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                                      FLS. N°___________ 
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Pedro Afonso de Sousa Junior 

Pregoeiro  

___________________ 
Luciene Maria da chagas 

Membro 

___________________ 
Reinaldo da Silva Pereira 

Membro 

RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL E SEUS ANEXOS 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020 

 
EMPRESA: __________________________________________________________________________ 

 
ENDEREÇO: _________________________________________________________________________ 

 
CIDADE: ___________________________________________________ UF: __________________ 

 
CNPJ DA EMPRESA: __________________________________________________________________ 

 
TELEFONES: ________________________________________________________________________ 

 
FAX: _______________________________________________________________________________ 

 
E-MAIL: _____________________________________________________________________________ 

  
 
 

Recebi cópia do Edital e seus anexos relativos o Pregão Presencial N° 001/2020, Aquisição de Lote 
I - Medicamentos; Lote II - Materiais Hospitalares, destinados a Secretaria Municipal de Saúde e Postos de 
Saúde, cujos envelopes de Proposta e Habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro às 13h30m do dia 22 de 
janeiro de 2020, na sala da Comissão Permanente de Licitação. 
 

_________, _______ de __________________ de __________ 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura 

 
 Solicito a V.Sª preencher o recibo de entrega de edital acima; 
 A não remessa de recibo exime o Pregoeiro da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como, de quaisquer informações adicionais. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº : 001/2020 
PROCESSO Nº   : 002/2020 - CPL 
MODALIDADE  : Pregão Presencial 
TIPO   : Menor Preço 
DATA    : 22 de janeiro de 2020 
HORÁRIO   : 13h30m 
 

A Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí, por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, objetivando o(a) Aquisição de 
Lote I - Medicamentos; Lote II - Materiais Hospitalares, destinados a Secretaria 
Municipal de Saúde e Postos de Saúde, em estrita conformidade com a descrição 
contida no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, o qual será processado e julgado em 
conformidade com as Leis Federais n°s 10.520/02 e 8.666/93, Lei Municipal nº 097/2011, 
Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n.º 
123/2006 e demais normas complementares e disposições deste instrumento. 

 
A abertura da sessão pública do Pregão será realizada na sede da Prefeitura 

Municipal de São Luís do Piauí a Av. Luís Borges de Sousa, nº 660, Bairro Centro, 
CEP: 64.638-000, às 13h30m do dia 22 de janeiro de 2020, quando deverão ser 
entregues diretamente ao Pregoeiro os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, 
a DECLARAÇÃO de que atende às condições de habilitação (ANEXO III), o envelope nº 
01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  
 
1. OBJETO 
1.1. Constitui objeto deste Pregão o(a) Aquisição de Lote I - Medicamentos; Lote II - 
Materiais Hospitalares, destinados a Secretaria Municipal de Saúde e Postos de Saúde, 
em estrita conformidade com a descrição contida no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA, parte integrante do Edital. 
1.2. O prazo de fornecimento é até 31 de dezembro de 2020, a contar da data da 
assinatura do contrato.   
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
2.1. Somente poderão participar deste Pregão as empresas interessadas, doravante 
designadas proponentes, que atenderem a todas as exigências deste Edital e de seus 
anexos E QUE TENHAM OBJETO SOCIAL PERTINENTE E COMPATÍVEL COM O 
OBJETO LICITADO, sendo vedada a participação de empresas: 
a) declaradas inidôneas por ato do Poder Público. 
b) impedidas ou suspensas de licitar e contratar com a Administração Pública. 
c) sob processo de concordata, falência, recuperação judicial/extrajudicial, em dissolução 
ou liquidação. 
d) reunidas em consórcio. 
e) empresas estrangeiras que não funcionem no País. 
f) enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93. 
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2.2. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
2.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejem se valer dos 
benefícios da Lei Complementar 123/06 deverão apresentar em separado, no ato da 
entrega dos envelopes exigidos na licitação, declaração que comprove esta 
condição e Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, com prazo de 
emissão até 90 (noventa) dais. 
2.2.1.1. A Declaração de que a licitante se enquadra na situação de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, bem assim que 
inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação 
(modelo ANEXO V).  
2.2.2.  A falta da declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, ou sua imperfeição, não conduzirá ao seu afastamento da 
licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar n.º 123/06, salvo se a 
própria licitante desistir de sua participação antes do término do credenciamento, 
retirando seus envelopes.  
2.3. A participação neste Pregão implica o reconhecimento pela licitante de que conhece, 
atende e se submete a todas as condições do presente Edital e anexos, bem como as 
disposições contidas na Lei Municipal nº 097/2011, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 
10.520/02, Lei Complementar n.º123/06 e demais normas complementares, que 
disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente. 
   
3. CADERNO DE LICITAÇÃO e INFORMAÇÕES: 
3.1. O caderno de licitação, composto de Edital e anexos poderá ser retirado mediante a 
entrega de 1 (um) CD-R ou PEN DRIVE sem uso, na Sala de Licitação, situada na Av. 
Luís Borges de Sousa, nº 660, Bairro Centro, CEP: 64.638-000, das 08:00 às 13:00 
ou obtido sem custo, através da Internet pelo site www.tec.pi.gov.br/licitaçãoweb, 
www.saoluisdopiaui.pi.gov.br. 
3.2. Informações relativas à presente licitação poderão ser obtidas conforme seguem, de 
acordo com seu teor: 
3.2.1. QUESTÕES TÉCNICAS E JURÍDICAS - deverão ser formuladas por escrito e 
dirigidas ao Pregoeiro, na Av. Luís Borges de Sousa, nº 660, Bairro Centro, CEP: 64.638-
000, telefone/Fax (0**89) 3434.0001, até às 13h30m do 2º (segundo) dia útil que 
anteceder à data estabelecida no preâmbulo deste Edital para abertura do certame. 
3.3.  A resposta do Pregoeiro ao pedido de esclarecimento formulado será divulgada 
mediante a envio de fax ou email ao interessado.  
 
4. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
4.1. Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas ao Pregoeiro da 
Comissão Permanente de Licitação e protocolizadas na sala de Licitação, nos dias úteis, 
das 08:00h às 13:00, na Av. Luís Borges de Sousa, nº 660, Bairro Centro, CEP: 64.638-
000. 
4.2. No ato da impugnação é obrigatória a apresentação de CPF/MF ou RG, em se 
tratando de pessoa física e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica, por documento 
original ou cópia reprográfica autenticada.  
 
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
5.1. DO CREDENCIAMENTO 



 
  

 

São Luís do Piauí – PI, 09 de janeiro de 2020 - Edital pag. nº 4 
                                           

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ – PI 
CNPJ Nº.  01.519.467/0001-05 

Av. Luis Borges de Sousa, 660 – Centro – Fone: (0**89) 3434-0001 

CEP 64638-000 = São Luis do Piauí – PI. 

Pregão Presencial nº 001/2020 

Processo Adm. nº 002/2020 - CPL 

                                      FLS. N°___________ 

 

____________________ 

RUBRICA 

___________________ 
Pedro Afonso de Sousa Junior 

Pregoeiro  

___________________ 
Luciene Maria da chagas 

Membro 

___________________ 
Reinaldo da Silva Pereira 

Membro 

5.1.1.    Aberta a sessão, a empresa proponente deverá se apresentar para 
credenciamento junto ao presidente da comissão de licitações, pregoeiro, por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar 
deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, notadamente a 
oferta de lances, devendo, ainda, no ato de credenciamento, identificar-se exibindo a 
carteira de identidade ou outro documento equivalente, com foto. 
5.1.2. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 
5.1.2.1. Instrumento público de procuração, pelo qual a empresa licitante tenha 
outorgado poderes ao credenciado, para representá-la em todos os atos do certame, em 
especial para formular ofertas e para recorrer ou desistir de recursos, com prazo de 
validade em vigor. 
5.1.2.2. Instrumento particular de procuração, com firma reconhecida, pelo qual a 
empresa licitante tenha outorgado poderes ao credenciado para representá-la em todos 
os atos do certame, em especial para formular ofertas e para recorrer ou desistir de 
recursos (modelo referencial de credenciamento – Anexo IV deste Edital), 
acompanhado dos documentos a seguir arrolados, de forma a comprovar que a 
procuração foi feita por quem tem poderes para tanto, como segue: 
a.  Contrato Social ou Estatuto em vigor, DE ACORDO COM O CÓDIGO CIVIL 
VIGENTE, devidamente registrado, em se tratando de Sociedades 
comerciais/empresárias, e, no caso de Sociedades Anônimas, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores (última ata de Eleição); 
b.  Registro Comercial, no caso de empresa individual;  
c.  Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis/Simples, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício; 
d.  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.  
5.1.2.2.1.  Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, deverá 
ser, ainda, juntada cópia autenticada do instrumento de procuração, do qual não deve 
constar vedação expressa da possibilidade de substabelecer. 
5.1.2.3. Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, pelos documentos acima arrolados que comprovem estas qualidades, bem 
assim seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 
5.1.3. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 
uma empresa neste pregão, sob pena de exclusão sumária das representadas. 
5.1.4.    Os documentos supracitados poderão ser apresentados no original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada e serão retidos pelo Pregoeiro, para oportuna 
juntada no processo administrativo pertinente a esta licitação. 
5.1.5.   Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes 
devidamente credenciados. 
5.1.5.1.  A empresa que tenha apresentado proposta, mas não esteja devidamente 
representada, terá sua proposta acolhida, se assinada por quem detém poderes para 
tanto, aferíveis na documentação apresentada, porém não poderá participar das rodadas 
de lances verbais. 
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6.  DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO 
6.1.  A proposta de preço e os documentos referentes à habilitação deverão ser 
apresentados no local, dia e horário determinados no preâmbulo deste Edital e entregues 
ao Pregoeiro em 02 (DOIS) ENVELOPES DISTINTOS, devidamente fechados e 
rubricados no fecho, respectivamente, contendo em sua parte externa e frontal os 
seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 
DATA DE ABERTURA: 22 DE JANEIRO DE 2020 
HORÁRIO 13H30M 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE 
 
ENVELOPE 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 
DATA DE ABERTURA: 22 DE JANEIRO DE 2020 
HORÁRIO: 13H30M 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE 
 
6.2.  Juntamente com os envelopes 1 e 2, deverá ser entregue a Declaração dando 
ciência de que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação (Declaração de 
Cumprimento das Condições de Habilitação), conforme modelo constante do ANEXO III. 
Tal Declaração deve, obrigatoriamente, ser entregue fora dos envelopes. 
7. ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1. A proposta deverá ser entregue em uma via original, impressa em papel timbrado da 
licitante, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
devidamente datadas, assinadas e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da 
licitante, conforme estabelecido no anexo correspondente (ANEXO II). 
7.1.1. A proposta deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
7.1.2. O envelope deverá ser entregue ao Pregoeiro, devidamente fechado e rubricado 
no fecho, contendo em sua parte externa ou titulação de seu conteúdo (PROPOSTA DE 
PREÇOS), nome e CNPJ da empresa licitante, número do PREGÃO e respectivo objeto, 
nos termos do subitem 6.1. 
7.2. A proposta de preços deverá, ainda: 

7.2.1. Fazer menção ao número deste Pregão, indicar nome ou razão social da licitante, 
nº do CNPJ, endereço completo, com CEP, telefone, telefone de fax e endereço 
eletrônico (e-mail), se houver, bem como identificação do representante legal com nome, 
CPF/MF, RG e cargo que ocupa na empresa. 

