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Edital 

 

 

 O Município de Tupaciguara, por meio do Departamento de Licitação, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que realizará o processo licitatório nº 

0023/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços, do tipo maior desconto, sendo o 

presente conduzido pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, nomeado pelo(a) Decreto 

Municipal nº398/09, sendo regido pelas disposições constantes da Lei Federal nº 

10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 398/2009, Decreto Municipal nº. 800/2009, com 

aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, e ainda conforme 

estabelecido no presente edital e seus anexos:   

 

 

Data de sessão de credenciamento e julgamento: 

- Aos dias 20 de abril de 2017, às 14h00min, no Departamento de Licitação, localizado no 

2º piso do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Tupaciguara, situado na 

Praça Antônio Alves de Faria, s/nº, Bairro Tiradentes, CEP 38.480-000, Tupaciguara/MG. 

 

- Fazem parte integrante deste Edital: 

 * Anexo I – Modelo de Proposta; 

* Anexo II - Termo de Referência; 

 * Anexo III – Declaração que cumpre os Requisitos de Habilitação; 

 * Anexo IV – Modelo de Credenciamento; 

 * Anexo V – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

 * Anexo VI – Declaração que não Emprega Menor; 

 * Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

 * Anexo VIII - Minuta de Contrato; 

 

1 - Do Objeto 

1.1 – A presente licitação tem por objetivo o Registro de Preço para aquisição eventual 

de medicamentos (éticos, similares e genéricos) pelo Município de Tupaciguara, através 

dos itens relacionados na Tabela CMED/ANVISA, conforme especificações constantes 

neste instrumento convocatório e seus Anexos. 

  

2- Das Condições de Participação 

2.1 - Poderão participar da presente licitação qualquer empresa do ramo objeto deste 

certame, que satisfaça as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive 

quanto à documentação. 

2.2 - Não poderão participar da licitação as empresas que: 
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2.2.1 – Encontram-se sob processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou 

de incorporação; 

2.2.2 - Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração; 

2.2.3 - Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

2.2.4 - Se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio; 

2.2.5 - Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam 

servidores ou dirigentes da Prefeitura, membro efetivo ou substituto da Comissão 

Permanente de Licitação, bem como Pregoeira ou Membro da Equipe de Apoio. 

2.3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do 

licitante, que pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

 

3- Da Impugnação do Ato Convocatório 

3.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes 

da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no 

preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

 3.1.1 - Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 

data para a realização do certame. 

3.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, o licitante que não 

apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia 

útil que anteceder à data de realização do Pregão. 

 

4- Da Representação e do Credenciamento 

4.1 - A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um 

representante munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 

licitatório. 

4.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 

intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 

previstos neste Edital. 

4.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 

documentos: 

 I – cópia do documento de identidade ou qualquer outro que identifique o 

representante (autenticado); 

 II – procuração, conforme Anexo IV, que comprove a outorga de poderes, na 

forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos 



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Praça Antonio Alves Faria s/nº 

CNPJ: 14.819.606/0001-68-04 TEL: 34-3281-0000 
 Email: pmt@tupaciguara.mg.gov.br  

TUPACIGUARA-MG CEP 38.480-000 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, 

proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura. 

4.4 - Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 

acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como 

contrato social/alteração contratual. 

4.5 - Em se tratando de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a 

comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta 

Comercial e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos 

efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006. 

4.6 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 

impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de 

apresentação de lances. 

4.7 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

4.8 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

licitante. 

4.9 - A falta de representação não impedirá a licitante de participar do certame licitatório, 

ficando, porém impedida de manifestar-se durante as sessões, inclusive quanto à 

formulação de lances verbais e manifestação de interesse na interposição de recursos.    

4.10 - Declarado encerrado o credenciamento pelo Pregoeira, não serão admitidos novos 

proponentes. 

 

5- Da Apresentação e Recebimento dos Envelopes 

5.1 - No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos 

representantes das licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Pregoeira 

receberá dos representantes credenciados, os seguintes documentos: 

 a) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação, conforme Anexo III (a referida declaração deverá estar por fora dos 

envelopes). 

 b) Envelope contendo a proposta comercial (Envelope nº 1) 

 c) Envelope contendo os documentos de habilitação (Envelope nº 2) 

5.2 - Poderá os licitantes participar do procedimento, enviando os envelopes através da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou por representante não credenciado, 

ficando obrigado a apresentar os envelopes até a hora e data estabelecida no preâmbulo, 

e na forma do item 5.1 deste edital. 

5.3 - A participação na forma do item 5.2 impede a apresentação de lances por parte do 

licitante. 

