fisiológico c/ sistema fechado 0,9% 100 mL,bolsa flexivel, 
isenta de PVC, com dois bicos que permita o escoamento total da 
solucao com 100 mL, a embalagem devera conter a impressao 
"venda proibida pelo comercio".Apresentar registro do produto 
na Anvisa e certificado de boas praticas,fabricação e controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolucao ANVISA n°460/99.Em 
caso do fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
pais de origem traduzido por tradutor oficial. 

Frasco / bolsa 200.000 

3 

Soro Fisiológico c/ sistema fechado 0,9% 250 mL, bolsa flexivel, 
isenta de PVC, com dois bicos que permita o escoamento total da 
solucao com 250 mL, a embalagem devera conter a impressao 
"venda proibida pelo comercio".Apresentar registro do produto 
na Anvisa e certificado de boas praticas,fabricação e controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolucao ANVISA n°460/99.Em 
caso do fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
pais de origem traduzido por tradutor oficial. 

Frasco / bolsa 70.000 

4 

Soro Fisiológico c/ sistema fechado 0,9% 500 mL,bolsa flexivel, 
isenta de PVC, com dois bicos que permita o escoamento total da 
solução com 500 mL, a embalagem devera conter a impressao 
"venda proibida pelo comercio".Apresentar registro do produto 
na Anvisa e certificado de boas praticas,fabricação e controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolucao ANVISA n°460/99.Em 
caso do fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
pais de origem traduzido por tradutor oficial. 

Frasco / bolsa 130.000 

    
LOTE 121 - SOLUÇÕES– (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 

Soro Glico-Fisiológico c/ sistema fechado 500 mL, bolsa flexivel 
isenta de PVC, com dois bicos que permita o escoamento total da 
solução com 500 mL, a embalagem devera conter a impressao 
"venda proibida pelo comercio".Apresentar registro do produto 
na Anvisa e certificado de boas praticas,fabricação e controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolucao ANVISA n°460/99.Em 
caso do fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
pais de origem traduzido por tradutor oficial. 

Frasco / bolsa 40.000 

 

 
 
 
 
 

  



     
 
 

MUNICÍPIO DE BARREIRAS                                                        

ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Avenida Barão do Rio Branco, nº 149 – Vila Rica – Barreiras – Bahia 

CEP. 47.813-010 - Telefone: (77)3613-8300 – E-mail: saude@barreiras.ba.gov.br 
 

Página 42 de 58 

 

 

LOTE 122 - SOLUÇÕES– (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 

Soro Glicosado 5% c/ sistema fechado 250 mL, bolsa flexivel 
isenta de PVC, com dois bicos que permita o escoamento total da 
solucao com 250 mL, a embalagem devera conter a impressao 
"venda proibida pelo comercio".Apresentar registro do produto 
na Anvisa e certificado de boas praticas,fabricação e controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolucao ANVISA n°460/99.Em 
caso do fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
pais de origem traduzido por tradutor oficial. 

Frasco / bolsa 4.000 

2 

Soro Glicosado 5% c/ sistema fechado 500 mL bolsa flexivel isenta 
de PVC, com dois bicos que permita o escoamento total da 
solucao com 500 mL, a embalagem devera conter a impressao 
"venda proibida pelo comercio".Apresentar registro do produto 
na Anvisa e certificado de boas praticas,fabricação e controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolucao ANVISA n°460/99.Em 
caso do fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
pais de origem traduzido por tradutor oficial. 

Frasco / bolsa 60.000 

    
LOTE 123 - SOLUÇÕES – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 

Soro Manitol 20% c/ sistema fechado 250 mL, bolsa flexivel isenta 
de PVC, com dois bicos que permita o escoamento total da 
solucao com 250 mL, a embalagem devera conter a impressao 
"venda proibida pelo comercio".Apresentar registro do produto 
na Anvisa e certificado de boas praticas,fabricação e controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolucao ANVISA n°460/99.Em 
caso do fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
pais de origem traduzido por tradutor oficial. 