7.2.2. Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação. 
7.2.2.1. Caso este prazo não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo 
será considerado como aceito para efeito de julgamento.  

7.2.3. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções 
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no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções 
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
7.2.3.1. Em caso de divergências entre os valores apontados, caberá ao Presidente da 
Comissão – Pregoeiro – em sendo possível, proceder às necessárias alterações. 
7.2.4.  Ser apresentada com cotação de preços definida no objeto deste edital e em seus 
anexos, em moeda corrente nacional (R$ 1,00), expresso em algarismos e o total geral 
por extenso, pertinentes e compatíveis para a data de apresentação da proposta. 
7.2.5. Declarar marca e fabricante dos produtos ofertados, bem como de que se 
trata de produtos de primeira qualidade, que atendem à legislação e normas 
vigentes, bem como que serão entregues dentro dos prazos de validade 
estabelecidos no ANEXO I. 
 7.2.6. A proponente deverá ofertar valor unitário e total de cada item (agrupamento), 
declarando expressamente os preços contidos na proposta incluem todas as despesas 
diretas e indiretas, todos os custos, impostos (inclusive I.P.I., ICMS, se for o caso), taxas, 
benefícios e constituirá a qualquer título, a única e completa remuneração pelo adequado 
e perfeito fornecimento do produto, incluídos ainda, todas as despesas decorrentes de 
transporte, taxas, fretes, entregas, descontos, bonificações, inclusive custo do 
orçamento, despesas trabalhistas, previdenciárias, emolumentos e quaisquer outras 
despesas, encargos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital 
e seus anexos. 
7.2.6.1. Considera-se data da apresentação da proposta a data de abertura do certame. 
7.2.6.2. A proposta apresentada deverá atender integralmente às especificações do 
objeto, descritas no ANEXO I deste Edital. 
7.3.  A apresentação da proposta implica a aceitação tácita de todas as cláusulas e 
termos da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93, Lei Municipal nº 097/2011, 
demais normas complementares e regulamentadoras nos termos deste Edital e seus 
anexos. 
7.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o objeto ser 
fornecido sem ônus adicionais. 
7.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
Edital e de seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, em relação às 
exigências editalícias, ou defeitos que impeçam seu julgamento nos termos deste Edital. 
7.6. Consideram-se exigências essenciais aquelas que não possam ser atendidas, no 
ato, por simples manifestação de vontade do representante e aquelas cujo atendimento, 
nesse momento, possa representar risco de fraude aos princípios da licitação. 
 
8. ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
O envelope nº 2 deverá ser entregue ao Pregoeiro devidamente fechado e rubricado, 
conforme subitem 6.1., devendo conter a documentação abaixo relacionada. 
8.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
8.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual. 
8.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.  



 
  

 

São Luís do Piauí – PI, 09 de janeiro de 2020 - Edital pag. nº 7 
                                           

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ – PI 
CNPJ Nº.  01.519.467/0001-05 

Av. Luis Borges de Sousa, 660 – Centro – Fone: (0**89) 3434-0001 

CEP 64638-000 = São Luis do Piauí – PI. 

Pregão Presencial nº 001/2020 

Processo Adm. nº 002/2020 - CPL 

                                      FLS. N°___________ 

 

____________________ 

RUBRICA 

___________________ 
Pedro Afonso de Sousa Junior 

Pregoeiro  

___________________ 
Luciene Maria da chagas 

Membro 

___________________ 
Reinaldo da Silva Pereira 

Membro 

8.1.3. Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no 
caso de sociedades simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 
8.1.4. 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. 
 
8.2. REGULARIDADE FISCAL 
8.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, com 
emissão até 60 (sessenta) dias. 
8.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativa à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual. 
8.2.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, como 
segue: 
8.2.3.1. Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
União. 
8.2.3.2. Certidão negativa de débitos referentes a tributos e dívida ativa estaduais. 
8.2.3.3. Certidão negativa de débitos referentes a tributos e dívida ativa municipais. 
8.2.5.  Certificado de regularidade de situação para com o Fundo de Garantia de Tempo 
de Serviço - FGTS. 
8.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
demonstrada mediante a apresentação de Certidão Negativa de  Débitos Trabalhistas 
- CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, nos termos do artigo 29 da Lei 8.666/93, 
com a redação conferida pela Lei Federal 12.440/11, juntamente com a certidão de 
débitos emitida pelo ministério do trabalho. 
 
OUTROS DOCUMENTOS:  
8.2.7.  Declaração do artigo 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal, nos termos do 
ANEXO VII. 
8.2.8. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à Habilitação, 
conforme modelo inserido no ANEXO VIII. 
8.2.9. Declaração de Disponibilidade de Fornecimento dos Produtos – modelo ANEXO 
IX. 
8.2.10. Alvará de funcionamento emitido pela prefeitura do município da sede da licitante 
8.2.11. Alvará da vigilância sanitária (caso o objeto esteja sujeito ao controle do mesmo) 
8.2.12. Certidão de Falência e Concordata. 
8.2.13. Certidão Simplificada Junta Comercial, emissão não superior a 60 (sessenta) 
dias. 
8.2.15. Certidão de Regularidade do Conselho Federal de Farmácia. 
8.2.16. Autorização emitida pela ANVISA dentro do prazo de validade. 
8.2.17. Balanço patrimonial registrado na forma da Lei, do ano 2018 ou 2019. 
8.2.19. Certidão Recuperação Judicial e extra judicial. 
8.2.20. Licença Sanitária Estadual na atividade distribuidora produtos de medicamentos 
(INC. MED. PORT. 344/98 – MS) 
8.2.21. Licença Sanitária Estadual na atividade distribuidora produtos para saúde 
(correlatos) 
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8.2.22. Licença Sanitária Estadual na atividade transporte de medicamentos 
(INC.MED.PORT.344/98 – MS) 
8.2.23. Licença Sanitária Estadual na atividade transporte de produtos para saúde 
(correlatos) 
8.2.24. Autorização especial – AE para controlados publicados no Diário Oficial (para 
participação do Lote III) 
8.2.25. Certidão Negativa de debito emitido pelo Tribunal de Contas do Estado da 
Licitante; 
 
8.3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 
8.3.1. Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração 
ou publicação em órgão da imprensa oficial, consoante disposto no art. 32 da Lei Federal 
nº 8.666/93, devendo, preferencialmente, serem relacionados, separados e colecionados 
na ordem estabelecida neste edital. 
8.3.1.1. Durante a sessão, caso sejam apresentados documentos em cópia simples, a 
licitante deverá comprovar suas autenticidades apresentando os originais dos mesmos à 
Comissão.  
8.3.1.2. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 
8.3.2. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se 
este prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo 
de validade de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua expedição, desde que o edital 
não mencione prazo específico para o documento. 
8.3.2.1. No caso de procuração, o prazo máximo admitido no edital é de 01 (um) ano, salvo 
se a procuração foi expedida expressamente por prazo indeterminado. 
8.3.3. Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu 
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 
8.3.4. Os documentos emitidos via Internet poderão ser conferidos pela Comissão de 
Licitação. 
8.3.5. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e, 
preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo. Se a licitante for a matriz, 
todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se for filial, os documentos 
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem 
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz. A divergência entre documentos 
poderá ser motivo de desclassificação da licitante ficando a cargo do pregoeiro analisar o 
grau da divergência. 
8.3.6. Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar 
acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, efetuada por tradutor 
juramentado e também devidamente consularizado ou registrado no Cartório de Títulos e 
Documentos. 
8.3.6.1. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, 
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório 
de títulos e Documentos. 
8.3.7. Os documentos referidos nos itens acima poderão ser substituídos por Certificado 
de Registro Cadastral - CRC, emitido por qualquer órgão da Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, desde que em nome da licitante, com prazo de validade 
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em vigor, com menção expressa do desempenho de atividade pertinente e compatível 
com o objeto da licitação e a observância da Lei Federal 8.666/93. 
8.3.7.1. Os documentos que não constarem expressamente do C.R.C. deverão ser 
apresentados à parte. 
8.3.7.2.  Quando, dentro do período de validade do Certificado de Registro 
Cadastral, algum documento estiver com sua validade vencida, a licitante deverá 
apresentar nova via válida desse(s) documento(s). 
8.3.8. Os documentos pertinentes à habilitação poderão ser suprimidos se já apresentados 
por ocasião do credenciamento. 
 
9. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: 
O pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente e pelas disposições já 
consignadas no presente. As propostas serão julgadas e classificadas pelo critério de 
Menor Preço. 
9.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste edital, os interessados 
deverão comprovar a representação para a prática dos atos do certame, nos termos do 
item 5 deste edital. 
9.2. A Comissão então procederá à conferência dos documentos de credenciamento dos 
representantes das empresas interessadas. 
9.3. Após, o Pregoeiro solicitará às licitantes a entrega da declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no 
ANEXO III do Edital, os envelopes n° 1 – PROPOSTA DE PREÇOS e os envelopes n° 2 
– DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO e no caso de microempresas e empresas de 
pequeno porte, a Declaração nos termos do subitem 2.2.1 do Edital. 
9.4. Findo o credenciamento, o Pregoeiro comunicará aos presentes quais são as 
microempresas e empresas de pequeno porte que irão participar do certame, podendo, 
assim, valer-se dos benefícios da Lei Complementar 123/06. 
9.5. Verificada a regularidade formal dos envelopes, o pregoeiro procederá à abertura 
dos envelopes das propostas de preço, que serão rubricadas e analisadas pelos 
membros da Comissão de Licitação.  

9.5.1. Iniciada a abertura do envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 
consequência, a impossibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

9.5.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais 
deste edital e seus anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas 
no ato, por simples manifestação de vontade do representante da proponente. 
9.5.2.1. Caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte não preencha os 
requisitos para participar da fase de lances, não poderá invocar o benefício do empate 
ficto, nos termos do subitem 9.5.9 do edital. 

9.5.3. As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente de 
preços. 
9.5.3.1. Caso haja empate real nas propostas escritas de microempresas e empresas de 
pequeno porte e destas em relação à proposta de menor valor, na forma do artigo 44 da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, ou seja, no pregão, no intervalo de até 5% (cinco por 
cento) superior, o pregoeiro efetuará sorteio, não só para fins de classificação, mas 
também para o exercício do benefício do empate ficto. 

9.5.4. Definida a classificação provisória, será dado início à etapa de apresentação de 
lances verbais pelos Proponentes. 
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9.5.5. O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais 
ao representante da licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, e 
daqueles cujas propostas tenham valores até 10% (dez por cento) superiores àquela. 
9.5.5.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 
anterior, os representantes das licitantes autores das melhores propostas, até no máximo 
de três, poderão oferecer novos lances verbais e sucessivos quaisquer que sejam os 
preços propostos. 
9.5.5.2. Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, a 
partir da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, até o 
momento em que não haja novos lances de preços, menores aos já ofertados. 

9.5.6. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último 
preço ofertado para efeito de classificação das propostas. 

9.5.7. Não poderá haver desistência das propostas e dos lances ofertados, sujeitando-se 
a proponente desistente às penalidades constantes deste edital. 