5.4 - Os conjuntos de documentos relativos à proposta comercial e à habilitação deverão 

ser entregues separadamente, em envelopes indevassáveis, identificados com o nome da 

licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos 

“Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”, na forma dos incisos I e II a seguir: 



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Praça Antonio Alves Faria s/nº 

CNPJ: 14.819.606/0001-68-04 TEL: 34-3281-0000 
 Email: pmt@tupaciguara.mg.gov.br  

TUPACIGUARA-MG CEP 38.480-000 

 

I – Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços: 

 

 Prefeitura Municipal de Tupaciguara 

 Processo Licitatório nº.0023/2017 

          Pregão Presencial para Registro de Preços  

 Razão Social 

 CNPJ nº 

 Envelope nº 1 – Proposta Comercial 

 

II – Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 

 

 Prefeitura Municipal de Tupaciguara 

 Processo Licitatório nº.0023/2017 

           Pregão Presencial para Registro de Preços 

 Razão Social 

 CNPJ nº 

 Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação 

 

5.5 - Todos os documentos deverão estar em nome da matriz ou em nome da filial, 

exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos pela matriz. 

5.6 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório 

competente ou por servidor do Município, ou por meio de publicação em órgão de 

imprensa oficial, quando for o caso de empresa estrangeira. 

5.7 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 

filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, 

desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas 

comercial. 

 

6- Da Proposta de Preços – Envelope nº 1 

6.1 - A proposta comercial deverá ser elaborada, de preferência conforme modelo do 

Anexo I e contendo as seguintes informações: 

 a) Apresentada em língua portuguesa, em números arábicos, contendo o número 

e a modalidade da licitação deste Edital, devendo conter razão social, CNPJ, endereço, 

número de telefone, número de fax, e-mail da empresa licitante e dados bancários, 

contendo suas páginas numeradas em ordem crescente. 
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 c) Apresentar o desconto ofertado sobre a Tabela de Preços CMED/ANVISA, 

(Éticos, genéricos e similares) deverá ser expresso em algarismos inteiros, sendo que, 

acaso venha de forma fracionária, serão desconsideradas as casas decimais; 

 c) Conter prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados 

da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 6º da Lei nº 

10.520/2002; 

 e) Prazo para a entrega dos produtos, não podendo ultrapassar o estipulado no 

item 13.1; 

 b) Conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante 

devidamente qualificado; 

6.2 - Na proposta apresentada estará inclusa, todos os tributos, encargos sociais e 

trabalhistas, custos diretos e indiretos, mão de obra, materiais (se for o caso), despesas 

com transporte, hospedagem, bem como quaisquer outras necessárias ou que possam 

incidir sobre a realização do fornecimento/serviços. 

6.3 – Os erros de digitação ou aritméticos serão corrigidos pelo Pregoeira, não sendo 

permitida a correção de valores unitários. 

 

7. Dos Documentos de Habilitação – Envelope nº 02 

7.1 - A documentação relativa à habilitação consiste em: 

 

7.1.1 - Habilitação jurídica: 

 a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, 

devidamente registrados, em se tratando de sociedade por ações, acompanhado 

da documentação de eleição de seus administradores; 

c) 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 ou entidade competente. 

 

7.1.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto 

desta licitação; 

b) Comprovação de regularidade junto a Fazenda Federal e das Contribuições 

Sociais (INSS), nos termos da Portaria MF nº 358/2014, alterada pela Portaria MF 

nº 443/2014; 

c) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço – FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade; 

d) Comprovação de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, referente à 

sede da licitante; 
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e) Prova de Inexistência de Débitos perante a Justiça do Trabalho, por meio de 

certidão expedida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho - TST; 

7.1.2.1 – Para fins de comprovação de regularidade será admitida certidão 

negativa e negativa com efeito de positiva, nos termos da legislação tributária 

nacional. 

 

7.1.3 – Qualificação Econômica Financeira 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Concordata, expedida 

pelo distribuidor da sede da licitante, com prazo de validade de no máximo 90 

(noventa) dias anteriores a abertura dos envelopes. 

 

7.1.4 – Qualificação Técnica 

a) Autorização de Funcionamento expedida pela Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA; 

b) Alvará da Vigilância Sanitária Estadual e/ou Municipal, da sede licitante e 

vigente a questão do certame. 

 

7.1.5 – Outras Comprovações 

a) Declarações de que não Emprega Menor – Cumprimento do Inciso XXXIII, do 

Art. 7º, da Constituição Federal. (Anexo VI) 

b) Declaração de Superveniência – Fato Impeditivo da Habilitação, assinado por 

quem de direito (Anexo V); 

 

7.2 - As empresas participantes que não apresentarem a documentação exigida, 

apresentarem incompleta ou incorreta, serão inabilitadas, não se admitindo 

complementação posterior.  

 

8. Do Julgamento: 

8.1 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da 

oferta de valor mais baixo e o das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) 

superiores àquela, em cada item, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na 

forma dos itens subseqüentes, até a proclamação do vencedor. 

8.2 - Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 

anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer 

novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 

propostas escritas. 

8.3 - No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos 

itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentar novos lances verbais e 

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada 

de maior preço, até proclamação do vencedor. 
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8.4 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra 

à licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda a 

ordem de classificação. 

8.5 - Na fase de lances, a Pregoeira poderá estipular lances mínimos para o melhor 

andamento da sessão. 

8.6 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

8.7 - Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição 

não prevista neste edital. 

8.8 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades previstas neste Edital. 

