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Tipo de Licitação: Menor Preço obtido por meio do Maior Desconto 

Data de Abertura: 28 de maio de 2014 

Horário: 14:00 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 

Local: Policlínica Municipal - Av. Nossa Senhora do Belo Ramo, nº 350 – Bairro Jota – Brumadinho/MG – Sala de Reunião (entrada 

pela Rua Jaci Rezende Teixeira) 

 

PREGOEIRA: Dionéia da Silva Brito Ozanam 

 

O Município de Brumadinho/Fundo Municipal de Saúde, CNPJ 14.208.587/0001-33, torna público para o conhecimento dos interessados, 

que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, a fim de selecionar proposta para REGISTRO DE PREÇOS 

objetivando aquisição de MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS para pacientes do SUS, em tratamento de saúde, mediante 

desconto sobre os preços constantes no periódico ABC Farma e/ou Tabela de Preços do Fabricante, pelo prazo de 12 meses, nas condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto Nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 

e suas alterações, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 73/2007, de 04.05.2007, e Decreto Municipal nº 

193/2013, de 23.07.2013, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

1 - DO OBJETO 

1.1 – Registro de Preços para aquisição de MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS para pacientes do SUS, em tratamento de saúde, 

mediante desconto sobre os preços constantes no periódico ABC Farma e/ou Tabela de Preços do Fabricante, pelo prazo de 12 meses. 

1.2 – Sobre o preço dos produtos definidos no art. 2º da Resolução CMED nº 04, de 18 de dezembro de 2006, as empresas distribuidoras e 

as empresas produtoras de medicamentos deverão aplicar somente o Coeficiente de Adequação de Preço – CAP. A aplicação do CAP 

será sobre o preço de fábrica e resultará no Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG. 

 

2 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 - O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo II e nas condições previstas 

neste Edital. 

2.2 - A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá validade de 12 meses. 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar deste Pregão às empresas licitantes que: 

3.1.1 – Desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

3.1.2 – Atendam às exigências constantes neste Edital e nos seus anexos, inclusive quanto à documentação requerida. 

 

3.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

3.2.1 Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação; 

3.2.2 – Que, por qualquer motivo, tenha sido declarada inidônea ou punida, com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município 

de Brumadinho; 

3.3 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles 

necessários, as pessoas arroladas nos incisos I, II e III do art. 9º, da Lei nº 8.666/93, bem como as pessoas arroladas no art. 36 da Lei 

Orgânica do Município de Brumadinho. 

3.4 - Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 

3.5 - Empresa declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública – art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93. 

3.6 - Empresas estrangeiras que não estejam em funcionamento no País. 

 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4.1 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento ao Pregoeiro por um representante, devidamente munido de documento que o 

credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos 

envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

4.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, 

(mod. Anexo VI) com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 

proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto 

ou Contrato Social (autenticada pelo registro competente ou por servidor da SMS, mediante apresentação do documento original para 

autenticação), no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.3 – O credenciamento deverá estar acompanhado de declaração do proponente, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação, conforme dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. (modelo Anexo VII). 

4.3.1 - As licitantes microempresas e empresas de pequeno porte, ao apresentarem a declaração de ciência de que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação, também deverão constar a restrição(ões) da documentação exigida para efeito da regularidade fiscal, se houver. 

4.4. – As licitantes microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar declaração de seu enquadramento como microempresa ou 

empresa de pequeno porte (modelo Anexo VIII). 

5 - DA MICRO – EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

5.1. A micro-empresa e empresa de pequeno porte, que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela LC 123/2006, deverão apresentar, 

na fase de credenciamento: 

5.2. No caso de micro-empresa, declaração de que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil reais), conforme modelo Anexo VIII; 
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5.3. No caso da empresa de pequeno porte, declaração de que aufira, em cada ano calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos  mil reais), conforme modelo Anexo VIII;. 

5.4. No caso de micro-empresa ou empresa de pequeno porte, com início de atividade no ano-calendário corrente, declaração de que não se 

enquadra na hipótese do § 10 do art. 3º da LC 123/2006. 

5.5. Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC 123/2006. 

5.6. As licitantes microempresas e empresas de pequeno porte, ao apresentarem a declaração de ciência de que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação, também deverão constar a restrição(ões) da documentação exigida para efeito da regularidade fiscal, se houver. 

 

6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 - A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em 02 (dois) 

envelopes, devidamente fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas, em caracteres destacados, os dizeres: 

Ed. Pregão Presencial Registro de Preços Medicamentos Não Padronizados nº_029/2014 

a) Envelope A: Proposta de Preços 

b) Envelope B: Documentos de Habilitação, composto pelos Documentos de Habilitação exigidos no item 10 deste Edital. 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ Nº 

6.2 – A Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, redigida com clareza, sem emendas, 

rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada em todas as folhas pelo representante legal do licitante 

proponente, e conter: 

6.2.1 - Indicação do percentual de desconto, sobre o preço máximo ao consumidor constante no periódico ABC Farma. Caso o 

medicamento não conste no referido Periódico, poderá ser adotada a Tabela de Preços do Fabricante. 

6.2.2. Declaração de que a empresa contratada se sujeitará ao cumprimento das normas de regulação do setor farmacêutico editadas pelos 

órgãos competentes; 

6.2.3. Declaração de que a empresa contratada fornecerá, preferencialmente, medicamento genérico, quando for o caso; 

6.2.4. Declaração do prazo de validade dos termos da proposta, que nunca deve ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da abertura 

da proposta; 

6.2.5. O prazo máximo para cumprimento do objeto desta licitação será de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento do pedido de 

fornecimento, excetuados os casos de urgência, cuja entrega deverá ocorrer no prazo de até 08 (oito) horas; 

6.3 - Constar oferta firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, sem conter alternativas de preço ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de desclassificação; 

6.4 - Consignar a assinatura do responsável ou do representante legal da empresa na proposta, bem como a identificação de seu nome abaixo 

da assinatura. A não identificação do nome do responsável abaixo da assinatura não constitui motivo de desclassificação da licitante, contudo 

esta informação deverá ser fornecida na fase de julgamento; 

6.5 – Constar declaração expressa de que nos preços estão incluídos todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras 

despesas, diretas e indiretas, incidentes até a efetiva entrega do objeto ofertado. 