Frasco / bolsa 1.400 

    
LOTE 124 - SOLUÇÕES– (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 

Soro Ringer Lactato c/ sistema fechado 500 mL, bolsa flexivel 
isenta de PVC, com dois bicos que permita o escoamento total da 
solucao com 500 mL, a embalagem devera conter a impressao 
"venda proibida pelo comercio".Apresentar registro do produto 
na Anvisa e certificado de boas praticas,fabricação e controle - 
CBPFC do fabricante conforme resolucao ANVISA n°460/99.Em 
caso do fabricante fora do mercosul, apresentar documento do 
pais de origem traduzido por tradutor oficial. 

Frasco / bolsa 65.000 

    
LOTE 125 - SOLUÇÕES– (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Sorbitol 0,027 g/mL + manitol 0,0054 g/ mL c/ Sistema Fechado 
1000mL, similar a marca Fresenius Kabi. 

Unidade 6.000 
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LOTE 126 - SOLUÇÕES– (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Água Destilada para injeção 10mL via intravenosa. Similar a 
marca Farmace. 

Ampola 250.000 

2 Água Destilada para injeção 100mL via intravenosa. Frasco/ bolsa 1.000 

3 Água Destilada para injeção 1000mL via intravenosa. Frasco/ bolsa 1.000 

 
LOTE 127 - FARMACIA BASICA NÃO PACTUADOS / HOSPITALAR– (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Acebrofilina xarope adulto 10mg/mL, frasco c/ 120mL. Frasco 9.000 

2 Acebrofilina xarope infantil 5mg/mL, frasco c/ 120mL. Frasco 5.000 

    
LOTE 128 - FARMACIA BASICA NÃO PACTUADOS/HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Acetilcisteína 20mg/mL, xarope c/ 120mL. Frasco 500 

    
LOTE 129 - FARMACIA BASICA NÃO PACTUADOS / HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Ambroxol xpe 15mg/5mL (c/120mL), infantil. Frasco 5.000 

2 Ambroxol xpe 30mg/5mL (c/120mL), adulto. Frasco 7.000 

    
LOTE 130 - FARMACIA BASICA NÃO PACTUADOS / HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Bromidrato de Fenoterol 5mg/mL 20mL. Frasco 1.500 

    
LOTE 131 - FARMACIA BASICA NÃO PACTUADOS / HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Clobetasol 0,5mg/g creme  com 30g. Tubo 200 

    
LOTE 132 -  FARMACIA BASICA NÃO PACTUADOS / HOSPITALAR– (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Colagenase 0,6UI/g + cloranfenicol pomada com 30g. Tubo 40.000 

    
LOTE 133 -  FARMACIA BASICA NÃO PACTUADOS / HOSPITALAR– (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Neomicina + Bacitracina pomada tubo c/ 10g. Tubo 40.000 

    
LOTE 134 -  FARMACIA BASICA NÃO PACTUADOS / HOSPITALAR– (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Oleo de girassol + vitaminas a-e 200mL. Frasco 25.000 
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LOTE 135 -  FARMACIA BASICA NÃO PACTUADOS / HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Simeticona 40mg. Comprimido 15.000 

2 Simeticona 75mg/mL, frasco c/ 10 mL. Frasco 10.000 

    
LOTE 136 -  FARMACIA BASICA NÃO PACTUADOS / HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Tropicamida 10mg/mL, solução oftálmica esteril 5mL. Frasco 300 

 
LOTE 137 - ELENCO ESPECIALIZADO / HOSPITALAR – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Clopidogrel 75mg, Bissulfato. Comprimido 30.000 

 
LOTE 138 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Azatioprina 50mg Comprimido 3.000 

    
LOTE 139 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Baclofeno 10mg. Comprimido 70.000 

    

LOTE 140 - ELENCO ESPECIALIZADO– (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Bupropiona, cloridrato 150mg Cápsula 70.000 

    
LOTE 141 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Clobazan 10mg. Comprimido 9.000 