8.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeira, 

implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

8.10 - Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de MAIOR DESCONTO OFERTADO podendo a Pregoeira negociar diretamente com 

a proponente, para que seja obtido o maior desconto. 

8.11 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela Pregoeira, 

as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

8.12 - Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou 

de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, serão 

observados o seguinte: 

 a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas 

apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 

(cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa que 

não estiver amparada pela Lei Complementar nº 123/2006. 

 b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 

oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos 

após a notificação por parte do Pregoeira, sob pena de preclusão. 

 c) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a 

melhor oferta. 

 e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

8.13 - A classificação dar-se-á pela ordem de maior desconto proposta e aceitável. Será 

declarado vencedor a licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
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especificações deste edital, que ofertar o MAIOR DESCONTO para os produtos contidos 

na Tabela de Preços CMED/ANVISA. 

8.14 - Será desclassificada a: 

 a) Proposta que não atender às exigências deste edital; 

8.15 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 – 

“Habilitação” do licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar. 

8.16 - As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, 

inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes 

apresentem alguma restrição. 

8.17 - Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado para as 

ME e EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente apresentar preço inferior ao maior desconto ofertado na etapa de 

lances, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para 

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

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

8.17.1 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 

requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeira. 

 8.17.2 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos dois 

dias úteis inicialmente concedidos. 

 8.17.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

8.18 - Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do 

pregão. 

8.19 - Inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 60 (sessenta ) dias, contados de 

sua expedição.’  

8.20- O detentor da melhor proposta que desatender às exigências previstas neste Edital 

será inabilitado, e a Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes e procederá à 

habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, 

sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para 

declarar o licitante vencedor. 

8.21 - Na sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 

prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais 

apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para 

habilitação e dos recursos interpostos. 

8.22- A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e 

qualquer informação, acerca do objeto, ser esclarecida previamente junto a Pregoeira. 

8.23- Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data 

para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes 

presentes. 
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9- Dos Recursos Administrativos 

9.1 - Tendo a licitante manifestada, motivadamente, a intenção de recorrer na sessão 

pública, terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

9.2 - As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo de 03 

(três) dias corridos para apresentarem as contrarrazões, prazo este que começará a 

correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos, no Departamento. 

9.3 - A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são 

pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4 - As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, a 

Pregoeira, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, podendo ser 

encaminhados por meio eletrônico (colocar e-mail) ou através de fac-símile (colocar 

número). 

9.4.1 – Sob pena de inadmissibilidade os licitantes que enviarem por meio 

eletrônico ou através de fac-símile deverão apresentar os originais no prazo de 05 

(cinco) dias. 

9.5 - O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em dias 

úteis. 

9.6 - A falta de apresentação de razões, mencionadas no item 9.1, importará a decadência 

do direito de recurso, culminando com a adjudicação do objeto do certame à licitante 

vencedora. 

9.7 - O acolhimento do recurso importará apenas a invalidação dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

9.8 - A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, 

mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios Mineiros - AMM. 

9.9 - Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas. 

 

10 - Da Ata de Registro de Preço 

10.1 – O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a 

partir da data de assinatura da Ata. 

10.2 – Observada a ordem de classificação, serão convocadas para firmar a Ata de 

Registro de Preços, as demais proponentes que concordarem com o fornecimento nos 

mesmos preços da primeira colocada, até que seja atingida a quantidade total estimada 

para o item. 

10.3 – Ao licitante vencedor, por item, fica assegurada a preferência em igualdade de 

condições com os demais licitantes concorrentes em futuros certames, ou mediante 

utilização de quaisquer outros meios respeitados a legislação relativa às licitações. 

10.4 – A licitante vencedora do certame será convocada, por escrito, no prazo de 03 (três) 

dias úteis, para a assinatura da Ata de Registro de Preço. 
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10.5 – A recusa injustificada do convocado em assinar a Ata dentro do prazo estabelecido 

no item 10.4 caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se as 

penalidades previstas neste Edital. 

10.6 – O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado da Ata, em observância ao Art. 65 § 1° da Lei 

8.666/93, ou supressões acima do percentual citado, mediante acordo entre as partes. 

10.7 - O resultado desta licitação será divulgado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 

- AMM. 

10.8 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições 

estabelecidas no Decreto Municipal nº 800/2009  e/ou nas condições abaixo: 

a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 

dias corridos, após o prazo preestabelecido neste Edital; 

b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega da qualquer item 

adjudicado, em relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas 

relativas ao recebimento do produto, superior a 50% (cinqüenta por cento) do prazo 

global; 

c) Falir ou dissolver-se; ou 

d) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato. 

 

11 - Das Contratações 

11.1 – Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a 

retirar as Autorizações de Compras e Serviços (ACS) que poderão advir, nas condições 

estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata. 

11.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 

respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro 

à preferência de contratação em igualdade de condições. 

11.3 - É facultado à Comissão Permanente de Licitação, quando o convocado não assinar 

o termo de contrato ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo e condições 

estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, pela ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas ao primeiro classificado, 

inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório. 