6.5.1 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será interpretada como não existente ou já incluída 

nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 

6.6 -  Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do CNPJ/MF, Banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento. 

6.7 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

6.8 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem 

irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

6.9 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos. 

6.10 – Quando todas as propostas forem desclassificadas, ou quando todos os licitantes forem inabilitados, poderá ser aberto o prazo de 08 

(oito) dias úteis para apresentação de outras.  

 

7 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

7.1 - A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse do proponente e os documentos 

que a instruírem será pública, dirigida pelo Pregoeiro e equipe de apoio, realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e o Decreto Nº 

3.555/2000, e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário indicados no preâmbulo deste edital. 

7.2 - No local e hora marcados, antes do início da Sessão, os interessados deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para 

formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do inciso IV, artigo 11, do Decreto nº 3.555/2000, para a prática dos demais atos do 

certame, conforme item 04 deste Edital. 

7.3 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos 

envelopes. 

7.4 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica 

pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e representantes credenciados. 

7.5 – Havendo necessidade de análise da proposta/documentação, ou quando os trabalhos não puderem ser concluídos em uma única sessão 

ou, ainda, em caso de eventuais dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, o Pregoeiro consignará o motivo em ata e a continuação 

dos trabalhos dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 

7.5.1 - A interrupção dos trabalhos de que trata esta Condição, somente dar-se-á, em qualquer hipótese, após comunicação aos licitantes 

presentes; 

7.5.2 - Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos representantes legais das licitantes 

presentes, ficarão em poder do Pregoeiro sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

 

8 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
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8.1 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.2 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela declarada 

classificada em primeiro lugar, situação em que sua proposta será classificada em primeiro lugar; 

8.2.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 8.2.1, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 9.8.1 (alínea b), na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito, no mesmo prazo estabelecido no subitem 9.8.1 (alínea a),; 

8.2.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo 

estabelecido no subitem 8.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1 - As Propostas serão julgadas e adjudicadas pelo Menor Preço, obtido por meio do Maior Desconto sobre o Preço Máximo ao 

Consumidor constante no periódico ABC Farma ou Tabela de Preços do Fabricante. 

9.2 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o autor da proposta de menor preço 

(maior desconto) e aqueles que tenham apresentado propostas em valores(percentuais) sucessivos e superiores(inferiores) em até 10% (dez 

por cento), relativamente à de menor preço. 

9.3 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior, o 

Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, 

quaisquer que sejam os preços(percentuais) oferecidos nas propostas escritas. 

9.4 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma 

sucessiva, em valores distintos e decrescentes(ascendentes). 

9.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes no art. 87 da Lei nº 

8.666/93. 

9.6 - A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará na exclusão daquela da etapa de 

lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

9.7 – Caso não se realize lances verbais, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 

contratação. 

9.8 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente, pelo critério de menor preço (maior desconto 

para os medicamentos). 

9.8.1 - Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à 

melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos após a solicitação do 

Pregoeiro, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame; 

b) não ocorrendo a situação definida na alínea anterior, a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as 

microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no item 9.8.1, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) na hipótese da não-contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame. 

9.9 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira classificada, conforme definido 

neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito. 

9.10 - Sendo aceitável a oferta, será verificada o atendimento das condições habilitatórias do licitante que a tiver formulado, com base nos 

documentos especificados no item 10 do Edital; 

9.11 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto que 

lhe couber e registrado seu preço para contratação pelo Pregoeiro. 

9.12 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e 

a ele adjudicado os produtos, definidos no objeto deste Edital e seus Anexos. 

9.13 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente 

ser assinada pelo Pregoeiro e licitante(s) vencedor(es), ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhe facultado 

este direito. 

9.14 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será 

desclassificada. 

9.15 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos. 

 

10 - DA HABILITAÇÃO 

10.1 - No envelope n.º 02 - “Habilitação” deverá constar obrigatoriamente, sob pena de inabilitação do licitante, os seguintes documentos, 

relacionados até o item 10.7: 

10.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais 

e, no caso sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores; 

10.1.2. Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício. 

10.1.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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10.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (incluindo-se a Certidão da Dívida Ativa da União); 

10.1.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa licitante; 

10.1.6. Certidão Negativa de Débito (CND), do Instituto Nacional de Seguridade Social, em vigor, conforme legislação própria; 

10.1.7. Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS), em vigor, conforme legislação própria; 

10.1.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07.07.11; 

 

Obs.: O CRC - Certificado de Registro Cadastral do Município de Brumadinho substituirá todos os documentos relacionados nos sub-

itens 10.1.1 a 10.1.7, desde que estejam com o prazo de validade em vigor, no referido documento. 

 

10.2. Autorização de funcionamento da empresa licitante expedida pela ANVISA/Ministério da Saúde; 

10.3. Alvará Sanitário expedido pela Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, em vigor; 

10.3.1. Será aceito documento de protocolo para renovação do Alvará Sanitário, desde que requerido tempestivamente e apresentado 

juntamente com a licença referente ao exercício anterior, conforme art. 22, do Decreto Federal nº 74.170/74;   

10.4. Prova de registro ou inscrição, na entidade incumbida da fiscalização do exercício profissional (Responsabilidade Técnica junto ao 

CRF ou outro, na forma da Lei); 

10.5 – Declaração de inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual 

caso venha a ser contratado pelo Município de Brumadinho, na forma do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93, nos termos do modelo 

apresentado no Anexo III; 

10.6 - Declaração em conformidade com a Redação da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998: “XXXIII – proibição de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de quatorze anos”, conforme modelo apresentado no Anexo IV; 

10.7 - Declaração em atendimento ao disposto no artigo 36 da Lei Orgânica do Município de Brumadinho/MG, conforme Anexo VIII; 

10.8 – Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, conforme disposto no § 6º, do art. 43, Lei nº 8.666/93, salvo por motivo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

10.9 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e 

seus Anexos, exceto o previsto no sub-item 10.3.1; 

10.10 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o 

Pregoeiro considerará o licitante inabilitado. 