    
LOTE 142 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Clonidina 0,100mg. Comprimido 4.000 

2 Clonidina 0,200mg. Comprimido 3.000 

    

LOTE 143 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Darifenacina 7,5mg. Comprimido 1.000 

2 Darifenacina 15 mg. Comprimido 2.000 
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LOTE 144 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Imipramina 25mg, cloridrato Comprimido 20.000 

    
LOTE 145 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Oxibutina 1mg/ml xarope (120mL). Frasco 180 

    
LOTE 146 - ELENCO ESPECIALIZADO– (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Oxibutina 5mg. Comprimido 70.000 

    
LOTE 147 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Oxido de zinco + nistatina pomada , tubo 60g. Tubo 3.000 

    
LOTE 148 - ELENCO ESPECIALIZADO– (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Sorbitol 714mg/g + laurilsulfato de sodio 7,70mg/g. Bisnaga 6,5g. Bisnaga 5.000 

 
LOTE 149 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Bamifilina 300mg. Comprimido 3.000 

2 Bamifilina 600mg. Comprimido 6.000 

    
LOTE 150 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Bicalutamida 50mg. Comprimido 1.200 

    
LOTE 151 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Bilastatina 20mg Comprimido 600 

    
LOTE 152 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Ciclobenzaprina 10mg. Comprimido 4.000 

    
LOTE 153 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Ciproterona 50mg. Comprimido 900 



     
 
 

MUNICÍPIO DE BARREIRAS                                                        

ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Avenida Barão do Rio Branco, nº 149 – Vila Rica – Barreiras – Bahia 

CEP. 47.813-010 - Telefone: (77)3613-8300 – E-mail: saude@barreiras.ba.gov.br 
 

Página 46 de 58 

 

 

    
LOTE 154 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Clonixinato de lisina 125mg + ciclobenzaprina 5mg. Comprimido 3.000 

    
LOTE 155 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Cumarina 15mg + Troxerrutina 90mg Comprimido 900 

    
LOTE 156 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Dissulfiram 250mg Comprimido 100.000 

    
LOTE 157 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Gabapentina 300mg. Comprimido 24.000 

2 Gabapentina 600mg. Comprimido 10.000 

    
LOTE 158 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Memantina, cloridrato 10mg Comprimido 900 

    
LOTE 159 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM ITEM UNID QUANT 

1 Pregabalina 75mg. Comprimido 4.000 

2 Pregabalina 150mg. Comprimido 2.000 

    
LOTE 160 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Rivaroxabana 20mg Comprimido 900 

    
LOTE 161 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Tansulosina 0,4mg. Comprimido 800 

    
LOTE 162 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Tiamina (Vit B1) 4mg + Riboflavina (vit b2) 2mg + Nicotinamida 
(vit b3) + D-Pantenol (vit b5) + piridoxina 

Comprimido 100.000 
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LOTE 163 - ELENCO ESPECIALIZADO – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Xinafoato de salmeterol + Propionato de fluticasona 
25mcg/50mcg c/ 120doses 

Frasco 60 

 
LOTE 164 - PRODUTOS PROGRAMA MELHOR EM CASA– (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Alginato de cálcio e de sódio + carboximetilcelulose sódico, 85g. 
Similar ao SAF-GEL. 

Tubo 4.000 

 
LOTE 165 - PRODUTOS PROGRAMA MELHOR EM CASA – (COTA PRINCIPAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Hidrofibra com prata - carboximetilcelulose sódico e prata iônica 
(placa 10 X 10cm). 