9.5.8. Declarada encerrada a etapa de lances, antes da classificação definitiva de preços, 
deverá o Pregoeiro verificar se o menor preço alcançado foi ofertado por microempresa 
ou empresa de pequeno porte, assim anteriormente qualificada. 
9.5.8.1. Em caso positivo, deverá o Pregoeiro prosseguir normalmente o procedimento, 
não obstante o que dispõe o § 2o do artigo 45 da Lei Complementar 123/06, que se 
aplicará quando a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 

9.5.9. Caso o preço vencedor não seja de microempresa ou empresa de pequeno porte e 
havendo preços ofertados por licitantes assim qualificadas até 5% (cinco por cento) 
superiores ao menor preço alcançado, estará caracterizado o empate ficto nos termos 
do artigo 44 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

9.5.10. Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte 
procedimento: 
a. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela de maior desconto concedido. 
b. Não sendo classificada em primeiro lugar microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que se 
enquadrem na hipótese do subitem 9.5.9, observada a ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito. 
c. No caso de equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem no percentual 
estabelecido no subitem 9.5.9, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar proposta melhor. 
d. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada pelo Pregoeiro para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos, sob pena de preclusão. 
e. Não havendo nenhuma proposta na faixa de até 5% (cinco por cento) superior à 
melhor oferta, ou não havendo nova proposta de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, a proposta originária será considerada como melhor classificada, sendo declarada 
vencedora. 
f. O disposto no subitem 9.5.10 somente será aplicável quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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9.5.11. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte tenha se sagrado vencedora 
no preço, por ter sido desde logo a melhor classificada, portanto, sem o benefício 
descrito no subitem 9.5.9, e ao final não seja contratada, poderão ser convocadas as 
licitantes remanescentes, na ordem classificatória, para prosseguimento do certame, 
todavia, sem aplicar o benefício do referido subitem. 
9.6. Alcançado o preço final, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao valor 
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste edital e em seus anexos, 
decidindo motivadamente a respeito, podendo negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor, conforme inciso XVII do artigo 4º da Lei Federal nº 
10.520/2002. 
9.7. O Pregoeiro procederá à classificação definitiva das propostas, exclusivamente pelo 
Menor Preço Adjundicação Por Lote.  
9.7.1. Se a oferta não for aceitável, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na 
ordem de classificação até a apuração de uma proposta que atenda as exigências, 
podendo o pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço 
melhor. 
9.8. Sendo aceitável a oferta, será aberto o envelope 2 – DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO apresentado pela licitante cuja proposta tenha sido classificada em 
primeiro lugar, verificando-se o atendimento das condições habilitatórias. 

9.8.1. Constatado o atendimento pleno às exigências do edital será declarada a licitante 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitação pelo pregoeiro. 

9.8.2. Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta, e/ou contrariando 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a proponente 
inabilitada. 

9.8.3. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro 
lugar, prosseguirá o Pregoeiro com a abertura do envelope de documentação da 
proponente classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a 
habilitação de uma das licitantes classificadas, sem prejuízo de nova análise e 
negociação dos preços ofertados. 

9.8.4. Na hipótese de inabilitação da microempresa ou empresa de pequeno porte mais 
bem classificada, aplicam-se os procedimentos: 
a) Na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte ter se sagrado vencedora 
da licitação, com o benefício do empate ficto, poderão ser convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem na situação do empate ficto, na ordem classificatória, para 
o exercício do mesmo direito, desconsiderado o preço ofertado no primeiro desempate. 
b) No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte ter se sagrado vencedora da 
licitação por ter sido desde logo a mais bem classificada, portanto, sem o benefício do 
empate ficto, poderão ser convocadas as licitantes remanescentes, na ordem 
classificatória, para o prosseguimento do certame ou da contratação, conforme caso, 
sem a aplicação do benefício do empate ficto. 
b1) Não havendo o exercício do benefício do desempate por microempresa ou empresa 
de pequeno porte ou sua efetiva contratação, o objeto licitado poderá ser adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame, nos termos do disposto no § 1º 
do artigo 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

9.8.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte, assim qualificada, deverá 
apresentar toda a documentação exigida no edital, podendo, todavia, existir, no 
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que tange à regularidade fiscal, documentos que apresentem alguma restrição, 
sem que isso impeça a continuidade de sua participação na licitação. 
9.8.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha apresentado 
documentação relativa à regularidade fiscal com restrição, sagrando-se vencedora da 
licitação, deverá, no prazo improrrogável de 4 (quatro) dias úteis contados da data da 
homologação do certame, promover a sua regularização, com a apresentação dos 
documentos exigidos no edital. 
9.8.3.1.1. O prazo começa a fluir a partir da data da ata. 
9.8.3.2. Decairá do direito à contratação a microempresa ou empresa de pequeno porte 
que não promover a regularização da documentação fiscal no prazo estabelecido, o que 
ensejará a aplicação das sanções cabíveis previstas no item 14 deste edital e a avaliação 
de prosseguimento do certame. 

9.8.6. Na hipótese de inabilitação de todas as licitantes que participaram da disputa 
verbal, poderá ser aberta, na mesma ou em outra sessão, nova oportunidade para 
oferecimento de lances verbais pelas licitantes remanescentes. 
9.9.  Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante 
classificada e habilitada será declarada vencedora da licitação. 
9.10. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 
na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 
9.11. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta licitação. 
9.12. Na ausência de recursos, os envelopes contendo a documentação relativa à 
habilitação das licitantes não declaradas vencedoras do certame poderão ser devolvidos 
aos seus representantes. 
9.13. A licitante declarada vencedora do certame deverá apresentar no prazo de 24 
horas da sessão que adjudicar o objeto, como condição de homologação, nova 
proposta (ANEXO II), cujos valores estejam adequados ao valor final obtido, 
resultado da última negociação realizada, sob pena da Administração compor o 
preço ofertado pela empresa adjudicatária, na forma da lei e deste Edital. 
9.14. Da sessão pública deste pregão lavrar-se-á ata circunstanciada que conterá, sem 
prejuízo de outros elementos, o registro do credenciamento, das propostas e dos lances 
formulados, na ordem de classificação, da decisão a respeito da aceitabilidade da 
proposta de preço, conforme os critérios definidos no respectivo edital, da análise da 
documentação de habilitação, dos motivos alegados pelo licitante interessado em 
recorrer, a qual deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 
licitantes presentes. 
9.15. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida à autoridade competente 
para homologação do certame. 
9.16.  Não será permitido o uso de telefones (inclusive celular), pager, notebook ou 
qualquer outro meio de comunicação durante a sessão, a não ser por deliberação 
expressa do Pregoeiro. 
7.17.  Na licitação ora em comento, a Administração opto por realizar a licitação por 
Menor Preço Adjundicação Por Lote, contendo todos os item de natureza e 
características de atividades econômicas pertinentes aos seus ramos de atividades. A 
Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí, com essa decisão justificada em tal 
procedimento administrativo, visará aumentar o desconto a ser oferecido pelas empresas 
interessadas, devido ao ganho de escala no fornecimento dos itens licitados, bem como 
facilitar e otimizar a gestão do contrato de fornecimento.  
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7.17.1. Ademais, na pesquisa de mercado, a Administração verificou que não haveria 
restrição à competitividade, uma vez que tanto as empresas que responderam à 
pesquisa de preços quanto inúmeras outras pesquisadas, comercializam os tipos de 
produtos licitados, sendo, portanto, prática comum do mercado.  
7.17.2. Importante ainda salientar que esta Administração pretende adquirir produtos em 
seu contexto geral por lote da mesma natureza, tendo a certeza que aglutinando os itens 
em lotes, poderá gerar ao licitante ganhador, uma maior economia de escala que, 
certamente, será traduzida em menores preços em sua proposta global, além de garantir 
o cumprimento do cronograma de entrega proposta no edital, pois caso os itens fossem 
divididos entre vários licitantes, qualquer atraso por parte de qualquer um deles, 
comprometeria todo o planejamento desta Administração 
 
10. DOS RECURSOS 
10.1. Declarada a empresa vencedora do certame, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das 
suas razões de recurso, quando lhe será concedido no próprio ato o prazo de 03 (três) 
dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo 
intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada imediata vista dos 
autos. 
10.1.1. Os autos do processo permanecerão à disposição dos interessados na sala de 
CPL da Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí, não serão conhecidos recursos 
interpostos por meio de fac-simile, e-mail, ou fora dos seus prazos legais. 
10.1.2. As razões de recurso deverão se protocolizadas, no prazo supra, na Prefeitura 
Municipal de São Luís do Piauí, no endereço constante do item 10.1.1 nos dias úteis, das 
08h00 às 13h00, sob pena de configurar-se a desistência da intenção de recorrer 
manifestada na sessão pública e de aplicação das penalidades cabíveis. 
10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante no momento da 
sessão do pregão implicará decadência desse direito, podendo o Pregoeiro adjudicar o 
objeto da licitação à vencedora. 
10.3. O recurso porventura interposto contra decisão do Pregoeiro não terá efeito 
suspensivo e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
10.4. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que 
pretender reconsideração total ou parcial das decisões do Pregoeiro deverão ser 
apresentados por escrito, exclusivamente, e anexados ao próprio recurso. 
10.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos procedimentos, o processo 
será encaminhado à autoridade competente para fins de homologação da licitação e 
consequente contratação, consoante inc. XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
11. DO PREÇO E DOTAÇÃO 

11.1. Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da 
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais, fretes, entregas, que 
recaiam sobre o objeto licitado e constituirá a única e completa remuneração pelo 
fornecimento do produto. 

11.2. O preço compreenderá todos os custos necessários ao fornecimento realizado em 
conformidade com o objeto desta licitação e dentro do período medido, incluindo 
também, os referentes às despesas trabalhistas e previdenciárias, impostos, taxas, 
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emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos necessários à sua correta 
execução, de modo que nenhuma outra remuneração seja devida à CONTRATADA. 

11.3. Não haverá qualquer reajuste de preços. 
11.4. Os recursos financeiros necessários à execução do objeto da presente licitação 

onerarão a dotação Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: FMS, 
FARMÁCIA BÁSICA, PAB, FUNDO A FUNDO, CUSTEIO SUS do orçamento vigente, 
respeitado o princípio da anualidade. 
 
12. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA CARTA CONTRATO 
12.1. As obrigações decorrentes deste pregão consubstanciar-se-ão no Termo de  
Contrato, cuja minuta consta do ANEXO X deste edital. 
12.2. O prazo para assinatura do Termo de Contrato, bem como para a retirada da Nota 
de Empenho será de 03 (três) dias úteis contados a partir da data da convocação, sob 
pena de aplicação das penalidades previstas no item 14 deste edital, ocasião em que a 
adjudicatária deverá apresentar os documentos já exigíveis por ocasião da habilitação,  
aqueles necessários à contratação, atualizados, caso solicitado pela Prefeitura Municipal 
de São Luís do Piauí, 
12.3.  Havendo recusa ou estando a adjudicatária impedida de formalizar o ajuste, no 
prazo estabelecido no item 12.2, pela não apresentação dos documentos necessários 
para tanto, é facultada à Administração, sem embargo da aplicação das penalidades 
previstas no item 14, convocar as licitantes classificadas remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo, preferencialmente, nas mesmas condições 
propostas pela empresa adjudicatária, ou revogar a licitação, independentemente da 
aplicação da penalidade prevista neste edital. 
12.3.1. Não se concretizando a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, a autoridade competente decidirá motivadamente pela revogação ou pelo 
prosseguimento da licitação, devendo ser observado os procedimentos mencionados no 
subitem 9.8.4 do Edital. 
12.3.2. Na hipótese de convocação das licitantes classificadas remanescentes, deverão 
ser averiguadas as condições de habilitação destas.  
12.4. A Carta Contrato deverá ser assinado pelo representante legal da adjudicatária 
(diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social ou 
procuração e cédula de identidade do representante. 
12.5. O prazo para assinatura do Termo de Carta Contrato poderá ser prorrogado uma 
vez, e dentro de 05 (cinco) dias corridos, desde que haja tempestiva e formal solicitação 
da adjudicatária, durante seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração. 
12.6. A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do ajuste, a 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
13. DO PAGAMENTO 
13.1. Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA, em conformidade com os 
fornecimentos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data final de cada parcelo do 
adimplemento, juntamente com ACEITE DE CADA FORNECIMENTO. Para o 
pagamento a CONTRATANTE deverá apresentar os seguintes documentos: 
13.1.1. Primeira via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura. 
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13.1.2. Fatura no caso de apresentação de Nota Fiscal. 
13.2 Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da 
contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir 
da data em que estas forem cumpridas. 
13.3 O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente/ou emissão de ordem de 
pagamento. 
13.4 Em caso de dúvida ou divergência, a fiscalização liberará para pagamento a parte 
inconteste dos serviços. 
13.5 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos 
deste ajuste. 
13.6 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais 
pelos serviços executados ou implicará sua aceitação. 
 
14. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
14.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal n° 8.666/93, Lei 
Federal n° 10.520/2002 e demais normas pertinentes. 
14.2. A licitante que apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta/lance, falhar ou 
fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
deixar de entregar documento, ou ainda, fizer declaração falsa, inclusive nos termos 
2.2.1.2 do Edital, garantido o contraditório e o direito prévio de ampla defesa, estará 
sujeita, conforme a gravidade da conduta, a: 
14.2.1. Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor total estimado do ajuste e/ou; 
14.2.2. Pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, observados os procedimentos contidos na Lei 10.520/2002. 
14.3.  A empresa que convocada dentro da validade de sua proposta estiver impedida de 
assinar o Termo de Contrato e/ou de retirar a Nota de Empenho pela não apresentação 
dos documentos necessários para tanto, ou recusar-se a retirá-la dentro do prazo 
previsto no item 12.2, estará sujeita a: 
14.3.1. Multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho 
e/ou; 
14.3.2. Pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos. 
14.4. A impossibilidade da adjudicatária em assinar o Termo de Contrato por força da não 
comprovação de situação regular perante o CADIN – Cadastro Informativo Municipal 
implicará multa de 10% (dez por cento) do valor total adjudicado. 
14.5. Multa por atraso nas entregas dos produtos: de 2% (dois por cento) do valor da 
parcela correspondente, para cada dia de atraso, não superior a 30% (trinta por cento). 
Ultrapassados 15 dias, o atraso será considerado como inexecução parcial. 
14.6. Multa fixa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos entregues com 
vícios, mais multa diária de 2% (dois por cento), sobre o mesmo valor, para cada dia de 
atraso, se os produtos entregues com defeito ou fora das especificações não forem 
substituídos em 48 (quarenta e oito) horas, contados da data em que a Administração 
tiver comunicado a empresa a irregularidade. Quando o valor totalizar 30% (trinta por 
cento), o atraso será considerado inexecução parcial, caso se refira à parcela do objeto, 
momento a partir do qual não será mais permitido o recebimento dos produtos. 
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14.7. Multa por inexecução parcial: 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela 
inexecutada. 
14.8. Multa de 30% (trinta por cento) do valor total do ajuste, em caso de inexecução 
total. 
14.9. Multa de 10% (dez por cento) por descumprimento de quaisquer das obrigações 
decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima, a qual incidirá 
sobre o valor da Nota de Empenho. 
14.10. As penalidades poderão ser aplicadas concomitantemente, conforme dispõe o 
parágrafo segundo do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 
14.11. O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, e 
alterações subsequentes. 
14.12. As importâncias relativas às multas poderão ser descontadas dos pagamentos a 
que tiver direito a Contratada. 
14.13. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data 
da intimação da empresa apenada. A critério da CONTRATANTE e, em sendo possível, 
o valor devido será descontado da importância que a CONTRATADA tenha a receber. 
Não havendo pagamento, o valor correspondente às multas será inscrito como dívida 
ativa, sujeitando-se ao processo executivo. 
 
15. DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO DO OBJETO 
15.1. A quantidade total dos produtos é aquela descrita no Anexo I - Termo de 
Referencia. 
15.2. O fornecimento dos produtos será realizado de forma parcelada, nas 
quantidades estimadas, em conformidade com as especificações do Anexo I, pelo 
período até 31 de dezembro de 2020. 
15.3. O prazo para a entrega será o indicado na data de Ordem de Fornecimento 
deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias uteis, após o ciente da OF, sob pena de 
rescisão de contrato. 
15.4. O local para a entrega é no local indicado na OF. 
15.5. Por ocasião da entrega, o produto deverá ser entregue de acordo com as 
especificações na proposta de preço apresentada. 
15.6. O responsável pela Unidade Requisitante deverá designar servidor(es)  
responsável(is) pelo recebimento dos produtos. 
15.7. A entrega dos produtos será parcelada até que seja atingida a quantidade total 
adquirida relacionada no ANEXO I. 
15.8. No ato da entrega dos produtos caberá ao(s) responsável(is) pelo recebimento 
conferir-los rigorosamente, aferindo se estão de acordo com a qualidade, quantidade e 
forma de entrega prevista neste Edital, especialmente quanto às especificações 
constante no ANEXO I, bem como se a identificação dos produtos está de acordo com a 
proposta apresentada, cabendo a responsabilidade pela aceitação de qualquer produto 
em desacordo. 
15.8.1.  Para cada entrega serão inspecionadas a embalagem, a validade e a 
composição do produto, não sendo aceito durante o período da contratação de 
fornecimento e entrega alterações do produto contratado. 
15.8.2. Os produtos deverão ser entregues trazendo, obrigatoriamente, a identificação do 
fabricante e/ou fornecedor, marca, número do lote, descrição do produto. 
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15.9. Após a entrega dos produtos (RECEBIMENTO PROVISÓRIO) se iniciará o prazo 
de até 03 (três) dias para a verificação das especificações, quando então será lavrado o 
ACEITE DEFINITIVO dos produtos.  
15.10. Caso seja constatado o descumprimento das condições estabelecidas e/ou que 
os produtos não atendam as especificações descritas no ANEXO I, ou apresentem 
quaisquer anomalias, alterações de odor e cor, remendos, furos na embalagem, serão 
imediatamente devolvido a CONTRATADA, para pronta substituição, no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data da recusa, feita por escrito pela 
Contratante, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no contrato, na Lei federal 
nº 8.666/93, e atualizações posteriores e, ainda, no Código de Defesa do Consumidor. 
15.11. No caso de inadimplência do licitante (entrega dos produtos com 
especificações diferentes ao ofertado, com imperfeição ou quantidade inferior ao 
adjudicado, etc.) considerar-se-á o recebimento após a composição dos produtos, tais 
como ofertados, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no Edital. 
15.12. Na hipótese de ser constatada alguma adulteração quanto à qualidade dos 
produtos serão aplicadas as penalidades previstas no Edital, reservando-se ainda a esta 
Pasta o direito de mover ação judicial responsabilizando-a civilmente por eventuais 
danos ou prejuízos que o consumo destes possam causar aos usuários. 
15.13. Correrão por conta da Contratada, todas as despesas de embalagem, 
transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes das entregas e 
da própria aquisição dos produtos. 
15.14. A contratada será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e 
pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos 
pessoais e materiais causados a terceiros durante o transporte e descarga dos produtos 
no local da entrega. 
 
16. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
16.1. Fica a licitante ciente de que a apresentação da proposta implica a aceitação de 
todas as condições deste Edital e seus anexos, não podendo invocar desconhecimento 
dos termos do Edital ou das disposições legais aplicáveis à espécie para furtar-se ao 
cumprimento de suas obrigações. 
16.2. As normas deste pregão serão interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados e o desatendimento de exigências formais, desde que não 
comprometa a aferição da habilitação da licitante nem a exata compreensão de sua 
proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante. 
16.3. O presente pregão poderá ser anulado ou revogado nas hipóteses previstas em 
Lei, sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenização, observado o disposto 
no artigo 59 da Lei Federal n° 8.666/93.  
16.4. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.  
16.5. O presente Edital e seus anexos, a proposta da licitante vencedora do certame e 
a(s) Ata(s) de Deliberação e de Julgamento farão parte integrante da carta contrato, 
independentemente de transcrição.  
16.6. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do 
julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a 
elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.  
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16.7. A comissão julgadora foi instituída nos termos da portaria constante do processo 
administrativo pertinente a esta licitação. 
16.8. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
16.9. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, são competentes, por 
disposição legal o Foro Central da Comarca de Bocaina - PI. 
 
17. ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL 
ANEXO I.     Termo de Referência 
ANEXO II.  Modelo de Proposta. 
ANEXO III.  Modelo de Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação. 
ANEXO IV.  Modelo Referencial de Credenciamento. 
ANEXO V.  Declaração de que se enquadra na situação de microempresa ou empresa 
de pequeno porte. 
ANEXO VI.   Modelo de Declaração de Inexistência de Débito em relação à PMSLPI. 
ANEXO VII.  Modelo de Declaração – art. 7º, inc.XXXIII da Constituição Federal. 
ANEXO VIII.  Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à 
Habilitação. 
ANEXO IX. Declaração de Disponibilidade dos Produtos. 
ANEXO X.  Minuta de Carta Contrato.  
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Pregão Presencial Nº 001/2020 – Processo administrativo nº 002/2020 - CPL 
 

 
1. OBJETO: 
Constitui o objeto deste Pregão o(a) Aquisição de Lote I - Medicamentos; Lote II - 
Materiais Hospitalares, destinados a Secretaria Municipal de Saúde e Postos de Saúde, 
nas quantidades e especificações constantes neste ANEXO I. 
 
2. DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS PRODUTOS 
 
 

ITENS MEDICAMENTOS UND. QUANT. 