10.11 - Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do Licitante.  

10.12 – As empresas interessadas em participar do referido Pregão, que tiverem documentos para autenticar junto a SMS, poderão 

providenciar até o ultimo dia anterior ao da entrega dos envelopes de propostas e documentação. 

 

11 - DA HABILITAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

11.1 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº123, de 14/12/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme Item 10 deste Edital, mesmo que esta 

apresente alguma restrição.  

11.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá à data da publicação do resultado da classificação no “Diário Oficial do Município”, prorrogáveis por igual período a critério 

da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

11.3 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 11.2, implicará na decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova 

sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

 

12 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

12.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão. 

12.1.1 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

12.1.2 - Não serão conhecidos os recursos interpostos por e-mail ou fac-simile, bem como vencidos prazos legais; o recurso deverá ser 

assinado por pessoa legalmente constituída, acompanhado de documento comprobatório. 

12.1.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

 

13 - DOS RECURSOS 

13.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, que deverá ser encaminhada ao Pregoeiro, no endereço 

indicado no item 13.6, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contra-razões, em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará à decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto ao 

vencedor, pelo Pregoeiro. 

13.3 - Qualquer recurso e/ou contestação contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

13.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

13.5 - A petição deverá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo em ata. 

13.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Compras e Licitações da SMS, à Av. Nossa 

Senhora do Belo Ramo, nº 350, Bairro do Jota, Brumadinho, em dias úteis, no horário de 8h30 às 12h e das 14h às 17h. Não serão 

reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax e vencidos os respectivos prazos legais. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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14 - DA RECONSIDERAÇÃO DOS RECURSOS 

14.1 - É admissível recurso, representação e pedido de reconsideração dentro das razões e condições definidas no Decreto nº 3.555/2000, Lei 

nº 10.520/2002 e suas alterações posteriores. 

 

15 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

15.1 - Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com características de 

compromisso para a futura contratação com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem 

fornecer os medicamentos pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos. 

15.1.1 – Antes da assinatura da Ata de Registro de Preços, será realizada consulta ao Cadastro da Prefeitura, conforme disposto no art. 6º, 

inciso III, da Lei nº 10.522, de 19.07.2002, ficando impedida de assinar a licitante vencedora que se encontrar com pendências. 

15.2 - O Fundo Municipal de Saúde convocará formalmente o fornecedor, com antecedência mínima de 03 (três) dias, informando o local, 

data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços. 

15.2.1 - No ato da convocação será informado, também, o preço (percentual de desconto)  que constará da Ata, para que o fornecedor possa 

avaliar a possibilidade de formalização do compromisso. 

15.3 - No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, 

sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, o Fundo Municipal de Saúde registrará os demais licitantes, na ordem de 

classificação, mantido o preço do primeiro classificado na licitação. 

 

16 – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

16.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993. 

16.2 - O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos 

bens registrados. 

16.3 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

16.4 - Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

16.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente 

comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 

16.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados, e se a comunicação ocorreu ates do pedido do fornecimento; 

16.5.2 - convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

16.6 - Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis 

para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

17 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

17.1 – O recebimento, o local e o prazo de entrega dos medicamentos deverão ocorrer de acordo com o contido no subitem 03 e demais 

condições previstas no Termo de Referência, anexo I deste Edital. 

17.2 – Os medicamentos serão recebidos por servidor designado para tal fim, da seguinte forma: 

17.2.1 – provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade dos medicamentos com as especificações da 

proposta da empresa. 

17.2.2 – definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade e sua aceitação, mediante recibo, observadas as especificações citadas 

no item anterior. 

 

18 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

18.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

18.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

18.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho e autorização de fornecimento, no prazo estabelecido pelo Contratante, sem justificativa 

aceitável; 

18.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

18.1.4 - Tiver presentes razões de interesse público. 

18.2 - O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 

autoridade competente do Contratante. 

18.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a 

perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

 

19 - DO PAGAMENTO 

19.1 - O pagamento deverá ser efetuado mensalmente em PARCELAS PROPORCIONAIS A ENTREGA DOS MEDICAMENTOS, após 

conferência da quantidade e qualidade dos medicamentos fornecidos durante o mês. 

19.1.1 - O pagamento será efetuado pelo Fundo Municipal de Saúde no prazo de 10 (dez) dias, mediante apresentação da nota fiscal/fatura. 

19.1.2. As notas fiscais/faturas serão emitidas em Real. 

19.1.3. As notas fiscais/faturas serão devolvidas à contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram a sua 

rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 20.1.1, a partir da data de sua reapresentação. 

19.1.4. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar a Certidão Negativa de Débitos – CND – emitida pelo INSS, devidamente 

atualizada (Lei nº 8.212/91),  o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – fornecido pela CEF – 

Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90), bem como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

19.1.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante caso os documentos especificados no subitem anterior estejam com prazo de validade 

vencido, bem como se houver pendencia de liquidação de qualquer obrigação que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou de correção monetária. 
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19.1.6. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Fundo Municipal de Saúde de 

Brumadinho em favor do FORNECEDOR. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 

administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento do Fundo 

Municipal de Saúde, para o exercício de 2014, cujo programa de trabalho e elemento de despesa é 02.07.02.10.301.0018.2039 – 

3.3.90.30.00. 

 

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes 

sanções: 

21.1.1 – Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada 

estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas 

mediante crivo da Administração; 

21.1.2 - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor dos medicamentos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 

comunicada oficialmente; 

21.1.3 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos medicamentos não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto 

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos 

porventura causados ao Fundo Municipal de Saúde pela não execução parcial ou total do contrato. 

21.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito 

prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado , comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

 

22 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

22.1 – Em caso da licitante vencedora não assinar a Ata de Registro de Preços ou não assinar a nota de empenho no prazo estabelecido, 

reservar-se-á ao Município de Brumadinho, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas ao primeiro colocado, inclusive quanto ao preço(desconto), ou revogar a licitação, 

independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste edital. 