Unidade 2.000 

 
LOTE 166 - MEDICAMENTO PROGRAMA MELHOR EM CASA – (COTA RESERVADA) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Succinato de solifenacina 10mg Comprimido 2.000 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

DADOS DA LICITAÇÃO 

PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº     

PROCESSO Nº OBJETO 

 

DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 

ENDEREÇO 

TELEFONE FAX EMAIL 

BANCO (NOME/Nº) AGÊNCIA Nº CONTA CORRENTE Nº 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME 

RG ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF 

 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS PRAZO DE EXECUÇÃO  

 

LOTE XXX 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

       

       

       

TOTAL GERAL (R$) 

TOTAL GERAL (por extenso) XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
OBSERVAÇÕES: 
 
1 - Proposta de Preços em papel timbrado do licitante. 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO ÚNICA 
 
 
..............................................................................................................., inscrita no CNPJ nº 
........................................................, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. 
(a)....................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº..................................... e do CPF nº 
..........................................., para fins de participação no Pregão Eletrônico xxxx-FMS/2021, sob pena das sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, DECLARA: 
 
 
 

a) Que esta empresa é considerada (___) MICROEMPRESA/(___) EMPRESA DE PEQUENO PORTE , conforme Incisos I e 
II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; Declara ainda que a empresa está excluída das 
vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.  Obs: assinalar 
com “X” a opção da empresa; 
 

b) Que, em cumprimento à Portaria SDE nº 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
do Ministério da Justiça e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro: (a) a proposta 
anexa foi elaborada de maneira independente e que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (b) a intenção de apresentar a proposta anexa não 
foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Eletrônico, 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 do Pregão Eletrônico quanto a 
participar ou não da referida licitação; (d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Eletrônico antes da adjudicação do objeto da referida licitação; (e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da 
contratante antes da abertura oficial das propostas; 
 

c) Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme 
previsto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal. 
 

d) que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não 
esta impedida ou suspensa de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, e se compromete a comunicar 
qualquer ocorrência de fatos supervenientes. 
 

e) que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital, em cumprimento do previsto no inciso VII 
do art. 4º da Lei nº 10.520/2002. 
 

 

___________________________, _______ de _______________________ de 2021. 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do representante da empresa 

(nome e número da identidade) 
 
 
OBSERVAÇÃO: DECLARAÇÃO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente a proposta de preço e documentação de habilitação. 
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ANEXO IV 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº _____/2021  

 
Aos_____ dias do mês _______do ano de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, inscrito no 

CNPJ (MF) sob o n.º 13.654.405/0001-95, com sede na Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914, antigo fórum, 1º andar, Aratu, 

Barreiras- Bahia, representado por seu Prefeito Municipal Senhor João Barbosa de Souza Sobrinho, no uso da competência 

que lhe foi atribuída nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, 

de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 

PREÇOS n.º xxx-FMS/2021, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no item 4, de acordo com a 

classificação por ela(s) alcançada(s), por item, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e 

aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

 
1. DO OBJETO: 
 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, requisitado pela Secretaria Municipal de 

Saúde. 

 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 

2.1. Será de 12 (doze) meses, contada da data de sua assinatura, nos termos do que dispõe o inciso III do §3º do artigo 15 
da Lei 8.666/93.  
 
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. 
 
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
 
4.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata, encontram-se 
indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório: 
 

EMPRESA REGISTRADA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

ITEM OBJETO VALOR REGISTRADO 

      

 
5. DO CONTRATO: 
 
5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Barreiras, Secretaria Municipal Administração e Planejamento, obedecida à ordem 
de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será 
(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da 
data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à 
respectiva Ata. 
 
5.2. A partir da assinatura da Ata, passa a ser considerado como CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do 
disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes no Anexo I do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico n° XXX-
FMS/2021. 
 
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I, podendo 
a Administração promover a contratação dos serviços de acordo com suas necessidades. 
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5.4. A Prefeitura Municipal de Barreiras não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços decorrente 
deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para o serviço 
pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a 
Prefeitura Municipal de Barreiras, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o 
registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor 
que o obtido em referida licitação.  
 
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Barreiras, observadas, ainda, as 
demais regras impostas no art. 8º do Decreto n.º 38/2017. 
 
6. DO PAGAMENTO: 
 

6.1. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias úteis, para pagamento, contados a partir do envio da Nota Fiscal, com o 

devido atesto da realização dos serviços e certidões de regularidade fiscal. 
 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR: 
 

7.1. gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as especificações 
dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação. 
 