11.4 – Quando o primeiro fornecedor registrado atingir respectivamente o seu limite de 

fornecimento, estabelecido na Ata de Registro de Preço, a Administração, poderá adquirir 

do segundo colocado e, assim sucessivamente, conforme estabelecido no Decreto nº 800, 

de 27 de novembro de 2009. 

 

13 - Do Recebimento 
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13.1 – Os medicamentos deverão ser entregue no prazo de 05 (cinco) dias, após 

recebimento da Autorização de Compras e Serviços (ACS), no almoxarifado da Secretaria 

Municipal de Saúde, localizado na Praça Tancredo Neves, s/nº, Bairro Paineiras, 

Tupaciguara – MG.  

13.2 – A Comissão de Recebimento de Mercadorias e Serviços será responsável pela 

verificação das embalagens dos produtos recebidos e certificação do atendimento às 

exigências constantes do Anexo II do presente edital. 

13.3 – A Prefeitura Municipal de Tupaciguara é responsável pelo condicionamento e 

guarda dos produtos recebidos, enquanto não entregues aos respectivos requisitantes, 

cabendo a estes, a partir do recebimento do objeto requisitado, a responsabilidade pelos 

procedimentos de acondicionamento, guarda e conservação até o uso final. 

 

14- Do Preço e do Pagamento 

14.1 – Os preços unitários a serem pagos serão aqueles constantes da Tabela de Preços 

CMED/ANVISA efetuado o desconto ofertado pelo CONTRATANTE, conforme registrado 

em Ata. 

14.2 - Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da 

Nota Fiscal/Fatura pela Comissão de Recebimento de Mercadorias e Serviços do 

Município. 

14.3 - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, 

da Nota Fiscal/Fatura. 

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

apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

14.5 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

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

pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

14.6 - O número de inscrição no CNPJ, indicado nos documentos da proposta comercial e 

da habilitação, deverá ser o mesmo do estabelecimento da empresa que emitirá a 

Fatura/Nota fiscal. 

14.7 - Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

15- Das Penalidades 

15.1 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla 

defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Municipal, pelo prazo 

de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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15.1.1 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de 

suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo 

da multa prevista no item 15.2 e as demais cominações legais. 

15.2- A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades: 

 I- por atraso injustificado na entrega do objeto licitado, multa de 1% (um por 

cento) sobre o valor total da contratação, por dia de atraso, até o limite de 15%. 

          II- pela inexecução total ou parcial do acordado através do instrumento contratual, 

garantida a defesa prévia: 

 a) advertência; 

 b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do 

ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo 

da sanção aplicada. 

15.3- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

15.4- Incidirá na penalidade prevista no item 15.2, inciso II, a adjudicatária que se recusar 

injustificadamente, a assinar o instrumento contratual, a partir da convocação, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação, por caracterizar descumprimento 

total da obrigação assumida. 

 

16- Da Dotação Orçamentária 

16.1- As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações 

orçamentárias nº: 

10.301.0004.3.3.90.39.00.00- Fundo Municipal de Saúde – Ficha 34- fontes 01-0002-0002-0002 e 

1-0048-0048-0048 

16.2- As dotações orçamentárias apresentadas poderão ser alteradas de acordo com o 

orçamento vigente na época da contratação. 

 

17- Das Disposições Gerais 

17.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital. 

17.2 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, 

das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

17.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluem-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 

expediente na Prefeitura. 
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17.4 - O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de 

interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente 

e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

17.5 - É facultada ao Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

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

17.6 - Os documentos e a proposta, exigidos bem como os seus anexos, têm que estar 

preferencialmente de acordo com o presente edital, sendo que cada anexo tem sua 

forma para ser apresentado. 

17.7 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

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

Administração e a segurança da aquisição.   

17.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição. 

17.9 - No caso de alteração deste Edital, no curso do prazo estabelecido para o 

recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será 

reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

17.10 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será 

competente o juízo da Comarca de Tupaciguara/MG. 

17.11 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, 

ficará esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, 

anteriormente estabelecidos. 

17.12 - Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital 

deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeira, no Departamento de Licitação, 

localizado no 2º piso do Centro Administrativo, situado na Praça Antônio Alves de Faria 

s/nº, Bairro Tiradentes, Tupaciguara/MG, até 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura 

da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (034) 3281-0057 – 

E-mail: cpltupaciguara@hotmail.com.  

17.13 - Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidos, gratuitamente, mediante recibo, 

nos horários de 08h00min as 11h00min e 12h30min as 17h00min, no endereço referido 

no preâmbulo deste Edital.  

17.14 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeira. 

 

 

Tupaciguara-MG, 06  de abril  de 2017. 

 

 

Ana Meline Ferreira Miranda 

Pregoeira 
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Anexo II - Termo de Referência 

 

Processo Licitatório nº0023/2017 

Pregão Presencial para Registro de Preços  

 

 

01 – Objeto 

 

1.1- Refere-se ao Registro de Preço para aquisição eventual de medicamentos (éticos, 

similares e genéricos) pelo Município de Tupaciguara, através dos itens relacionados na 

Tabela CMED/ANVISA. 