22.2 – Até a assinatura da Ata, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada se o Fundo Municipal de Saúde tiver 

conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento. 

22.3 – Ocorrendo à desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no item anterior, o Fundo Mun. de Saúde poderá 

convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação de acordo com a Lei Federal n° 10.520/2002. 

22.4 – A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem como a fusão, a cisão ou a incorporação, só 

serão admitidas quando apresentada a documentação comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e com o consentimento prévio e 

por escrito do Fundo Municipal de Saúde e desde que não afete a boa execução do contrato. 

 

23 - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

23.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais, inclusive o reconhecimento dos 

direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

23.1.1 - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

23.2 - A rescisão do Contrato poderá ser: 

23.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 

8.666/93; 

23.2.2 – amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

23.2.3 – judicial, nos termos da legislação. 

23.3 – A rescisão administrativa, ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do 

Município de Brumadinho. 

 

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1 - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 

pública. 

24.1.1 - Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real, será permitido, nos termos do art. 11, inciso 

XIII, do Decreto Federal nº 3.555/00, a apresentação de documentação atualizada e regularizada na própria sessão, desde que a sua produção 

seja de fácil realização. 

24.1.2 – A inclusão de documentos durante a sessão será admitida desde que seja necessária a realização de diligência para apurar fatos 

existentes à época da licitação, concernentes à proposta de preços ou habilitação dos participantes, porém não documentados nos autos. 

24.2 – A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 
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24.3 - Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o FMS não será, em nenhum caso, 

responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.4 - Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da 

licitação. 

24.5 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário. 

24.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se 

iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Brumadinho. 

24.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição 

das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 

24.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem 

comprometimento da segurança do futuro contrato. 

24.9 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constante da Lei nº 10.520/2005, o Decreto nº 

3.555/2000, o Decreto Municipal nº 073/2007 e o Decreto Municipal nº 193/2013. 

24.10 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser 

encaminhada, ao Pregoeiro por e-mail: comprasfmsbruma@gmail.com,  ou por meio do Fax: (31) 3571-4499. 

24.11. - As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal, não sendo consideradas oficiais. 

24.11.1 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer documentos relativos a esta 

licitação. 

24.12 - As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial do Municipio, salvo com referência àquelas que, 

lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes presentes ao evento, ou, ainda, por intermédio de 

ofício, desde que comprovado o seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de: 

a) - julgamento deste Pregão; 

b) - recurso porventura interposto. 

24.13 - Os envelopes “Documentação e Proposta”, não abertos, ficarão à disposição das licitantes pelo período de 30 (trinta) dias úteis, 

contado do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se 

for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela SMS. 

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

 

 

Brumadinho, 16 de maio de 2014. 

 

 

 

 

 

DIONEIA DA SILVA BRITO OZANAM 

                    Pregoeira 

 

 

 

 

JOSE PAULO SILVEIRA ATAIDE 

Secretário Municipal de Saúde 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 
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ANEXO I 

 

                                                   PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2014 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: Registro do maior desconto para fornecimento de medicamentos, em relação ao preço máximo  praticado ao consumidor na 

Tabela de Preços da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico (Revista ABC Farma), publicada mensalmente, ou pela Tabela do 

Fabricante. 

 

1) A contratada deverá ter disponível para entrega todo medicamento que for registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

constante da Tabela da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico (Revista ABC Farma) publicada mensalmente. 

 

2) Deverá ser respeitado o percentual de desconto proposto no certame ou de acordo com o CAP, conforme disposto na Res. CMED nº 

04/2006. 

 

3) A entrega dos medicamentos se dará parceladamente, de acordo com as necessidades desta Secretaria, devendo a entrega ocorrer em até 

02 (dois) dias úteis, mediante Nota de Empenho, contendo todos os itens necessários para atender a demanda, exceto os pedidos de 

urgência, cuja entrega deverá ocorrer no prazo de até 08 (oito) horas da solicitação. 

 

4)A entrega dos medicamentos deverá ocorrer em embalagem individualizada, por pedido, devidamente identificada. 

 

5) Na entrega dos medicamentos deverá ser observado que o prazo de validade não deverá ser inferior a no mínimo 50% do prazo, ou seja, 

transcorrido apenas 50% do total do prazo de validade estampado no produto. 

 

6) Na entrega do produto, a contratada deverá:  

- entregar o medicamento correspondente ao nome do principio ativo constante no pedido de fornecimento efetuado pelo Setor de Farmácia; 

- fornecer, em caso de indicação médica, a marca do medicamento especificada na Nota de Empenho, correspondente ao princípio ativo; 

- apresentar, obrigatoriamente, no ato da entrega do produto no Almoxarifado, o certificado de análise de qualidade do medicamento, 

referente ao lote que está sendo fornecido; 

- citar na Nota Fiscal: o princípio ativo, o nome comercial, o laboratório fabricante do medicamento, o preço máximo ao consumidor, 

conforme ABC Farma ou Tabela de Preços do Fabricante, e o preço com desconto, após aplicação do percentual proposto na licitação, 

bem como informar a data e o número do periódico ABC Farma, no qual foram baseados os preços faturados. Não constando o 

medicamento no referido Periódico, o fornecedor deverá anexar, junto à Nota Fiscal, a Tabela de Preços do Fabricante, na qual foram 

baseados os preços faturados; 

- constar na Nota Fiscal o número da Nota de Empenho a que se refere o faturamento; 

- observar, no faturamento, a mesma ordem ou seqüência constante na Nota de Empenho. 

 

7) Qualquer substituição de medicamento ou alteração do pedido deverá ser precedida de autorização da Farmácia da SMS; 

 

8) O contratado deverá fornecer para o FMS, sem ônus, um exemplar do periódico ABC Farma, para conferência dos valores faturados, 

devendo ser atualizado sempre que houver alteração nos preços dos fabricantes; 

  

9) A critério do FMS, o licitante deverá apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação, o Certificado de Boas 

Práticas de Fabricação e Controle por Linha de Produção, emitidos pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde 

(CBPFC),  do fabricante do medicamento entregue, com a data de validade em vigor. 