1 Ácido tranexamico inj Amp 1200 

2 Azitromicina susp 600mg 15ml vd 40 

3 Atropina inj 0,25mg amp 1000 

4 A.A.S 100 mg cx c/200 comp Cx 200 

5 Ambroxol susp. Adu. 100ml Vd 500 

6 Ambroxol susp. Ped. 100ml Vd 500 

7 Acebrofilina sup adt 120ml Vd 70 

8 Acebrofilina sup inf 120ml Vd 70 

9 Acido folico 5 mg cx c/20 comp Cx 200 

10 Albendazol 400 mg cx c/1 comp. Cx 600 

11 Albendazol susp. 10 ml Fr 600 

12 Alendronato de sodio 70 mg c/ 4 Cx 300 

13 Amoxicilina 500 mg comp. und 7000 

14 Ampicilina 500 mg cx c/10 caps Cx 250 

15 Amoxicilina susp. 250 mg 60 ml vd 500 

16 Amoxicilina susp. 250 mg 150 ml Vd 400 
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17 Anlodipino 05mg cx c/30 comp. Cx 500 

18 Anlodipino 10mg cx c/30 comp. Cx 500 

19 Atenolol 25mg cx c/30 comp Cx 2500 

20 Atenolol 50mg cx c/30 comp Cx 2500 

21 Azitromicina 500mg cx c/3 comp. Cx 1000 

22 Bromexina susp adulto 120ml vd 200 

23 Bromexina susp infantil 120ml vd 200 

24 Bromoprida  gotas Vd 500 

25 Bromoprida 10mg cx c/20 comp Cx 150 

26 Benzoato de bezila 100ml Vd 50 

27 Betametasona elixir 120ml Vd 200 

28 Betametasona inj  Amp 70 

29 Captopril 25 mg cx c/60 comp. Cx 1500 

30 Captopril 50 mg cx c/30 comp Cx 1500 

31 Ciprofloxacino 500mg cx c/14 comp Cx 100 

32 Cefalexina 500mg cx c/8 comp. Cx 400 

33 Cefalexina lig 100ml Fr 300 

34 Cefalotina inj 1g Amp 300 

35 Ceftriaxona inj. 1g Amp 300 

36 Cetoconazol 200mg cx c/10 comp. Cx 250 

37 Cetoconazol cre 30gr Tb 300 

38 Cetoconazol + betamet+ neomicina 30g Tb 250 

39 Ciclofemme cx c/ 21 comp Cx 400 

40 Cimetidina  inj 2ml Amp 300 

41 Cimetidina 200mg cx c/20 comp. Cx 200 

42 Clindamicina 300mg cx c/16 comp. Cx 75 
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43 Complexo B drageas cx c/50 comp  Vd 500 

44 Complexo B gts 30ml Vd 500 

45 Complexo B inj 2 ml Amp 500 

46 Complexo B xpe 100ml Vd 400 

47 Dexclorfeniramina 120 ml Vd 300 

48 Dexametasona 4mg x 2,5 ml Amp 500 

49 Dexametasona creme 10 g Tb 300 

50 Dexametasona elixir x 100 ml Vd 300 

51 Desloratadina susp 60 ml vd 300 

52 Diclofenaco potássico 50mg cx c/ 20 comp. Cx 750 

53 Diclofenaco resinado gts fr 20 ml Fr 400 

54 Diclofenaco sodio 50mg cx c/20 comp. Cx 750 

55 Diclofenaco sodio 75 mg 3ml Amp 750 

56 Digoxina 0,25mg cx c/20 comp. Cx 350 

57 Dimeticona gts fr 10 ml Fr 250 

58 Dipirona 500mg comp und 10000 

59 Dipirona gts fr 20 ml Fr 1000 

60 Dipirona gts fr 100 ml Fr 500 

61 Dompedidona 10mg c/30 comp Cx 30 

62 Enalapril 10 mg cx c/30 comp Cx 1500 

63 Enalapril 20 mg cx c/30 comp Cx 1500 

64 Enalapril 5mg cx 30 comp Cx 1500 

65 Furosemida 40 mg cx c/20 comp Cx 600 

66 Furosemida 40 mg cx 2ml Amp 700 

67 Fluconazol 150mg cx 02 Cx 600 

68 Gentamicina 20 mg cx 2 ml Amp 600 
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69 Gentamicina 80 mg cx 2ml Amp 600 

70 Glibenclamida 5mg cx c/ 30 comp Cx 1000 

71 Glicose 50% 10 ml Amp 700 

72 Hidroclorotiazida 25 mg cx 30 comp. Cx 2500 

73 Hidroclorotiazida 50 mg cx c/30 comp. Cx 2000 

74 Hidroxido de aluminio 100 ml Vd 300 

75 Hioscina composta gts 20 ml Fr 100 

76 Hidrocortisona inj 100mg Amp 1000 

77 Hidrocortisona inj 500mg  amp 1000 

78 Ibuprofeno 300 mg cx c/20 comp. Cx 150 

79 Ibuprofeno 600 mg cx c/20 comp. Cx 100 

80 Ibuprofeno gts 30 ml Fr 200 

81 Ipatrópio 20 ml Fr 350 

82 Lansoprazol 30mg cx c/ 28 comp Cx 100 

83 Lidocaina pom 25 gramas und 200 

84 Loratadina 10mg cx c/12 comp. cx 400 

85 Loratadina susp 100 ml vd 500 

86 Losartana potassica 100mg cx c/30 comp Cx 200 

87 Losartana potassica 50mg cx c/30 comp Cx 1500 

88 Mebendazol 100 mg cx c/6 comp Cx 1000 

89 Mebendazol susp. 30 ml Fr 600 

90 Meloxicam 15mg cx c/10 comp Cx 100 

91 Metformina 500 mg cx c/30 comp. Cx 400 

92 Metformina 850 mg cx c/30 comp. Cx 800 

93 Metoclopramida gotas 10 ml Fr 200 

94 Metoclopramida inj 1ml  Und 1000 
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95 Metronidazol + nistatina creme 50g Tb 120 

96 Metronidazol 250 mg cx c/20 comp. Cx 400 

97 Metronidazol gel 50 gr Tb 200 

98 Metronidazol susp. 100 ml Vd 450 

99 Miconazol creme 80g + aplicador Tb 70 

100 Neomicina + bacteracina pda 10 g Tb 500 

101 Neomicina pda 15 g Tb 400 

102 Nifedipina retard 20mg cx c/30 comp. Cx 350 

103 Nifedipino 20 mg cx c/30 comp. Cx 450 

104 Nimesulida 100 mg comp. Cx c/12 comp. Cx 1000 

105 Nimesulida gotas 20 ml Fr 700 

106 Nistatina creme 60 gr Tb 350 

107 Nistatina susp. Oral 50 ml Vd 350 

108 Nootropil inj Amp 240 

109 Norfloxacino 400mg cx c/14 comp Cx 120 

110 Oleo de girassol 100 ml (celoil) Fr 100 

111 Oleo mineral 100 ml Vd 250 

112 Omeprazol 20 mg cx c/56 comp. Cx 300 

113 Omeprazol 40 mg cx c/28 comp. Cx 300 

114 Pantoprazol 20mg cx c/28 comp Cx 20 

115 Pantoprazol 40mg cx c/28 comp Cx 20 

116 Paracetamol 500mg cx c/200 comp. Cx 50 

117 Paracetamol 750 mg cx c/200 comp. Cx 50 

118 Paracetamol gotas fr 15 ml Fr 1000 

119 Penicilina inj 1.200.000 Amp 1000 

120 Piroxicam 20mg cx c/15 comp Cx 200 
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121 Prednisona 20mg cx c/20 comp. Cx 200 

122 Prednisona 5mg cx c/ 20 comp. Cx 500 

123 Prednisolona 20mg cx c/10 comp. Cx 250 

124 Prednisolona susp 60 ml Vd 250 

125 Prometazina inj 2 ml Amp 300 

126 Propafenona 300mg c/30 comp. Cx 50 

127 Propanolol 40 mg cx c/30 comp Cx 500 

128 Ranitidina 150mg cx c/20 comp. Cx 500 

129 Ranitidina inj 25mg/ml 2ml Amp 1000 

130 Sais para hidratação cx c/ 50 unidades Cx 25 

131 Salbutamol 100 ml Xpe Vd 700 

132 Secnidazol 1g cx c/2 comp. Cx 500 

133 Sinvastatina 10 mg cx c/30 comp. Cx 500 

134 Sinvastatina 20 mg cx c/30 comp. Cx 300 

135 Sinvastatina 40 mg cx c/30 comp. Cx 100 

136 Solução fisiologia 0,9% 500ml Amp 500 

137 Solução glicosada 5 % 500ml Amp 400 

138 Soro Glicofisiologico 500ml Amp 300 

139 Sulfametozaxol + trim susp. 100 ml Vd 400 

140 Sulfametozaxol + trim. Cx c/20 comp. Cx 500 

141 Sulfato ferroso comp. Cx c/50 comp. Cx 500 

142 Sulfato ferroso gotas fr 30 ml Fr 700 

143 Sulfato ferroso liq  100 ml Vd 500 

144 Tandene cx c/ 30 comp Cx 200 

145 Tinidazol+miconazol cre vag 45gr Tb 20 

146 Vitamina c 500mg cx c/20 comp. Cx 200 



 
  

 

São Luís do Piauí – PI, 09 de janeiro de 2020 - Edital pag. nº 25 
                                           

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ – PI 
CNPJ Nº.  01.519.467/0001-05 

Av. Luis Borges de Sousa, 660 – Centro – Fone: (0**89) 3434-0001 

CEP 64638-000 = São Luis do Piauí – PI. 

Pregão Presencial nº 001/2020 

Processo Adm. nº 002/2020 - CPL 

                                      FLS. N°___________ 

 

____________________ 

RUBRICA 

___________________ 
Pedro Afonso de Sousa Junior 

Pregoeiro  

___________________ 
Luciene Maria da chagas 

Membro 

___________________ 
Reinaldo da Silva Pereira 

Membro 

147 Vitamina c gotas 20 ml Fr 300 

148 Vitamina k inj 1 ml Amp 200 

 

  LOTE I I :  MATERIAL HOSPITALAR     

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QUANT. 

1 
ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT/100UND PCT 50 

2 
AGULHA DESCARTÁVEL 13X3,8 C/100 CX 70 

3 
AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 C/100 CX 70 

4 
AGULHA DESCARTÁVEL 25X07 C/100 CX 70 

5 
AGULHA DESCARTAVEL 25X8 C/100 CX 70 

6 
AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/100 CX 70 

7 
ALCOOL HIDRATADO 70% 1000ML LT 70 

8 
ALCOOL GEL 70% 95 G FRC 85 

9 
AGUA OXIGENADA 10VOL. 1000ML LT 70 

10 
ALGODÃO HIDROFILO 500G PCT 70 

11 
ALMOTOLIA TRANSPARENTE 125 ML FRC 70 

12 
ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500ML FRC 70 

13 
APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO UND 25 

14 
APARELHO INALAÇÃO COMPACTO C/KIT UND 15 

15 
ATADURA DE CREPON 10CMX3M C/ 12 PCT 70 

16 
ATADURA DE CREPON 12CMX3M C/ 12 PCT 70 

17 
ATADURA DE CREPON 15CMX3M C/ 12 PCT 70 

18 
ATADURA DE CREPON 20CMX3M C/ 12 PCT 70 

19 
ATADURA GESSADA 10CMX3M EMBALG INDIV RL 350 

20 
ATADURA GESSADA 12CMX3M EMBALG INDIV RL 350 

21 
ATADURA GESSADA 15CMX3M EMBALG INDIV RL 350 
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22 
ATADURA GESSADA 20CMX3M EMBALG INDIV RL 350 

23 BALANÇA P/AGENT SAÚDE 25KG TIP MOLA/ SEM 
SACO 

UND 25 

24 
BOLSA PA COLOSTOMIA 30 MM C/ 10  PCT 70 

25 
BOLSA PA COLOSTOMIA 63 MM C/ 10  PCT 70 

26 
BALANÇA PORTÁTIL 150KG UND 28 

27 
CAT GUT CROMADO 0 C/AG.3CM CX/24 UNIDADE CX 25 

28 
CAT GUT CROMADO 2-0 C/AG.3CM CX/24  CX 25 

29 
CAT GUT CROMADO Nº01 C/AG.3CM CX/24 UM CX 25 

30 
CATGUT SIMPLES 0 C/AG. CX/24 UNIDADE CX 25 

31 
CATGUT SIMPLES 0 S/AG CX/24 UNIDADE CX 25 

32 
CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG. CX/24 UNIDADE CX 25 

33 
CATGUT SIMPLES 2-0 S/AG CX/24 UNIDADE CX 25 

34 
CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG. CX/24 UNIDADE CX 25 

35 
CATETER P/OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS UND 350 

36 
CATETER INTRAVENOSO N-14 UND 350 

37 
CATETER INTRAVENOSO N-18 UND 350 

38 
CATETER INTRAVENOSO N-20 UND 350 

39 COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 
13LTS 

UND 70 

40 
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7LTS UND 70 

41 
COLETOR DE URINA SIST ABERTO 1200ML UND 140 

42 
COLETOR DE URINA SIST FECHADO 2000ML UND 140 

43 
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/9 FIOS C/500U PCT 350 

44 COMPRESSA DE GAZE  ESTERIO 7,5 X 7,5 C/ 30 X 10 
UNIDADES 

CX 280 

45 
CLOREXIDINA 2% 1.000ml UND 15 

46 
EQUIPO P/SORO MACROGOTAS C/ 25 CX 70 

47 
ESCOVA GINECOLÓGICA UND 700 

48 
ESPARADRAPO IMP.10 X 4,5 CM G RL 350 

49 
ESPARADRAPO MICROPORE 2,5 X 4,5 CM RL 250 
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50 
ESPÁTULA DE AYRES PCT C/100UND PCT 35 