 

02 – Especificações e Valor Estimado 

N° LOTE.:  1 
Sequ. Especificação 

1 MEDICAMENTOS ÉTICOS DE A a Z CONSTANTES DA TABELA A TUALIZADA CMED/ANVISA 

N° LOTE.:  2 
Sequ. Especificação 

1 MEDICAMENTOS SIMILARES DE A a Z CONSTANTES DA TABEL A ATUALIZADA CMED/ANVISA 

N° LOTE.:  3 
Sequ. Especificação 

1 MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE A a Z CONSTANTES DA TABELA ATUALIZADA CMED/ANVISA. 

 

2.1 – Os medicamentos a serem fornecidos serão aqueles constantes na Tabela 

CMED/ANVISA. 

2.2 - As quantidades serão aquelas determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde, 

mediante apresentação das Receitas e de autorização por escrito do funcionário 

designado. 

2.3 – O valor estimado é de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 

 

03 – Do Recebimento 
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3.1 – Os medicamentos deverão ser entregue em 05 (cinco) dias , após recebimento da 

Autorização de Compras e Serviços (ACS), no almoxarifado da Secretaria Municipal de 

Saúde, localizado na Praça Tancredo Neves, s/nº, Bairro Paineiras, Tupaciguara – MG.  

3.2 – Não serão recebidos produtos com prazo de validade inferior a 06 (seis) meses a 

partir da data de recebimento dos produtos. 

3.3 – A Comissão de Recebimento de Mercadorias e Serviços será responsável pela 

verificação das embalagens dos produtos recebidos e certificação às exigências 

constantes do Anexo I do presente edital. 

3.4 – Caso o produto recebido esteja com defeito ou com a embalagem violada, caberá a 

empresa vencedora substituir o produto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

3.5 – O Município de Tupaciguara é responsável pelo condicionamento e guarda dos 

produtos recebidos, enquanto não entregues aos respectivos requisitantes, cabendo a 

estes, a partir do recebimento do objeto requisitado, a responsabilidade pelos 

procedimentos de acondicionamento, guarda e conservação até o uso final. 

 

04 - Do Pagamento 

4.1 – Os preços unitários a serem pagos serão aqueles constantes da Tabela de Preços 

CMED/ANVISA efetuado o desconto ofertado pelo licitante vencedor, conforme 

registrado em Ata. 

4.2 - Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da 

Nota Fiscal/Fatura pela Comissão de Recebimento de Mercadorias e Serviços do 

Município. 

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

Nota Fiscal/Fatura. 

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

apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

4.5 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

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

pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

4.6 - O número de inscrição no CNPJ, indicado nos documentos da proposta comercial e 

da habilitação, deverá ser o mesmo do estabelecimento da empresa que emitirá a 

Fatura/Nota fiscal. 

4.7 - Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

Tupaciguara-MG,06 de abril  de 2017. 

 

 

Ana Meline Ferreira Miranda  

Pregoeira 
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Anexo III- Declaração de que cumpre os Requisitos de Habilitação 

 

Processo Licitatório nº 0023/2017 

Pregão Presencial para Registro de Preços  

 

 A (empresa proponente), CNPJ: xxx.xxx.xxx/xxxx-xx , sediada em xxxxxxxxx/xx, por 

intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial 

para Registro de Preços , Processo Licitatório nº 0023/2017, DECLARA expressamente que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste 

Edital. 

 

 

___________________, __ de _____________ de 2017. 

 

 

_____________________________________ 

Identificação do Representante da Empresa 

 

 

 

 

ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRA, PELO INTERESSADO OU SEU 

REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO. 
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Anexo IV- Credenciamento 

Processo Licitatório nº 0023/2017 

Pregão Presencial para Registro de Preços  

 

 

 Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) .............................., portador (a) da 

Cédula de Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da licitação 

instaurada pela Prefeitura Municipal de Tupaciguara, na modalidade Pregão, na qualidade 

de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome 

da empresa ................, CNPJ nº ..............., bem como formular propostas, dar lances 

verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 

 

 

................, ......... de .................................. de ............. 

 

 

Assinatura do Dirigente da Empresa 

(reconhecer firma como pessoa jurídica) 

 

 

 

 

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 

 

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou 

contrato social da empresa (cópia autenticada) e documento de identificação 

pessoal do dirigente da empresa (cópia autenticada). E documento original do 

credenciado. Este documento deverá vir de fora dos envelopes de propostas e 

Habilitação. 
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Anexo V- Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 

Processo Licitatório nº 0023/2017 

Pregão Presencial para Registro de Preços  

 

 

 

 A (empresa proponente), CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx, sediada em xxxxxxxxxx/xx, na 

(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os 

fins do Pregão Presencial para Registro de Preços, Processo Licitatório n°0023/2017, 

DECLARA expressamente que: até a presente data, inexistem fatos supervenientes 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao Edital. 