 

10) O transporte de medicamentos deverá ser feito dentro do preconizado para este produto e devidamente protegido quanto a pó e variações 

de temperaturas. No caso de produtos termolábeis, a embalagem e os controles de temperatura devem ser apropriados para garantir a 

integridade do produto. 

 

11) O texto e demais exigências legais previstas para embalagem e bula, devem estar em conformidade com a legislação vigente da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária e Código de Defesa do Consumidor. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte, 

no que se refere a lote, data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deverão corresponder ao conteúdo interno da 

mesma, ou seja, às embalagens primárias e de consumo. 

 

12) As embalagens primárias individuais dos medicamentos (ampolas, envelopes, blister, chips e frascos) devem apresentar o número do 

lote, data de fabricação, e prazo de validade, denominação genérica do produto e concentração. 

 

13) No caso de produtos acondicionados em bisnagas, as mesmas deverão apresentar lacre do bico de dispersão, na tampa com dispositivo 

para o seu rompimento. Os aplicadores que acompanham o creme. Pomada ou geléias ginecológicas devem ser protegidas por material 

adequado e convenientemente seladas. 
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13)  Caso o(s) produtos venha(m) sofrer alterações que impliquem em perda de qualidade no prazo de sua validade fica o proponente 

obrigado o efetuar a troca dos mesmos nas quantidades relativas, sem ônus para a administração pública no prazo de 2 (dois) dias úteis 

do prazo da notificação. 

 

14)  Os medicamentos deverão ser entregues no local indicado na Nota de Empenho. 

 

15)    A relação de que trata o Anexo IA consta os medicamentos padronizados na SMS e que não fazem parte do objeto desta licitação. 

 

16) Atuará na qualidade de fiscal do contrato a servidora Larissa Amorim Silva.                                            

 

 

 

 

ANEXO IA 

 

Relação de Medicamentos Padronizados na Farmácia da SMS e que Não Fazem Parte desta Contratação 

 

ITEM MEDICAMENTOS 

  

 Analgésicos, antipiréticos e antigotosos 

  

01 Alopurinol 300mg compr. 

02 Dipirona 500mg sol. oral gotas 

03 Dipirona 500mg compr. 

04 Dipirona 500mg/ml sol. injet. 

05 Glicosamina envelope com 1,5g (Prescrição restrita a ortopedia, reumatologia e neurologia para pegar a primeira vez, as 

demais poderão ser renovadas nos PSFs) 

06 Paracetamol 200mg/ml sol. oral gotas 

07 Paracetamol 500mg compr. 

  

 Antiácidos/Inibidores da secreção gástrica/antifiséticos  

  

08 Dimeticona 75mg/mL fr. 10 mL 

09 Hidróxido de alumínio 200mg + Hidróxido de magnésio 200mg – compr. mastigáveis 

10 Omeprazol 20mg compr. 

11 Ranitidina 25mg/ml sol. injet. 

12 Ranitidina 15mg/mL – sol. Oral (uso pediátrico com justificativa) 

  

 Antialérgicos/anafilaxia 

  

13 Dexametasona 4mg/ml sol. injet. 

14 Dexclorfeniramina sol. oral 0,4mg/ml 

15 Dexclorfeniramina 2mg compr. 

16 Loratadina 1mg/ml susp. Oral (Prescrição restrita à Otorrinolaringologia e Pediatria e liberado para crianças abaixo de 2 

anos com justificativa) 

17 Loratadina 10mg compr. (Prescrição com justificativa) 

18 Prometazina 25mg compr. 

19 Prometazina 25mg/ml sol. injet. 

  

 Antianêmicos  

  

20 Ácido fólico 5mg compr. 

21 Sulfato ferroso 25mg de Fe/ml, sol. oral gotas 

22 Sulfato ferroso 200mg drágea 

  

 Antibióticos  

  

23 Amoxicilina 500mg caps. 

24 Amoxicilina, pó para suspensão oral 50mg/ml fr. 60 ml 

25 Amoxicilina + Ac. Clavulâmico 50mg + 12,5mg, suspensão oral fr. 75ml (O prescritor deverá apresentar justificativa) 

26 Amoxicilina + Ác. Clavulâmico 500mg + 125mg compr. (Prescrição deverá ser acompanhada de justificativa) 

27 Azitromicina 500mg compr. (Com justificativa para DST e pneumonia atípica) 

28 Benzilpenicilina benzatina 1200000 UI pó para suspensão injet. 

29 Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI pó para suspensão injet.  
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30 Benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica, 100000 UI + 300000 UI 

31 Cefalexina 500 compr. 

32 Claritromicina 250mg – comprimidos (Uso restrito para tratamento de H. pylori com justificativa e cópia de biópsia) 

33 Doxiciclina 100mg - comprimidos 

34 Cefalexina 50mg/ml suspensão oral fr. 60 mL 

35 Eritromicina, estearato 250mg compr. 

36 Eritromicina, estearato 50mg/mL suspensão oral fr. 60mL  

37 Norfloxacino 400mg compr.  

38 Nitrofurantoina 100mg compr. 

39 Sulfametoxazol + trimetoprima 400mg + 80mg compr. 

40 Sulfametoxazol + trimetoprima 40mg + 8mg suspensão oral 

41 Tetraciclina 500mg compr. 

  

 Antifúngicos  

  

42 Cetoconazol 200mg compr. 

43 Clotrimazol 10mg/g creme vaginal com aplicador 

44 Fluconazol 150mg compr. 

45 Miconazol (nitrato) creme vaginal 2% com aplicador 

46 Miconazol (nitrato) gel oral 2mg/mL 

47 Miconazol creme 2% 

48 Nistatina creme vaginal 100.000UI/4g tubo 60g 

  

 Anticoagulantes/Antiagregante plaquetário 

  

50 Ácido acetilsalicílico 100mg compr. 