51 
ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM: G UND 560 

52 
ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM: M UND 560 

53 
ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM: P UND 560 

54 
ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR UND 35 

55 
FITA P/AUTOCLAVE 19X30MN RL 350 

56 
FIXADOR CITOLÓGICO 100ML UND 140 

57 
GEL P/ ULTRASSOM 5KG UND 35 

58 
GLICERINA 1.000ml UND 20 

59 
GLICOSÍM APARELC/KIT (TIRAS+LANCETAS)  UND 50 

60 
GORRO DESCARTÁVEL PCT C/100UNID PCT 140 

61 
KIT P/NEBULIZAÇÃO ADULTO KIT 210 

62 
KIT P/NEBULIZAÇÃO INFANTIL KIT 210 

63 
LÂMINA DE BISTURI Nº24 C/100UNID CX 56 

64 
LÃMINA P/MICROSCOPIA FOSCA CX C/50UNID CX 50 

65 
LANCETAS P/AP GLICEMIA CX C/100 CX 50 

66 
LATEX ADULTO  UND 210 

67 
LENCOL PAPEL HOSPITAL BRANCO 70X50 UND 70 

68 
LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100UNI CX 70 

69 
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100UND CX 35 

70 
LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100UNI CX 35 

71 
LUVA DE PROCEDIMENTO XP C/100UNI CX 15 

72 
LUVA ESTÉRIL Nº 7,0 PAR 350 

73 
LUVA ESTÉRIL Nº 7,5 PAR 350 

74 
LUVA ESTÉRIL Nº 8,0 PAR 350 

75 
MÁSCARA DESC C/ELÁSTICO CX C/50UND  CX 350 

76 
NYLON 2-0 C/AG CX C/24UNID CX 10 

77 
NYLON 3-0 C/AG CX C/24UNID CX 10 
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78 
NYLON 4-0 C/AG CX C/24UNID CX 10 

79 
NYLON 5-0 C/AG CX C/24UNID CX 10 

80 
OLEO DE GIRASSOL 100ML UND 35 

81 
POVIDINE DEGERMANTE 1000ML LT 15 

82 
POVIDINE TOPICO 1000ML LT 15 

83 
PROTETOR SOLAR PFS 50 C/ 120 ML UND 35 

84 
RINGER COM LACTADO 500ML UND 40 

85 
SACO BRANCO HOSP C/100 PCT 10 

86 
SAPATILHA DES C/ 100 PCT 15 

87 
SCALP Nº19 CX 100 UND CX 100 

88 
SCALP Nº21 CX 100 UND CX 200 

89 
SCALP Nº23 CX 100 UND CX 200 

90 
SCALP Nº25 CX 100 UND CX 200 

91 
SCALP Nº27 CX 100 UND CX 200 

92 
SERINGA DESC.  1ML C/AG. P/INSULINA UND 2800 

93 
SERINGA DESC.  3ML C/AG UND 3500 

94 
SERINGA DESC.  5ML C/AG UND 3500 

95 
SERINGA DESC. 10ML C/AG UND 2800 

96 
SERINGA DESC. 20ML C/AG UND 2800 

97 
SUPORTE CEGONHA 0 A 2 ANOS UND 35 

98 
SUPORTE SUSPESORIO 0 A 5 ANOS UND 35 

99 
SONDA DE FOLEY Nº12 DUAS VIAS 10 UND CX 50 

100 
SONDA DE FOLEY Nº14 DUAS VIAS  10 UND CX 50 

101 
SONDA DE FOLEY Nº16 DUAS VIAS  10 UND CX 50 

102 
SONDA DE FOLEY Nº18 DUAS VIAS  10 UND CX 50 

103 
SONDA DE FOLEY Nº20 DUAS VIAS  10 UND CX 50 

104 
SONDA URETRAL Nº06 UND 50 

105 
SONDA URETRAL Nº08 UND 50 
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106 
SONDA URETRAL Nº10 UND 140 

107 
SONDA URETRAL Nº12 UND 140 

108 
SONDA URETRAL Nº14 UND 140 

109 
SONDA URETRAL Nº16 UND 140 

110 
TERMÔMETRO C/ CABO P/ VACINA DIGITAL UND 10 

111 
TERMÔMETRO DIGITAL UND 50 

112 
TINTURA DE IODO 1000 ML UND 20 

113 
TIRAS P/GLICEMIA CX C/50UNID  ON CALL PLUS CX 28 

114 
TOUCA DESC PCT C/100UND PCT 30 

 
Valores Previstos R$ Lote I R$ 225.170,40, Lote II R$ 139.259,25 

 
 
3. EMBALAGEM: 
3.1. A embalagem primária do produto deve atender à legislação vigente. 
3.2. Deverá constar na embalagem a data de fabricação do produto. As embalagens 
que apresentem remendos, furos ou deformações não serão aceitas. 
 
4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS  
4.1. TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS DEVERÃO: 
4.1.1. Ser de primeira qualidade.  
4.1.2. Mencionar marca e fabricante dos produtos ofertados na proposta comercial. 
4.1.3. Por ocasião da entrega, o produto deverá ser entregue tendo as condições de bom 
estado de conservação. 
4.1.4. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações do 
objeto, o mesmo será devolvido, aplicando-se as penalidades cabíveis. 
4.1.5. Atender, ainda, aos dispositivos da Lei n° 8.078/90, Código de Defesa do 
Consumidor e demais legislações pertinentes. 
 
5. DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA DO OBJETO 
5.1. A quantidade total dos produtos é aquela descrita no Anexo I - Termo de 
Referencia. 
5.2. O fornecimento dos produtos será realizado de forma parcelada, nas 
quantidades estimadas, em conformidade com as especificações do Anexo I, até 
31 de dezembro de 2020. 
5.3. O prazo para a entrega dos produtos será o indicado na data de Ordem de 
Fornecimento que será de 05 (cinco) dias uteis após o recebimento da OF. 
5.4. O local para a entrega é será indicado na OF. 
5.5. A entrega será feita com todas as despesas incluída no transporte por conta do 
contratado. 
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5.6. O responsável pela Unidade Requisitante deverá designar servidor(es)  
responsável(is) pelo recebimento dos produtos. 
5.7. A entrega dos produtos será parcelada até que seja atingida a quantidade total 
adquirida relacionada no ANEXO I. 
5.8. No ato da entrega dos produtos caberá ao(s) responsável(is) pelo recebimento 
conferir-los rigorosamente, aferindo se estão de acordo com a qualidade, quantidade e 
forma de entrega prevista neste Edital, especialmente quanto às especificações 
constante no ANEXO I, bem como se a identificação dos produtos está de acordo com a 
proposta apresentada, cabendo a responsabilidade pela aceitação de qualquer produto 
em desacordo. 
5.8.1.  Para cada entrega serão inspecionadas a embalagem, a validade e a composição 
do produto, não sendo aceito durante o período da contratação de fornecimento e 
entrega alterações do produto contratado. 
5.8.2. Os produtos deverão ser entregues trazendo, obrigatoriamente, a identificação do 
fabricante e/ou fornecedor, marca, número do lote, descrição do produto. 
5.9. Após a entrega dos produtos (RECEBIMENTO PROVISÓRIO) se iniciará o prazo 
de até 03 (três) dias para a verificação das especificações, quando então será lavrado o 
ACEITE DEFINITIVO dos produtos.  
5.10. Caso seja constatado o descumprimento das condições estabelecidas e/ou que os 
produtos não atendam as especificações descritas no ANEXO I, ou apresentem 
quaisquer anomalias, alterações de odor e cor, remendos, furos na embalagem, serão 
imediatamente devolvido a CONTRATADA, para pronta substituição, no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data da recusa, feita por escrito pela 
Contratante, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no contrato, na Lei federal 
nº 8.666/93, e atualizações posteriores e, ainda, no Código de Defesa do Consumidor. 
5.11. No caso de inadimplência do licitante (entrega dos produtos com 
especificações diferentes ao ofertado, com imperfeição ou quantidade inferior ao 
adjudicado, etc.) considerar-se-á o recebimento após a composição dos produtos, tais 
como ofertados, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no Edital. 
5.12. Na hipótese de ser constatada alguma adulteração quanto à qualidade dos 
produtos serão aplicadas as penalidades previstas no Edital, reservando-se ainda a esta 
Pasta o direito de mover ação judicial responsabilizando-a civilmente por eventuais 
danos ou prejuízos que o consumo destes possam causar aos usuários. 
5.13. Correrão por conta da Contratada, todas as despesas de embalagem, transportes, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes das entregas e da própria 
aquisição dos produtos. 
5.14. A contratada será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e 
pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos 
pessoais e materiais causados a terceiros durante o transporte e descarga dos produtos 
no local da entrega. 
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                                      FLS. N°___________ 

 

____________________ 

RUBRICA 

___________________ 
Pedro Afonso de Sousa Junior 

Pregoeiro  

___________________ 
Luciene Maria da chagas 

Membro 

___________________ 
Reinaldo da Silva Pereira 

Membro 

ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA 

(Papel Preferencialmente Timbrado da Empresa Licitante) 
Pregão Presencial Nº 001/2020 - Proc. nº  002/2020 - CPL 

 
À 
Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
 
A empresa __________________________________________________________, 
CNPJ ___________________, estabelecida na _____________________________, 
bairro ______________________, cidade _______________, estado _______, 
C.N.P.J/M.F. nº ______________, telefone _____________, fax _________, e-mail 
__________, pela presente, propõe-se a executar o objeto do presente edital, nas 
condições que se seguem, a saber: 
 
Valor total da Proposta: ____________________________ 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 
Prazo de Entrega:_____________________ 
Condições de pagamento:___________________ 
 
I)  Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as 
cláusulas e condições do Edital relativas à licitação supra, bem como às disposições da 
Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 097/2011, que integrarão 
o ajuste correspondente. 
II)  Declara, outrossim, que os preços ofertados incluem todos os custos, todos os 
impostos (inclusive I.P.I. e I.C.M.S, se for o caso), taxas e benefícios e constituirá, a 
qualquer título, a única e completa remuneração pelo adequado e perfeito fornecimento 
dos produtos, incluídas, ainda, todas as despesas decorrentes de transporte, taxas, 
fretes, provas, entregas, descontos, bonificações, custo do orçamento, despesas 
trabalhistas, previdenciárias, emolumentos e quaisquer outras despesas, encargos e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e de seus anexos. 
III)  Declara que os produtos ofertados são de primeira qualidade. 
IV)  Declara ainda, que tem pleno conhecimento que dos prazos e condições de 
fornecimento. 
V)  Declara que o produto serão entregues de acordo com as especificações constantes 
no ANEXO I, inclusive quanto ao validade dos produtos. 
 