7.2. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas. 
 
7.3. conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às 
novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 
 
7.4. acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles 
registrados na ata. 
 
7.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 
 
7.6. consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o serviço 
a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA: 
 
8.1. Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente ao disposto nos anexo I do edital do Pregão eletrônico n.º XXX-
FMS/2021. 
 
8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR 
referentes às condições firmadas na presente Ata. 
 
8.3. viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata. 
 
8.4. manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão 
eletrônico n.º XXX-FMS/2021. 
 
8.5. informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação ou 
não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o 
interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6. 
 



     
 
 

MUNICÍPIO DE BARREIRAS                                                        

ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Avenida Barão do Rio Branco, nº 149 – Vila Rica – Barreiras – Bahia 

CEP. 47.813-010 - Telefone: (77)3613-8300 – E-mail: saude@barreiras.ba.gov.br 
 

Página 52 de 58 

 

 

8.6. Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros, direta e indiretamente 
relacionados com o objeto desta Ata.  
 
9 - DAS PENALIDADES: 
 
9.1. Pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, conforme deliberação da Presidência desta Corte, sem prejuízo da multa, se o 
fornecedor, incorrer em atrasos superiores a 40 (quarenta) dias ou por atrasos sucessivos e não justificados, levar o 
Tribunal ao cancelamento da Nota de Empenho, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
a) O valor das multas aplicadas poderá ser descontado dos pagamentos devidos a empresa fornecedora. 
b) Da aplicação das sanções, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação, dirigido a autoridade 
competente conforme prescreve o §4° do art. 109, da Lei n° 8.666/93. 
 
10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
10.1. A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93. 
 
10.2. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata. 
 

10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a 
média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Barreiras, por intermédio do órgão gerenciador do registro de 
preços. 
 

10.3 Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão gerenciador 
solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos nos 
termos do subitem anterior. 
 

10.3.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo o 
órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação. 
 

10.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 

a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação. 
 

10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços. 
 
11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: 
 
11.1. O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando: 
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata; 
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável; 
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado; 
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 
 

11.2. O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior, devidamente comprovados. 
 
12. DA PUBLICIDADE 
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12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e as 
quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas em Imprensa Oficial, em 
conformidade com o disposto no art. 6º, inciso I do Decreto n.º 38/2017. 
 
12.2. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa Oficial, 
conforme previsto no art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
13.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo nº 884/2021, o Edital do Pregão Eletrônico n.º XXX-FMS/2021 e 
as propostas, com preços e especificações. 
 
13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Barreiras. 
 
 
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 03 (três) vias de 
igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 
 

BARREIRAS/BA, XX de xxxxx de 2021. 
 

__________________________________ 
MUNICÍPIO DE BARREIRAS 
 
_____________________________________ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
EMPRESA XXXX,  
Representada pelo Sr. _____________, CPF nº _____________ 
 
TESTEMUNHAS: 
NOME:     NOME: 
CPF:     CPF: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 

MUNICÍPIO DE BARREIRAS                                                        

ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Avenida Barão do Rio Branco, nº 149 – Vila Rica – Barreiras – Bahia 

CEP. 47.813-010 - Telefone: (77)3613-8300 – E-mail: saude@barreiras.ba.gov.br 
 

Página 54 de 58 

 

 

ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO Nº 000/2021 

 
O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.654.405/0001-95, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Senhor João Barbosa de Souza sobrinho, denominada Contratante, e a empresa _______________________, inscrita no 
CNPJ/MF, sob o n.º ___________________________, com sede __________________________, neste ato representada 
pelo Senhor __________________, inscrito no CPF, sob o nº ________________, na forma dos seus estatutos sociais ou 
procuração, doravante denominada Contratada, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente Contrato, 
de acordo com o constante no Processo nº 884/2021, referente ao pregão eletrônico nº XXX-FMS/XXXX, em observância à 
lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas, sendo do tipo menor preço. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:  
 

 

1.1 AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES visando o abastecimento das UNIDADES DE ATENÇÃO 
BÁSICA e UNIDADES HOSPITALARES no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barreiras-BA. 
 