51 Clopidogrel 75mg comprimidos (Prescrição restrita à cardiologia e neurologia) 

52 Varfarina 5mg compr. (Prescrição restrita à angiologia, cardiologia e neurologia) 

  

 Antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos  

  

53 Amitriptilina 25mg, compr. 

54 Biperideno 2mg compr. 

55 Carbonato de lítio 300mg compr. 

56 Clomipramina 25mg compr. 

57 Clonazepam 2,5mg/mL – solução oral 

58 Clonazepam 2mg compr. 

59 Clorpromazina 25mg compr.  

60 Clorpromazina 100mg compr. 

61 Clorpromazina 25mg/5mL fr. 20 mL – solução oral 

62 Clorpromazina 25mg/5mL – amp. 5 mL solução injetável 

63 Diazepam 5mg compr. 

64 Diazepam 10mg compr. 

65 Diazepam 10mg solução injet. 

66 Fluoxetina 20mg cápsulas 

67 Haloperidol decanoato 50mg/ml solução injetável  

68 Haloperidol 2 mg/ml solução oral gotas   

69 Haloperidol 5mg compr. 

70 Haloperidol 1 mg compr. 

71 Haloperidol 5mg solução injetável   

72 Imipramina 25mg compr. 

73 Imipramina 75mg compr. 

74 Nitrazepam 5mg compr. 

75 Nortriptilina 25mg caps. 

76 Nortriptilina 50mg caps. 

77 Periciazina solução a 4% fr. 20 mL 

78 Valproato de sódio 250mg  caps.    

79 Valproato de sódio 500mg caps. 

80 Levomepromazina 25mg compr. 

81 Levomepromazina 100mg compr. 

82 Levomepromazina fr. 40mg/mL 

83 Lorazepam 2mg compr. 

84 Risperidona 2 mg compr. (Prescrição liberada apenas para psiquiatria) 
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85 Risperidona 3 mg compr. (Prescrição liberada apenas para psiquiatria) 

86 Sertralina 50mg compr. (Prescrição liberada apenas para psiquiatria. Para cardiologista e neurologista, prescrição deverá ser 

acompanhada de justificativa). 

87 Tioridazina 25mg compr. 

88 Tioridazina 100mg compr. 

89 Trifluoroperazina 5 mg compr. 

90 Zuclopentixol, acetato 50mg/mL (em veículo oleoso) 

91 Zuclopentixol, decanoato 200mg/mL (em veículo oleoso) 

  

 Antiepiléticos, Anticonvulsivantes, antiparkinsonianos 

  

92 Carbamazepina 200mg compr. 

93 Carbamazepina  20mg/ml suspensão oral 

94 Fenitoina 100mg compr. 

95 Fenitoina sódica 50mg/ml solução injet. 

96 Fenobarbital 100mg compr. 

97 Fenobarbital 40mg/ml solução oral gotas 

98 Fenobarbital 100mg/ml solução injet. 

99 Levodopa 200mg + benzerazida 50mg comprimidos (Prescrição restrita à neurologia) 

100 Levodopa 250mg + carbidopa 25mg comprimidos (Prescrição restrita à neurologia) 

  

 Estimulante do SNC 

  

101 Atensina 0,100mg comprimidos 

102 Metilfenidato 10mg compr. (Prescrição restrita a pediatria e neurologia) 

103 Metilfenidato 20mg compr. (Prescrição restrita a pediatria a neurologia) 

  

 Antiinflamatórios esteróides  

  

104 Acetato de hidrocortisona creme 1% 

105 Budesonida 32mcg –solução aquosa nasal – fr. 120 doses  

106 Dexametasona 4mg/ml solução injet. 

107 Dexametasona creme 1% 

108 Hidrocortisona 500mg solução injet. 

109 Hidrocortisona 100mg solução injet. 

110 Prednisona 5mg compr. 

111 Prednisona 20mg compr. 

112 Prednisolona 3mg/mL solução oral  

  

 Antiinflamatórios não esteróides/antitérmicos/analgésicos 

  

113 Diclofenaco de sódio 50mg compr. (Com justificativa acima de 10 compr) 

114 Diclofenaco de sódio 75mg/3 ml solução injet. (Com justificativa acima de 10 amp.) 

  

 Antiparasitários  

  

115 Albendazol 200mg compr. 

116 Albendazol 40mg/ml suspensão oral 

117 Deltametrina 20mg fr. 100mL 

118 Ivermectina 6 mg - comprimidos 

119 Mebendazol 20mg/ml suspensão oral 

120 Metronidazol 250mg compr. 

121 Metronidazol 40mg/ml solução oral 

122 Metronidazol 10% tubo com 50 g 

123 Tiabendazol 500mg comprimidos 

124 Tiabendazol 50mg/mL fr. 40mL 

125 Tiabendazol creme bg 50g 

  

 Antiasmáticos  

  

126 Aminofilina 100mg compr. 

127 Aminofilina 24mg/ml solução injet. 

128 Beclometasona (dipropionato) 250mcg/dose, aerosol, frasco com 200 doses Gratuito farmácia Popular 
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129 Fenoterol 5mg/ml solução inalante neb 

130 Ipatrópio, bromidrato 0,25mg/ml solução inalante neb. Gratuito farmácia Popular 

131 Salbutamol 100mcg/dose, aerosol, frasco com 200 doses Gratuito farmácia Popular 

132 Salbutamol 0,4mg/ml solução oral 

  

 Cardiovasculares / antihipertensivos 

  

133 Ácido acetilsalicílico 100mg compr.  