 

 

 

________________, __ de _____________ de 2017. 

 

 

 

_____________________________________ 

Identificação do Representante da Empresa 
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Anexo VI- Declaração que não emprega menor 

 

Processo Licitatório nº 0023/2017 

Pregão Presencial para Registro de Preços  

 

 A (empresa proponente) inscrito no CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx por intermédio de 

seu representante legal a Sr(a) (nome e CPF do representante da empresa) 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 nem menor de 16 (dezesseis) 

anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

 

__________________, __ de _______________ de 2017. 

 

 

_____________________________________ 

Identificação do Representante da Empresa 
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Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços nº.____/____ 

 

Aos ________ dias do mês de ___________ do ano de 2017, no Departamento de 

Licitação, localizado na Prefeitura Municipal de Tupaciguara, em face da classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços, Processo 

Licitatórion°0023/2017 na ata de julgamento de preços homologada em ____/___/____, 

RESOLVE registrar os desconto apresentado da(s) empresa(s), de acordo com a 

classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital e seus 

Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. 

 

1. Do Objeto 

1.1. O presente instrumento tem por objeto o Registro de Preços, visando à Registro de 

Preço para aquisição eventual de medicamentos (éticos, similares e genéricos) pelo 

Município de Tupaciguara, através dos itens relacionados na Tabela CMED/ANVISA, 

conforme especificações constantes neste instrumento convocatório e seus Anexos. 

1.2. Em pagamento dos bens fornecidos/serviços prestados, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor obtido pela aplicação do desconto de _______% (... por cento) 

sobre o preço dos medicamentos constantes da Tabela da CMED/ANVISA, no prazo de 30 

(trinta) dias, mediante apresentação da competente nota fiscal / fatura, devidamente 

atestada pela unidade solicitante. 

1.3. Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal de Tupaciguara a firmar 

contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a 

prestação dos serviços, obedecidas à legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor 

do registro à preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do 

Artigo 15, § 4º da Lei nº. 8.666/93. 

1.4. Os descontos registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da 

presente Ata, admitida à recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-

financeira inicial deste instrumento. 

 

2. Documentos Integrantes 

2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para 

definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram 

esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos: 

a) Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 0001/2017 e seus anexos; 

b) Proposta da(s) Licitante(s). 

 

3. Vigência 

3.1. A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura. 
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4. Das Condições de Recebimento 

4.1 – Os medicamentos deverão ser entregue em 05 (cinco) dias, após recebimento da 

Autorização de Compras e Serviços (ACS), no almoxarifado da Secretaria Municipal de 

Saúde, localizado na Praça Tancredo Neves, s/nº, Bairro Paineiras, Tupaciguara – MG.  

4.2 – Não serão recebidos produtos com prazo de validade inferior a 06 (seis) meses a 

partir da data de recebimento dos produtos. 

4.3 – A Comissão de Recebimento de Mercadorias e Serviços será responsável pela 

verificação das embalagens dos produtos recebidos e certificação às exigências 

constantes do Anexo I do presente edital. 

4.4 – Caso o produto recebido esteja com defeito ou com a embalagem violada, caberá a 

empresa vencedora substituir o produto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

4.5 – O Município de Tupaciguara é responsável pelo condicionamento e guarda dos 

produtos recebidos, enquanto não entregues aos respectivos requisitantes, cabendo a 

estes, a partir do recebimento do objeto requisitado, a responsabilidade pelos 

procedimentos de acondicionamento, guarda e conservação até o uso final. 

 

5. Da Forma de Pagamento e Dotação Orçamentária 

5.1 – Os preços unitários a serem pagos serão aqueles constantes da Tabela ABC Farma 

efetuado o desconto ofertado pelo CONTRATANTE, conforme registrado em Ata. 

5.2 - Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da 

Nota Fiscal/Fatura pela Comissão de Recebimento de Mercadorias e Serviços do 

Município. 

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

Nota Fiscal/Fatura. 

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

apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

5.5 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

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

pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

5.6 - No caso de eventuais erros nos documentos apresentados pela contratada, estes 

serão a ela devolvidos para verificação, contando-se novo prazo, para análise, aprovação 

e pagamento, a partir da data de sua reapresentação 

5.7 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 

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

5.8 - O número de inscrição no CNPJ, indicado nos documentos da proposta comercial e 

da habilitação, deverá ser o mesmo do estabelecimento da empresa que emitirá a 

Fatura/Nota fiscal. 

5.9 - Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
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5.10. As despesas decorrentes da prestação de serviços desta licitação correrão à conta 

dos recursos especificados no orçamento da Prefeitura Municipal de Tupaciguara e nos 

demais órgãos e entidades usuárias, existentes nas dotações na data dos respectivos 

empenhos. 

5.5- As dotações orçamentárias apresentadas poderão ser alteradas de acordo com o 

orçamento vigente a época da contratação. 

 

6. Do Cancelamento do Registro do Fornecedor 

6.1. A Prefeitura Municipal de Tupaciguara poderá cancelar o Registro de Preços da(s) 

Empresa(s) nos casos a seguir especificados: 

a) quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata; 

b) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços; 

c) quando não aceitar baixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 

d) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais 

decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Prefeitura Municipal de Tupaciguara não 

aceitar a sua justificativa; 

e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços; 

f) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo 

licitatório; 

g) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura 

Municipal de Tupaciguara. 

8.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura Municipal de 

Tupaciguara fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 

demais Fornecedores a nova ordem de registro. 