1.2 Constitui objeto do presente contrato, os serviços abaixo descritos: 
 

LOTE XXX 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

       

       

       

TOTAL GERAL (R$) 

TOTAL GERAL (por extenso) XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 

1.3 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
2.1 Fica estipulado em R$ 000.000,00 (XXXXXX) o valor mensal, resultando em R$ 0000.0000,00 (xxxx) o valor total a ser 
pago à CONTRATADA pela CONTRATANTE. 
 
2.1.1 Os preços unitários e global retro referidos são finais, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no 
mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.  
 
2.2 Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias úteis, para pagamento, contados a partir do envio da Nota Fiscal, com o 

devido atesto da realização dos serviços e certidões de regularidade fiscal. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – REAJUSTAMENTO 
 
3.1 Será reajustado o contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da proposta, 
adotando-se o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha a 
substituí-lo. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 
 
4.1 Os contratos de aquisição derivados da Ata terão vigência de 12 (doze) meses. 

 
4.2 O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil após a data de 
recebimento da ordem de fornecimento ou Nota de Empenho, para a entrega. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR TOTAL ESTIMADO 
 

5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato correrão à conta da Dotação 
orçamentária:  
 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO 

6.1 Conforme solicitação da Secretaria requisitante. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
7.1 Fornecer todos os medicamentos, de acordo com as especificações técnicas.  

7.1.1 Os medicamentos a serem entregues deverão ser necessariamente de primeira linha segundo os padrões usuais 
de mercado, com identificação do fabricante, marca, modelo e demais características e especificações técnicas 
essenciais, que permitam a aferição, pelo contratante, de seu padrão de qualidade e desempenho e de sua 
adequação às normas técnicas pertinentes. 
7.1.2 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações    assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo Referência. 
7.1.3 Entregar os medicamentos com VALIDADE MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) MESES, contados a partir da data da 
entrega. 
7.1.4 Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela contratante. 
7.1.5 Se responsabilizar por eventuais prejuízos causados ao Contratante e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida no fornecimento, sem prejuízo de outras medidas que possam ser adotadas, 
durante a execução do objeto; 

7.2 Assumir despesas referentes a transporte, carga e descarga dos materiais a serem fornecidos;  
7.3 Substituir, às suas expensas e responsabilidade, os medicamentos que não estiverem de acordo com as especificações 
técnicas;  
7.4 Providenciar, por sua conta, todos os registros e licenças, exigidos por leis ou atos dos órgãos federais, estaduais e 
municipais competentes, para fornecimento dos bens objeto deste Termo de Referência;  
7.5 Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, 
securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento dos bens, inclusive 
no tocante a seus empregados, dirigentes, subcontratados e prepostos (Art. 71, Lei 8666/93);  
7.6 Manter-se conforme os artigos 29 a 32 da Lei 8.666/93, sendo permitido ao Contratante efetuar, a qualquer momento, 
consulta online ao SICAF e/ou sítios virtuais dos órgãos competentes, podendo exigir da Contratada quaisquer 
comprovações pertinentes.  
7.7 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à ADMINISTRAÇÃO ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do objeto contratado.  
7.8 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as 
reclamações. 
7.9 Os medicamentos a serem fornecidos pela Contratada deverão apresentar em suas embalagens secundárias e/ou 
primárias a expressão "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO". 
7.10 Na Nota Fiscal emitida deverá constar obrigatoriamente o número dos lotes, validade, marca, quantidade, valor 
unitário e valor total. 
7.11 Os medicamentos deverão ser entregues com as embalagens em perfeito estado, nas condições e temperatura 
exigidas no  rótulo.  Nenhuma  remessa  será  aceita  pela   CAF caso não tenha sido transportada nas condições ideais de 
conserva e armazenamento, como por exemplo, em caminhões que transportem os medicamentos com a câmara frigorífica 
desligada. Sendo constatada qualquer irregularidade, a Contratada deverá entregar nova remessa dentro das condições 
ideais, cujo prazo será determinado no ato pelo responsável pelo recebimento e imediatamente comunicado à Secretaria 
Municipal de Saúde para que seja(m) adotada(s) a(s) sanção(ões) cabível(eis).  
7.12 Os produtos deveram ser Registrados junto a ANVISA ou sua isenção. 
7.13 Os medicamentos  e  que  são  registrados  na  ANVISA  deverão  possuir  impresso  em seu rótulo o número de registro 
emitido pela respectiva Agência.  
7.14 Os medicamentos dispensados de registro deverão ter em sua embalagem os dizeres "Declarado isento de registro 
pelo Ministério da Saúde".  
7.15 Na embalagem dos medicamentos genéricos deverão estar escrito "Medicamento Genérico", dentro de uma tarja 
amarela. Além disso, deverá constar impresso: "Lei nº 9.787/99". 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