134 Amiodarona 200mg compr. 

135 Amiodarona clor. 50mg/ml solução injet. 

136 Atenolol 50mg compr. (Atenolol 25mg não temos padronizados porém sai Gratuito na farmácia Popular) 

137 Atenolol 100mg compr. 

138 Anlodipino besilato 5mg compr. (Uso restrito a apcientes que não toleram Nifedipina e/ou idosos com polifarnácia) Prescrição 

com justificativa quando não for do especialista) 

139 Carvedilol 3,125mg compr. (Uso restrito com justificativa para ICC a partir da Classe II) Prescrição com justificativa quando 

não for do especialista 

140 Carvedilol 6,25mg compr. . (Uso restrito com justificativa para ICC a partir da Classe II) Prescrição com justificativa quando 

não for do especialista 

141 Carvedilol 12,5mg compr. . (Uso restrito com justificativa para ICC a partir da Classe II) Prescrição com justificativa quando 

não for do especialista 

142 Carvedilol 25mg compr. . (Uso restrito com justificativa para ICC a partir da Classe II) Prescrição com justificativa quando não 

for do especialista 

143 Captopril 25mg compr. Gratuito farmácia Popular 

144 Digoxina 0,25 mg compr. 

145 Dinitrato de isossorbida 10mg compr. 

146 Dinitrato de isossorbida 5mg compr. Sublingual 

147 Enalapril 5mg compr. 

148 Enalapril 20mg compr. (Enalapril 10mg não temos padronizados porém sai Gratuito farmácia na Popular) 

149 Espironolactona 25mg compr. 

150 Furosemida 40mg compr. 

151 Furosemida 10mg/ml solução injet. 

152 Hidralazina 25mg compr. (Prescrição restrita à cardiologia) 

153 Hidroclorotiazida 25mg compr. Gratuito farmácia Popular 

154 Hidroclorotiazida 50mg compr. 

155 Losartana potássica 50mg compr (Prescrição restrita a cardiología) Gratuito farmácia Popular 

156 Mononitrato de isossorbida 40mg compr. 

157 Metildopa 250mg compr. 

158 Metildopa 500mg compr. 

159 Nifedipino 20mg compr. Liberação controlada 

160 Propranolol 40mg compr. Gratuito farmácia Popular 

161 Verapamil 80mg compr. 

  

 Dermatológicos 

  

162 Colagenase tubo com 30 g 

163 Clostebol 5mg/g + neomicina 5mg/g tubo com 30g 

164 Dexametasona creme 0,1% 

165 Neomicina sulfato 5mg + bacitracina zíncica 250 UI/g 

166 Óleo mineral fr 100mL 

167 Òxido de zinco + extrato de camomila +  vitamina E + óleo de amêndoas – tubo 45 gramas 

168 Pasta dágua 

169 Sulfadiazina de prata 1% 

  

 Antidiabéticos  

  

170 Glibenclamida 5mg compr. Gratuito farmácia Popular 

171 Metformina 850mg compr. Gratuito farmácia Popular 

172 Insulina humana NPH 100 UI solução injet. Gratuito farmácia Popular 

173 Insulina humana regular 100 UI solução injet. Gratuito farmácia Popular 

  

 Hipolipemiantes  

  

174 Ciprofibrato 100mg compr. (Prescrição com justificativa quando não for do especialista) 

175 Sinvastatina 20mg compr.Valor reduzido na Farmácia popular 
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 Fluidificantes  

  

176 Cloreto de sódio 0,9% solução nasal 

177 Cloreto de sódio 3% spray  

  

 Hormônios  

  

178 Acetato de medroxiprogesterona 150mg solução injet. Valor reduzido na Farmácia popular 

179 Acetato de medroxiprogesterona 2,5mg compr. 

180 Acetato de medroxiprogesterona 10mg compr. 

181 Estrogênios conjugados 0,625mg compr. 

182 Etinilestradiol + levonorgestrel 0,03mg + 0,15mg compr. Valor reduzido na Farmácia popular 

183 Levotiroxina sódica 25mcg compr. 

184 Levotiroxina sódica 50mcg compr. 

185 Levotiroxina sódica 100mcg compr. 

186 Noretisterona enantato + estradiol valerato 50 + 5mg solução injet. Valor reduzido na Farmácia popular 

187 Norestisterona 0,35mg compr. 

  

 Antihipertireoidismo 

  

188 Propiltiouracil 100mg compr. 

 Anestésicos locais  

  

189 Lidocaína 2% cloridrato gel 20mg/g 

190 Lidocaína 2% cloridrato 20mg/ml solução injet. 

191 Lidocaína 2% cloridrato + epinefrina 0,005mg/ml solução injet. 

  

 Repositores hidroeletrolíticos/Nutrientes/Vitaminas 

  

192 Água bidestilada – ampola 10 mL 

193 Cloreto de potássio 10% (1,34 mEq/ml) solução injet. 

194 Cloreto de potássio 300mg/5mL fr. 150 mL 

195 Cloreto de sódio 0,9% solução injet. Sist. fechado Frasco ou bolsa 500 ml 

196 Cloreto de sódio 0,9% solução injet. Sist fechado Frasco ou bolsa 250 ml 

197 Cloreto de sódio 0,9% solução injet. Sist. Fechado Frasco 100 ml 

198 Cloreto de sódio 0,9% solução injet. Amp. 10 mL 

199 Cloreto de sódio 10% solução injet. Amp. 10 mL 

200 Complexo vit. Contendo vit. A 5000UI, B14mg, B2 1mg, PP 10mg, B6 1 mg, B5 10mg, H 0,1mg, C 50mg, D 1000UI, E 3mg 

201 Glicose 50% solução injet. 20 ml 

202 Piridoxina , cloridrato 50 mg compr. 

203 Polivitamínico (complexo B) solução injet.  

204 Polivitamínico (complexo B) drágea 

205 Sal para reidratação oral, pó para solução oral para 1 litro 

206 Tiamina, cloridrato 300mg compr. 

  

 Antiespasmódicos  

  

207 Brometo de n-butilescopolamina 10mg compr. 

208 Brometo de n-butilescopolamina 20mg/ml solução injet. 

209 Brometo de n-butilescopolamina + dipirona 20mg + 500mg/ml solução injet. 

  

 Antieméticos/vasodilatador  

  

210 Cinarizina 25mg compr. 

211 Cinarizina 75mg compr. 

212 Domperidona 1mg/mL susp. Oral fr. 100mL 

213 Metoclopramida 10mg compr. 

214 Metoclopramida 10mg/ml solução oral gotas 

215 Metoclopramida 10mg/ml solução injet. 

  

 Repositor de cálcio/inibidor da reabsorção óssea 
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216 Alendronato de sódio 10 mg – compr.  