 

7. Das Penalidades 

7.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta ata estará o 

prestador de serviços sujeito às seguintes penalidades: 

 I- por atraso injustificado na entrega do objeto licitado, multa de 1% (um por 

cento) sobre o valor total da contratação, por dia de atraso, até o limite de 15%. 

          II- pela inexecução total ou parcial do acordado através do instrumento contratual, 

garantida a defesa prévia: 

 a) advertência; 

 b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do 
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ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo 

da sanção aplicada. 

7.2- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

8. Da Solicitação dos Produtos 

8.1- O fornecimento dos produtos nesta Ata será requisitado pelo setor competente 

citada na Cláusula Primeira, mediante a elaboração do termo contratual correspondente, 

sendo que cada termo contratual conterá no mínimo: 

8.1.1. Número da Ata; 

8.1.2. Quantidade do Produto; 

8.1.3. Descrição do produto requisitado; 

8.1.4. Local e hora da entrega; 

8.1.5. Do recebimento; 

8.1.6. Dotação orçamentária onerada; 

8.1.7. Valor; 

8.1.8. Condições de pagamento; 

8.1.9. Penalidade; 

8.2. A detentora da ata deverá aceitar e/ou retirar o termo contratual, no prazo de 03 

(três) dias úteis a partir da data de recebimento do memorando do setor interessado. 

9.  Das Disposições Finais e do Foro 

9.1. Integra esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 004/2017 e 

as propostas das empresas abaixo relacionadas. 

9.2. Fica eleito o Foro da Cidade de Tupaciguara/MG para dirimir quaisquer questões 

decorrentes da utilização da presente ata. 

9.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, o Decreto 

Federal nº 3.931/01 e o Decreto Municipal nº. 800/2009, e demais normas aplicáveis. 

 

Tupaciguara-MG, ______ de _______________ de 2017. 

 

 

 

Marcos Rodrigues Borges  

Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Tupaciguara 

 

 

Empresas: 
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Anexo VIII - Minuta de Contrato Administrativo 

 

 

 

Pelo presente instrumento, que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no cadastro de pessoas jurídicas sob o 

nº.14.819.606/0001-68, com Centro Administrativo, sito na Praça Antônio Alves de Faria, s/nº, 

bairro Tiradentes, Tupaciguara/MG, CEP 38.430-000, representado pelo Sr. Marcos Rodrigues 

Borges, brasileiro, solteiro, secretário de saúde, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o nº. 

014.225.391-05, residente e domiciliado nesta cidade na rua Manoel Hipólito Machado, n° 174, 

apartamento 01,bairro centro, cidade Tupaciguara/MG, doravante denominado CONTRATANTE e, 

de outro lado, a Empresa________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

cadastro de pessoas jurídicas sob o nº. _____________, com sede à 

Rua__________________________ n°.____, bairro_________, Tupaciguara/MG, pelo seu 

representante legal o(a) Sr.(a)______________,_________, inscrito(a) no CPF sob o nº. 

______________, residente e domiciliado em Tupaciguara/MG na Rua__________, nº._____, 

bairro _______________, doravante denominada CONTRATADO (A), resolvem celebrar o 

presente contrato mediante as cláusulas e  condições seguintes. 

 

Cláusula Primeira – Dos Fundamentos 

1.1. A presente contratação fundamenta-se no processo licitatório nº.0023/2017, 

modalidade pregão presencial para registro de preços, do qual se extrai a ata de 

registro de preço nº. ____/2017, em acordo com a Lei Federal n° 10.520/2002, 

com o Decreto Municipal nº. 800/2009 e com a Lei Federal nº 8.666/93 e com 

suas alterações. 

 

Cláusula Segunda - Objeto e Norma de Entrega 

2.1. A presente contratação tem por objeto a aquisição eventual de medicamentos 

(éticos, similares e genéricos) pelo Município de Tupaciguara, através dos itens 

relacionados na Tabela CMED/ANVISA. 

2.2. Os itens a serem entregues pelo CONTRATADO são os constantes na Tabela 

CMED/ANVISA, aplicado o desconto registrado na ata de registro de preços nº. 

____/2017. 

 

2.2. Do Recebimento 

2.2.1. O material deverá ser entregue em 05 (cinco) dias, após emissão da Autorização de 

Compras e Serviços (ACS), no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado à 

Pça Tancredo Neves, s/nº, Bairro Paineiras, Tupaciguara – MG.  
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2.2.2 – A Comissão de Recebimento de Mercadorias e Serviços será responsável pela 

verificação das embalagens dos produtos recebidos deverá certificar se atende às 

exigências constantes do Anexo I do presente edital. 

2.2.3 – Caso o produto recebido esteja com defeito ou com a embalagem violada, caberá 

a empresa vencedora a substituir o produto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

2.2.4 – O Município de Tupaciguara é também responsável pelo condicionamento e 

guarda dos produtos recebidos, enquanto não entregues aos respectivos requisitantes, 

cabendo a estes, a partir do recebimento do objeto requisitado, a responsabilidade pelos 

procedimentos de acondicionamento, guarda e conservação até o uso final. 