8.1 Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/prepostos e empregados da CONTRATADA ao 
local de entrega dos medicamentos nas dependências da Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF, desde que 
devidamente identificados e acompanhados por representante do CONTRATANTE;  
8.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da entrega dos medicamentos, sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA a ocorrência de qualquer 
fato que exija medidas corretivas por parte desta; 
8.3. Comunicar à Contratada, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente, se for o 
caso; 
8.4 Impedir que TERCEIROS forneçam os produtos objeto deste Termo de Referência;        
8.5Prestar informações e os esclarecimentos que venham as ser solicitados pela CONTRATADA; 
8.6 Fiscalizar o Contrato na forma disposta no a artigo 67 da Lei 8.666/93; 
8.7 Efetuar o pagamento à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal; 
8.8 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais. 
 

CLÁUSULA NONA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 

9.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste 
contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades 
futuras. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 

10.1 O futuro contrato não poderá ser objeto de sub-contratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem prévia 
e expressa anuência da Administração. 
 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 
 

11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº. 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 
11.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
11.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
11.1.3 Fraudar na execução do contrato; 
11.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 
11.1.5 Cometer fraude fiscal; 
11.1.6 Não mantiver a proposta; 

11.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

11.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao 
objeto da contratação; 
11.2.2 Multa  

11.2.2.1 Moratória de 0,2 % (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total 
da nota de empenho ou instrumento equivalente, observadas as disposições do art. 412 do Código Civil; 
11.2.2.2 Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho ou instrumento 
equivalente, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida podendo ser cumulada com a 
multa prevista no subitem 11.2.2.1; 

11.2.3 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-à em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666 de 1993; 
11.2.4 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 Pública do Município, observando 
o princípio da proporcionalidade; 
11.2.2.5 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos ou 
recolhidos em favor da Administração Pública do Município; 
11.2.6 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente 
sem prejuízo de outras medidas cabíveis; 
11.2.7 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de licitar e contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
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11.2.8 Impedimento de licitar e contratar com o Município com o conseqüente descredenciamento  no  de  
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

11.2.9 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados; 

11.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada e os profissionais que: 
11.3.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
11.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
11.3.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

11.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
11.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da consulta do infrator, o 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
11.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES E RESCISÃO 

12.1 O presente contrato poderá ser alterado mediante celebração de termos aditivos, e rescindido nas hipóteses previstas 
nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções 
previstas naquela lei e neste contrato. 
 

12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o direito à prévia e 
ampla defesa. 
 

12.3 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do material já entregue e aprovado 
pelo CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

13.1 A execução das obrigações contratuais integrantes desta licitação serão fiscalizadas, pelos Servidores, Ana Maria 
Santos Guimarães, Farmacêutica, CRF-BA 13.452, e Clécio Ribeiro Costa, Farmacêutico-Bioquímico, CRF-BA 4483, com 
autoridade para exercer, como representantes da Contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, 
acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 
 

13.2 À fiscalização compete, entre outras atribuições: 
13.2.1 Encaminhar à Gestão de Contratos o documento que relacione as ocorrências que impliquem em multas a 
serem aplicadas à CONTRATADA; 
13.2.2 Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Secretaria Municipal de Saúde, tempestivamente, 
todas as providências necessárias ao bom andamento do Contrato; 
13.2.3 Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os procedimentos 
empregados são adequados. 