   Data: _____/______/______. 

Assinatura do Representante legal da empresa 
Razão Social: ................................................................................ 
CNPJ/MF: ......................................................................................  

  Nome: ............................................................................................ 
Cargo: ............................................................................................ 
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                                      FLS. N°___________ 

 

____________________ 

RUBRICA 

___________________ 
Pedro Afonso de Sousa Junior 

Pregoeiro  

___________________ 
Luciene Maria da chagas 

Membro 

___________________ 
Reinaldo da Silva Pereira 

Membro 

 
ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS 
CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

(Papel Preferencialmente Timbrado da Empresa Licitante) 
Pregão Presencial Nº 001/2020 - Proc. nº  002/2020 - CPL 

 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 
A empresa __________________________inscrita no CNPJ sob nº 
________________________, neste ato representada por seu representante 
legal/procurador, que ao final subscreve, DECLARA, sob as penas da lei e para fins do 
disposto no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 
 
 

São Luís do Piauí - PI, ____ de __________ de 2020. 
 
 
 

Assinatura do Representante legal da empresa 
Razão Social: ......................................................................... 
CNPJ/MF: .............................................................................  
Nome:..................................................................................... 
Cargo: .................................................................................... 
Telefone: ............................ Telefone Celular: ........................... 
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                                      FLS. N°___________ 

 

____________________ 

RUBRICA 

___________________ 
Pedro Afonso de Sousa Junior 

Pregoeiro  

___________________ 
Luciene Maria da chagas 

Membro 

___________________ 
Reinaldo da Silva Pereira 

Membro 

ANEXO IV 
MODELO REFERENCIAL DE CREDENCIAMENTO 

(Papel Preferencialmente Timbrado da Empresa Licitante) 
Pregão Presencial Nº 001/2020 - Proc. nº  002/2020 - CPL 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Em cumprimento aos ditames editalícios, a empresa _________________, com sede a 
_______________________, CNPJ nº ________________, representada pelo(a) Sr(a). 
__________________________________________, cédula de identidade RG nº 
_________________, CPF/MF sob nº ______________, telefone ________________, 
credencia o(a) Sr.(a) ________________, portador(a) da cédula de identidade RG nº 
__________________, órgão expedidor _____________, inscrito(a) no CPF/MF sob nº 
_____________, telefone _______________, para representá-lo(a) perante a Prefeitura 
Municipal de São Luís do Piauí, ao qual outorgamos poderes específicos para 
formulação de lances verbais e para prática de todos os demais atos, inclusive, 
interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias inerentes ao certame em 
referência. 
 

São Luís do Piauí - PI, ____ de __________ de 2020. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
(FIRMA RECONHECIDA) 

 
O PRESENTE CREDENCIAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO 

OBRIGATORIAMENTE DOS DOCUMENTOS INDICADOS NO ITEM 5 DO EDITAL. 

Assinatura do Representante legal da empresa 
Razão Social: ......................................................................... 
CNPJ/MF: .............................................................................  
Nome:..................................................................................... 
Cargo: .................................................................................... 
Telefone: ............................ Telefone Celular: ........................... 
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                                      FLS. N°___________ 

 

____________________ 

RUBRICA 

___________________ 
Pedro Afonso de Sousa Junior 

Pregoeiro  

___________________ 
Luciene Maria da chagas 

Membro 

___________________ 
Reinaldo da Silva Pereira 

Membro 

ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(Papel Preferencialmente Timbrado da Empresa Licitante) 

Pregão Presencial Nº 001/2020 - Proc. nº  002/2020 - CPL 
 
___________________________________________________ [nome da empresa], 
____________________________ [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), 
localizada (endereço completo) __________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº ________________, neste ato representada pelo Sr.(a) 
__________________, [cargo] _____________ [nome do representante legal], portador 
da Carteira de Identidade nº ________________, inscrito no CPF sob o nº 
__________________, DECLARA, sob as penalidades do artigo 299 do Código 
Penal, que se enquadra como :  
(    ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
4/12/2006; 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses 
descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e que inexistem 
fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação. 

 
Local e Data 

 
 

Assinatura do Representante legal da 
empresa 

Razão Social:........................................... 
CNPJ/MF: ................................................ 
Nome: ..................................................... 
Cargo:....................................................... 
RG/CPF: ................................................. 

 
 

OBS. 
1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
2) Esta declaração será entregue ao Pregoeiro, por ocasião do credenciamento, pelas 
empresas que pretendam se beneficiar desta licitação do regime diferenciado e 
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/. 
3) A mesma deverá ser acompanhada da Certidão Simplificada da Junta Comercial do 
Estado. 
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                                      FLS. N°___________ 

 

____________________ 

RUBRICA 

___________________ 
Pedro Afonso de Sousa Junior 

Pregoeiro  

___________________ 
Luciene Maria da chagas 

Membro 

___________________ 
Reinaldo da Silva Pereira 

Membro 

ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM RELAÇÃO À PMSLPI 
(Preenchimento obrigatório para licitantes com sede em outro Município) 

Pregão Presencial Nº 001/2020 - Proc. nº  002/2020 - CPL 
 
A empresa _________________________________________________________, 
CNPJ/MF nº ______________________, com sede na ________________________ 
___________________________________________, por seu representante legal, 
DECLARA para os fins de direito e sob as penas da lei, que não é cadastrada e que 
nada deve à Fazenda do Município de São Luís do Piauí - PI. 
 

São Luís do Piauí - PI, ____ de _________ de 2020. 
 

 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
Nome: ...................................................................... 
R.G.:.......................................................................... 
CPF.: ......................................................................... 

Cargo: ........................................................................... 
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____________________ 

RUBRICA 

___________________ 
Pedro Afonso de Sousa Junior 

Pregoeiro  

___________________ 
Luciene Maria da chagas 

Membro 

___________________ 
Reinaldo da Silva Pereira 

Membro 

ANEXO VII 
DECLARAÇÃO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

(Papel Preferencialmente Timbrado da Empresa Licitante) 
Pregão Presencial Nº 001/2020 - Proc. nº  002/2020 - CPL 

 
 
 

A empresa ________________________________________ inscrita no CNPJ sob nº 
________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a).__________________________, portador(a) da Carteira de Identidade RG 
nº______________ e do CPF/MF sob nº _______________________ DECLARA para 
fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
(  ) Ressalva: se emprega menor, a partir de quatorze anos, é na condição de aprendiz. 
 
 

São Luís do Piauí - PI, _____ de __________ de 2020. 
 
 
 

________________________________________ 
Representante Legal/Procurador 

 
 

(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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RUBRICA 

___________________ 
Pedro Afonso de Sousa Junior 

Pregoeiro  

___________________ 
Luciene Maria da chagas 

Membro 

___________________ 
Reinaldo da Silva Pereira 

Membro 

ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO  

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 
(Papel Preferencialmente Timbrado da Empresa Licitante) 

Pregão Presencial Nº 001/2020 - Proc. nº  002/2020 - CPL 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí 
Prezados Senhores: 
 
A empresa _________________________________________________, CNPJ n.º 
____________________, declara, sob as penas da Lei, o que segue: 
1º)  Que não existem fatos supervenientes impeditivos à nossa habilitação no Pregão 
nº 001/2020. 
2º)  Não se encontra, a qualquer título, suspensa no seu direito de participar de 
licitações ou de contratar com o Poder Público, em quaisquer das esferas da Federação. 
3º)  Não se encontra, a qualquer título, sujeita à declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com o Poder Público, em quaisquer das esferas da Federação. 
4º)  Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Edital da presente 
licitação, sujeita a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir sua regular 
habilitação na presente licitação ou a eventual contratação que do procedimento possa 
recorrer. 
5º)  Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue 
inidônea, durante a tramitação do presente procedimento licitatório ou da execução do 
ajuste. 
 

São Luís do Piauí - PI, ____ de _______ de 2020. 
 
 
 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
Nome:......................................................................... 
R.G.: .......................................................................... 
CPF.:  ......................................................................... 
Cargo: .......................................................................... 
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RUBRICA 

___________________ 
Pedro Afonso de Sousa Junior 

Pregoeiro  

___________________ 
Luciene Maria da chagas 

Membro 

___________________ 
Reinaldo da Silva Pereira 

Membro 

ANEXO IX 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE FORNECIMENTO 

Pregão Presencial Nº 001/2020 - Proc. nº  002/2020 - CPL 
 
 

À 
Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
A empresa ____________________________________________________________, 
CNPJ ___________________, estabelecida na ______________________________, 
bairro ______________________, Cidade _______________, Estado _______, telefone 
_____________, fax _________, e-mail __________, pelo seu representante legal, 
DECLARA, para fins de direito e sob as penas da Lei, bem como as previstas no artigo 
299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, de 
executar o fornecimento, conforme especificado neste Pregão e nos Anexos, em especial 
o ANEXO I, nas especificações, condições, prazo, previstos no Edital.  

 
São Luís do Piauí - PI, ____ de _______ de 2020. 

 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
Nome: .................................................................................. 
R.G.:...................................................................................... 
CPF.: .................................................................................... 
Cargo: .................................................................................. 
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____________________ 
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___________________ 
Pedro Afonso de Sousa Junior 
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___________________ 
Luciene Maria da chagas 

Membro 

___________________ 
Reinaldo da Silva Pereira 

Membro 

 
ANEXO X 

MINUTA DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO Nº ____/2020  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2020 - CPL 
LICITAÇÃO – Pregão Presencial Nº 001/2020  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí. 
OBJETO: Aquisição de Lote I - Medicamentos; Lote II - Materiais Hospitalares, 
destinados a Secretaria Municipal de Saúde e Postos de Saúde, em estrita conformidade 
com a descrição contida no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante do 
Edital. 
CONTRATADA: ....................................................................................................... 
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ (_________) 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30, FONTE DE RECURSO: FMS, FARMÁCIA 
BÁSICA, PAB, FUNDO A FUNDO, CUSTEIO SUS 
PRAZO CONTRATUAL: até 31 de dezembro de 2020, a contar da data da assinatura 
do contrato. 
 