2.2.5 – Não serão recebidos produtos com prazo de validade inferior a 06 (seis) meses a 

partir da data de recebimento dos produtos. 

 

Cláusula Terceira – Do Valor Global e Forma de Pagamento 

3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela aquisição dos materiais os valores 

descritos na cláusula segunda deste instrumento. 

3.2. O valor global do presente contrato é de R$_________________________ 

(______________________). 

3.3 – Os preços unitários a serem pagos serão aqueles constantes da Tabela ABC Farma 

efetuado o desconto ofertado pelo CONTRATANTE, conforme registrado em Ata. 

3.4 - Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da 

Nota Fiscal/Fatura pela Comissão de Recebimento de Mercadorias e Serviços do 

Município. 

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

Nota Fiscal/Fatura. 

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

apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

3.7 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

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

pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

3.8 - O número de inscrição no CNPJ, indicado nos documentos da proposta comercial e 

da habilitação, deverá ser o mesmo do estabelecimento da empresa que emitirá a 

Fatura/Nota fiscal. 

3.9 - Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

Cláusula Quarta – Prazo 

4.1. O prazo de vigência deste instrumento se iniciará a partir da assinatura deste 

instrumento, com término no dia xxxxxxxxxxxxx. 
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Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária 

5.1. Para atender as despesas decorrentes desta contratação, serão utilizados os 

seguintes recursos provenientes da dotação orçamentária:  

10.301.0004.3.3.90.39.00.00- Fundo Municipal de Saúde – Ficha 34- fontes 01-0002-0002-0002 e 

1-0048-0048-0048 

Cláusula Sexta – Obrigações e Responsabilidades 

 

6.1. Do Contratante 

6.1.1. Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos na Cláusula Terceira deste 

instrumento. 

6.1.2. Orientar, acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos objeto desta contratação 

através da Comissão de Recebimento de Mercadorias e Serviços. 

6.1.3. Promover através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços sob os aspectos quantitativos e qualificativos, dando aceite quando o objeto 

atender ao Edital e devolvendo para substituição, os que por ventura não atenderem as 

descrições e especificações exigidas no Edital. 

6.1.4. Devolver os produtos caso não estejam apropriados para o uso, devendo a 

CONTRATADA repô-los. 

 

6.2. Da Contratada 

6.2.1. Entregar os produtos, objeto deste instrumento, conforme as orientações e 

necessidades da CONTRATANTE. 

6.2.2. Fornecer pessoal para a entrega dos produtos, devendo arcar com remuneração e 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e outros decorrentes do fornecimento, 

inclusive seguro cobrindo “riscos diversos” além de impostos e taxas devidas, sem 

nenhum ônus para o Contratante; 

6.2.3. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, por si 

e/ou seus prepostos; 

6.2.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo 

CONTRATANTE. 

6.2.6. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

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

Licitação. 

Subcláusula Única – a inadimplência da Contratada com referência aos encargos 

trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade 

por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 
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Cláusula Sétima – Modificações e Aditamentos 

7.1. Qualquer modificação de forma, qualidade ou quantidade (supressão ou acréscimo) 

bem como prorrogação de prazo de fornecimento ora contratados, poderá ser 

determinada pelo Contratante através de aditamento, atendido o disposto nos artigos 57, 

65 da Lei 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores. 

 

Cláusula Oitava – Multas 

8.1. A recusa injustificada em entregar os produtos licitados ensejará a aplicação das 

penalidades abaixo enunciadas: 

I- por atraso injustificado na entrega do objeto contratado, multa de 1% (um por 

cento) sobre o valor total da contratação, por dia de atraso, até o limite de 15%. 

          II- pela inexecução total ou parcial do acordado através deste instrumento, 

garantida a defesa prévia: 

 a) advertência; 

 b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do 

ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo 

da sanção aplicada. 

8.2- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

Cláusula Nona – Rescisão 

9.1. O Contrato poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo o primeiro caso 

somente por parte do CONTRATANTE, atendida a conveniência administrativa ou na 

ocorrência dos motivos elencados no Capítulo III – Seção V da Lei 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e alterações posteriores. 

 

Cláusula Décima – Casos Omissos 

10.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e no Decreto Municipal nº 800/2009, 

cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento ainda que delas não se faça 

aqui menção expressa. 

 

Cláusula Décima – Primeira – Foro 

11.1. Fica eleito o Foro da cidade Tupaciguara/MG, para dirimir quaisquer dúvidas 

provenientes do presente instrumento, que de outra forma não forem solucionadas com 
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expressa renúncia das partes a qualquer outro que tenha ou venham a ter por mais 

privilegiado que seja. 

E por estarem plenamente contratados com todas as cláusulas e condições 

assinam o presente instrumento, perante as testemunhas signatárias em 03 (três) vias de 

igual teor e forma. 

 

   Tupaciguara-MG, ____ de __________de 2017. 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

Contratante 

Contratada 

CNPJ nºxxxxxxx 

Contratada 

 

 

Testemunhas: ______________________________________  

                     CPF nº: 

           ______________________________________ 

           CPF nº: 