13.3 Ordenar à Contratada corrigir, substituir, partes do objeto contratado com erro, imperfeições ou em desacordo com as 
especificações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 
 

14.1 Os itens adquiridos deverão ser entregues no endereço e nas quantidades prescritas no presente Termo de Referência.  
14.2 Serão de responsabilidade da Contratada todas as despesas decorrentes do transporte do bem até sua entrada na CAF, 
no endereço informado.  
14.2 Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens que os protejam de arranhões e amassados.  
14.4 Quando da entrega dos bens pelo fornecedor juntamente com a Nota fiscal, a Central de Abastecimento Farmacêutica-
CAF fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO, ocasião em que verificará apenas a quantidade dos volumes entregues.  
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14.5 O RECEBIMENTO DEFINITIVO dos bens dependerá da verificação de marcas, quantidades em conformidade com as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e aquelas oferecidas pela Contratada, o que se formalizará através 
da aposição do carimbo de “Atesto” na Nota Fiscal/Fatura, com data e assinatura.  
14.6 O recebimento DEFINITIVO dos bens estará condicionado à observância de suas especificações técnicas, embalagens 
e instruções traduzidos em português, observando-se o disposto no Art. 69 da Lei 8.666/93.  
14.7 Os materiais serão objeto de inspeção, que será realizada por um responsável quando se comprovará se houve 
atendimento às especificações mínimas exigidas e/ou aquelas superiores oferecidas pela Contratada. Os bens deverão 
possuir todas as características especificadas no ato convocatório determinantes do padrão de qualidade e desempenho 
segundo os padrões usuais de mercado.  
14.8 O período de inspeção pelo responsável pelo recebimento será de até 48 (quarenta e oito) horas, contados da data de 
seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO.  
14.9 O prazo máximo para substituição dos bens que não atenderem às especificações do Termo de Referência ou nos 
casos de sinais externos de avaria de transporte ou de mau funcionamento do bem, verificados na inspeção dos mesmos, 
será de 3 (três) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da comunicação oficial do ocorrido 
emitida pelo Fiscal do Contrato. Decorrido esse prazo e não havendo a devida substituição das mercadorias, poderão ser 
aplicadas as penalidades legais cabíveis.   
14.10 Se a Contratada, eventualmente, já estiver em mora quando da entrega, o prazo de 10 (dez) dias acima citado será 
computado para fins de apuração de eventual aplicação de multa moratória.  
14.11 Nos casos de substituição do bem, reiniciar-se-ão os prazos e os procedimentos estabelecidos neste item.  
14.12 Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega deverão ser devidamente fundamentados, acompanhados de 
documentos comprobatórios das alegações e somente serão examinados quando formulados até 10 (dez) dias antes do 
termo limite de entrega.  
14.13 O recebimento DEFINITIVO não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de vícios ocultos 
e/ou quanto à qualidade do material entregue.  
14.14 O Município não dispõe de pessoal para descarregamento de caminhões, cuja atribuição é de responsabilidade da 
Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 Serão partes integrantes deste contrato: 
a) Edital e Anexos; 
b) Proposta de Preços da CONTRATADA; 
c) Processo administrativo nº 884/2021. 

 

15.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências 

encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito. 

 

15.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
 

16.1 Fica eleito o foro da Cidade de Barreiras, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes do 

cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim, justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo, assinam as partes este instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma. 

Barreiras, 00 de XXXXXX de 2021. 
 

CONTRATANTE      CONTRATADO 
 
TESTEMUNHAS: 
 
NOME:       NOME: 
CPF:       CPF: 