Pela presente contrato, de um lado o Município de São Luís do Piauí - PI, neste ato 
representada pelo Sr. Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa, residente e 
domiciliado nesta cidade, CPF 397.241.073-53 documento de Identificação RG 805.676 - 
SSP-PI, adiante designado simplesmente CONTRATANTE e de outro, a empresa 
______________ com sede na _________, inscrita no CNPJ sob o nº__________, 
telefones_______, adiante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato 
representada pelo(a) Sr.(a)______________, portador do RG nº ____________e 
CPF/MF nº_____ residente e domiciliado na ______, de acordo com a representação 
legal que lhe é outorgada por _______ e, resolvem celebrar o presente ajuste 
administrativo, que se regerá pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 
nº 10.520/02, Lei Municipal nº 097/2011 e demais legislações pertinentes à matéria, 
pelas seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA CARTA CONTRATO  

1.1. Constitui objeto deste Pregão o(a) Aquisição de Lote I - Medicamentos; Lote II - 
Materiais Hospitalares, destinados a Secretaria Municipal de Saúde e Postos de Saúde, 
de acordo com as especificações, descrição, prazos e demais obrigações e informações 
constantes no ANEXO I, que passa a fazer parte deste ajuste. 
1.2. O fabricante e marca dos produtos são aqueles relacionados na proposta 
comercial apresentada pela(s) adjudicatária(s), por ocasião do atendimento do subitem 
9.13 do Edital. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES E LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO 

2.1. A quantidade total dos produtos é aquela descrita no Anexo I - Termo de 
Referencia. 
2.2. O fornecimento dos produtos será realizado de forma parcelada, nas quantidades 
estimadas, em conformidade com as especificações do Anexo I, até 31 de dezembro de 
2020. 
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___________________ 
Pedro Afonso de Sousa Junior 
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___________________ 
Luciene Maria da chagas 

Membro 

___________________ 
Reinaldo da Silva Pereira 

Membro 

2.3. O prazo para a entrega será o indicado na data de Ordem Fornecimento, que 
será de até 05 (cinco) dias uteis após o recebimento da mesma. 
2.4. O local para a entrega será indicado na OF. 
2.5. Por ocasião da entrega, o produto em prefeita condições de uso. 
2.6. O responsável pela Unidade Requisitante deverá designar servidor(es)  
responsável(is) pelo recebimento dos produtos. 
2.7. A entrega dos produtos será parcelada até que seja atingida a quantidade total 
adquirida relacionada no ANEXO I. 
2.8. No ato da entrega dos produtos caberá ao(s) responsável(is) pelo recebimento 
conferir-los rigorosamente, aferindo se estão de acordo com a qualidade, quantidade e 
forma de entrega prevista neste Edital, especialmente quanto às especificações 
constante no ANEXO I, bem como se a identificação dos produtos está de acordo com a 
proposta apresentada, cabendo a responsabilidade pela aceitação de qualquer produto 
em desacordo. 
2.8.1.  Para cada entrega serão inspecionadas a embalagem, a validade e a composição 
do produto, não sendo aceito durante o período do fornecimento e entrega alterações do 
produto contratado. 
2.8.2. Os produtos deverão ser entregues trazendo, obrigatoriamente, a identificação do 
fabricante e/ou fornecedor, marca, número do lote, descrição do produto. 
2.9. Após a entrega dos produtos (RECEBIMENTO PROVISÓRIO) se iniciará o prazo 
de até 03 (três) dias para a verificação das especificações, quando então será lavrado o 
ACEITE DEFINITIVO dos produtos.  
2.10. Caso seja constatado o descumprimento das condições estabelecidas e/ou que os 
produtos não atendam as especificações descritas no ANEXO I, ou apresentem 
quaisquer anomalias, alterações de odor e cor, remendos, furos na embalagem, serão 
imediatamente devolvido a CONTRATADA, para pronta substituição, no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data da recusa, feita por escrito pela 
Contratante, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no contrato, na Lei federal 
nº 8.666/93, e atualizações posteriores e, ainda, no Código de Defesa do Consumidor. 
2.11. No caso de inadimplência do licitante (entrega dos produtos com 
especificações diferentes ao ofertado, com imperfeição ou quantidade inferior ao 
adjudicado, etc.) considerar-se-á o recebimento após a composição dos produtos, tais 
como ofertados, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no Edital. 
2.12. Na hipótese de ser constatada alguma adulteração quanto à qualidade dos 
produtos serão aplicadas as penalidades previstas no Edital, reservando-se ainda a esta 
Pasta o direito de mover ação judicial responsabilizando-a civilmente por eventuais 
danos ou prejuízos que o consumo destes possam causar aos usuários. 
2.13. Correrão por conta da Contratada, todas as despesas de embalagem, transportes, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes das entregas e da própria 
aquisição dos produtos. 
2.14. A contratada será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e 
pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos 
pessoais e materiais causados a terceiros durante o transporte e descarga dos produtos 
no local da entrega. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO CONTRATUAL 
3.1. O ajuste vigorará até 31 de dezembro de 2020 a contar da data da assinatura do 
contrato.  
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CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 

4.1. O preço que vigorará no presente contrato importa em R$ _____ (______). 
4.2.  Os preços mencionados no subitem 4.1 estão incluídos todos os custos diretos e 
indiretos, impostos (inclusive I.P.I., se for o caso), taxas, benefícios e constituirá, a 
qualquer título, a única e completa remuneração pelo adequado e perfeito fornecimento 
do produto, incluídos ainda, além do lucro, todos os custos e despesas decorrentes de 
transporte, taxas, fretes até o local de entrega, de despesas trabalhistas, previdenciárias, 
emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos necessários, de modo que 
nenhuma outra remuneração seja devida à Contratada além do valor deste termo de 
carta contrato. 
4.3.  Não haverá qualquer reajuste de preços. 
4.5. Os recursos financeiros necessários à execução do objeto da presente licitação 
onerarão Fonte de Recurso: FMS, FARMÁCIA BÁSICA, PAB, FUNDO A FUNDO, 
CUSTEIO SUS, Elemento de Despesa: 33.90.30. 
 
CLÁUSULA  QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

5.1. A CONTRATADA obriga-se a proceder à entrega dos produtos, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e manter todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
5.2. À CONTRATADA caberá a responsabilidade total pelo fornecimento do objeto deste 
contrato. 
5.3. A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem 
efetuadas em seu contrato social. 
5.4. A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, a qualquer momento, que 
comprove que os produtos possuem registro no órgão copetente. 
5.5. A Contratada é responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e 
pelos atos por eles praticados. É de sua responsabilidade, ainda, eventuais danos 
pessoais e materiais causados a terceiros durante o transporte e descarga dos produtos 
no local da entrega. 
5.6. A CONTRATANTE deverá zelar pelo bom uso e o devido armazenamento dos 
produtos. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

6.1. Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA, em conformidade com os 
fornecimentos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data final de cada adimplemento. 
Para o pagamento a CONTRATANTE deverá apresentar os seguintes documentos: 
6.1.1. Primeira via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura. 
6.2.  Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da 
contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir 
da data em que estas forem cumpridas. 
6.3. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente ou ordem de 
pagamento. 
6.4. Em caso de dúvida ou divergência, a fiscalização liberará para pagamento a parte 
inconteste dos serviços. 
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6.5. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos 
desta carta contrato. 
6.6. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais 
pelos serviços executados ou implicará sua aceitação. 
6.7. A CONTRATANTE se reserva no direito de não incluir nos pagamentos, serviços 
executados em desacordo com as especificações técnicas ou que tenham sido 
executados sem a expressa autorização da fiscalização, quando esta for absolutamente 
necessária. 
6.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa exclusiva da Contratante, 
desde que a licitante contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, a 
aplicação de compensação financeira dos valores devidos deverá atender na integra a 
Portaria SF nº 05/2012. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do ajuste, a Contratada estará sujeita às 
consequências previstas no Capítulo III, Seções IV e V, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas aplicáveis. 
7.2. Além das sanções previstas no Capítulo IV, Seções I e II, da Lei Federal 8.666/93, 
a Contratada estará sujeita, ainda, às seguintes multas, cujo cálculo tomará por base o 
valor contratual: 
7.2.1 Multa por inexecução parcial da carta contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor 
da parcela inexecutada. 
7.2.2 Multa por inexecução total da carta contrato: 30% (vinte por cento) sobre o valor 
total da carta contrato. 
7.2.3 Multa de até 10% (dez por cento) por descumprimento de quaisquer das obrigações 
decorrentes do ajuste, não prevista nos subitens anteriores, que incidirá sobre o valor 
dos serviços correspondentes ao mês em que se verificou a irregularidade. 
7.3. As penalidades poderão ser aplicadas concomitantemente, conforme dispõe o 
parágrafo segundo do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 
7.4. O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, e 
alterações subsequentes. 
7.5. As importâncias relativas às multas poderão ser descontadas dos pagamentos a 
que tiver direito a Contratada. 
7.6. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data 
da intimação da empresa apenada. A critério da CONTRATANTE e, em sendo possível, 
o valor devido será descontado da importância que a CONTRATADA tenha a receber. 
Não havendo pagamento, o valor correspondente às multas será inscrito como dívida 
ativa, sujeitando-se ao processo executivo. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

8.1. A execução consiste no(a) Aquisição de Lote I - Medicamentos; Lote II - Materiais 
Hospitalares, destinados a Secretaria Municipal de Saúde e Postos de Saúde, em estrita 
conformidade com a descrição contida no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, parte 
integrante do Edital, conforme especificações constantes no Termo de Referencia - 
ANEXO I. 
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8.2. A execução do objeto desta licitação deverá ser atestada pelo(s) responsável(véis) 
pela fiscalização e acompanhamento pela CONTRATADA, atestado esse(s) que deverá 
ser acompanhado de fatura ou nota-fiscal-fatura, bem como da cópia reprográfica da 
nota de empenho. 
8.3. O objeto do ajuste somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as 
condições contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste. 
8.4. Findo o prazo do ajuste, o objeto deste ajuste será recebido consoante as 
disposições do artigo 73, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 
8.5. Fica eleito como Fiscal do Contrato a Sra. Salete Francisca da Silva, CPF 623.048.873-8, conforme Portaria 
005/2020 de 02 de janeiro de 2020 

 
CLÁUSULA NONA - DO CONTRATO E DA RESCISÃO 

9.1. A presente carta contrato é regido pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas complementares aplicáveis à espécie. 
9.2. O ajuste poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
9.3. Dar-se-á rescisão deste ajuste, independentemente de notificação ou interpelação 
judicial, nos termos do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. 
9.4. A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir o presente ajuste, no 
todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1.  Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer 
cláusula deste contrato poderá ser entendida como aceita, novação ou precedente. 
10.2. Todas as comunicações, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao 
cumprimento do presente ajuste, serão dirigidos aos seguintes endereços: 
CONTRATANTE: Av. Luís Borges de Sousa, nº 660, Bairro Centro, CEP: 64.638-000. 
CONTRATADA: xxxxxx. 
10.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da 
superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem. 
10.4. Fica a CONTRATANTE ciente de que a assinatura deste Termo de Contrato indica 
que tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as 
condições gerais e peculiares de seu objeto, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito 
cumprimento de seu objeto. 
10.5. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do ajuste, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação 
exigidas na licitação. 
10.6. A CONTRATADA no ato da assinatura deste instrumento apresentou os 
documentos, já exigíveis por ocasião da habilitação necessários à formalização do 
ajuste, atualizados, caso solicitado pela Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
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Elegem as partes, Foro Central da Comarca da cidade de Bocaina - PI, para dirimir 
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preferirá a qualquer outro, 
por mais privilegiado que possa se afigurar. 
Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital 
da licitação que deu origem ao ajuste, a Proposta da Contratada e os preços alcançados 
na sessão do Pregão nº 001/2020, registrados em Ata, cujo objeto foi adjudicado a 
CONTRATADA. 
 
E por estarem justas e CONTRATADAS, exaram as partes suas assinaturas no presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, tudo perante duas testemunhas. 

São Luís do Piauí - PI, xxxxxx 
______________________________________________________ 

Prefeitura Municipal de São Luís do Piauí 
Raimundo Renato Vicente de Araújo Sousa - Prefeito Municipal 

CPF: 397.241.073-53, RG 805.676 - SSP-PI 
CONTRATANTE 

_________________________________________________________ 
xxxxxxx 

xxxxxx - xxxxxx 
CONTRATADA 

Testemunhas: 
01. __________________________   2. _______________________ 
Nome       Nome 
RG. nº        RG. nº  
 

 
 