217 Alendronato de sódio 70mg compr. Valor reduzido na Farmácia popular 

218 Carbonato de cálcio 500mg compr. 

  

 Oftálmicos  

  

219 Cloranfenicol colírio 4mg/mL 

220 Cloridrato de proximetacaína 0,5% fr. 5 mL 

221 Cloridrato de ciclopentolato 10 mg fr. 5 mL 

222 Fluoresceína 1,0% fr. 3mL 

223 Hipromelose 0,2 ou 0,3% colírio 

224 Timolol 0,5% solução oftálmica frasco c/ 5 ml Valor reduzido na Farmácia popular 

225 Tropicamida 1% fr. 5 mL 

226 Travoprost 0,04% fr. 2,5mL 

227 Tobramicina colírio 0,3% fr. 5 mL (Uso restrito para terapêutica não efetiva com cloranfenicol) 

  

 Antiviral 

  

228 Aciclovir 200mg comprimidos 

  

 Tuberculostáticos 

  

229 Etambutol 400mg comprimidos 

230 Isoniazida 100mg comprimidos 

231 Isoniazida 100mg + rifampicina 150mg comprimidos 

232 Isoniazida 200mg + rifampicina 300mg comprimidos 

233 Pirazinamida 500mg compr. 

  

 Outros  

  

234 Dissulfiram (específico para programa álcool e outras drogas) 

235 Naltrexona 50 mg (específico para programa álcool e outras  drogas) 

236 Doxazosina, mesilato 2 mg (tratamento de Hiperplasia Prostática Benigna) 

237 DIU – Dispositivo intra-uterino (TCU 380A) (Enfermagem) 

238 Preservativo masculino (Enfermagem) 
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ANEXO II 

 

 

                                                        PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2014 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014 

 

VALIDADE: 12 meses. 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

Aos  (       ) dias do mês de  do ano de 2014, no Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, situado à Av. Nossa Senhora do Belo Ramo, nº 

350, Jota, Brumadinho, reuniram-se de um lado o Município de Brumadinho/Fundo Municipal de Saúde de Brumadinho, CNPJ nº 

14.208.587/0001-33, neste ato representada por seu Prefeito Municipal,   e como Gestor do Fundo Municipal de Saúde o Sr.  e de outro, a 

empresa abaixo relacionada, vencedora e adjudicatária do Pregão acima referido, doravante denominada simplesmente DETENTORA, 

resolvem firmar o presente instrumento, objetivando o discriminado na Cláusula Segunda: 

 

Empresa CNPJ Endereço Telefone Representante Legal 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO 

A Ata de Registro de Preços encontra fundamento jurídico na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Nº 3.555, de 08 de agosto de 

2000, e suas alterações, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 73/2007, de 04.05.2007, e Decreto Municipal nº 

193/2013, de 23.07.2013, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e a Proposta Comercial da 

DETENTORA, com as alterações efetuadas na Fase de Lances do Pregão da Referência. 

 

CLAÚSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para fornecimento, pela DETENTORA, de MEDICAMENTOS 

NÃO PADRONIZADOS, conforme descrito no Edital de Pregão nº 029/2014 e na Proposta Comercial da DETENTORA, com as 

alterações efetuadas na Fase de Lances do Pregão da Referência, que passa a fazer parte integrante desta, independente de transcrição.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

São obrigações da Detentora: 

1 - Efetuar a entrega dos medicamentos, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência. 

2 - Responsabilizar-se-á por quaisquer danos pessoais ou materiais que forem causados ao Município por seus empregados ou prepostos, 

inclusive por omissão destes; 

3 – Não veicular publicidade acerca do objeto desta Ata. 

4 - Sujeitar-se-á às disposições do Código de Proteção do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

5 - Manter, durante toda a execução da ATA, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

6 – Não prestar quaisquer tipos de informações acerca da presente contratação, a não ser que os mesmos sejam solicitados pelo Municipio ou 

por Órgãos de controle externo. 

7 – Atender somente os pedidos de fornecimento encaminhados pelo Município, desde que assinados pelos servidores responsáveis. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO 

São obrigações do Municipio: 

1 - Permitir o livre acesso dos funcionários da Detentora às dependências da SMS para entrega de medicamentos. 

2 - Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto contratado, que venham a serem solicitadas pela empresa Detentora. 

3 - Impedir que terceiros, sem autorização, forneçam os medicamentos solicitados. 

4 - Supervisionar o fornecimento de medicamentos, por meio da verificação da qualidade e quantidade solicitada, levando-se em 

consideração as datas de fabricação, prazo de validade e vencimento e, conseqüente aceitação expressa pelo Fiscal da Ata. 

5 - Devolver todo e qualquer medicamento que estiver fora da especificação supracitada e solicitar expressamente sua substituição. 

6 - Encaminhar à Detentora a relação expressa de medicamentos com a anuência, por escrito, pelo fiscal da Ata, solicitando a respectiva 

listagem de preços unitários dos medicamentos fornecidos. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

A Detentora deverá entregar os medicamentos no Setor de Farmácia da SMS, à Av. Nossa Senhora do Belo Ramo, nº 350 – Bairro Jota – 

Brumadinho/MG.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Após o recebimento do pedido de fornecimento, a Detentora terá que entregar os medicamentos no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis, enquanto que os medicamentos de urgência deverão ser entregues em até 08 (oito) horas a contar da 

solicitação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 
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O valor estimado mensal da presente contratação é de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), considerando o percentual de desconto de  

% (             ) sobre o Preço Máximo ao Consumidor, constante na Revista ABCFARMA ou Tabela do Fabricante, o qual foi cotado na 

Proposta de Preços da Detentora,  estando nele incluídos todos os impostos, fretes e demais encargos incidentes. 

 

CLÁUSULA SETIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do orçamento específico do Fundo Municipal de Saúde de Brumadinho: 

02.07.02.10.301.0018.2039 – 3.3.90.30.00 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

O pagamento deverá ser efetuado mensalmente em PARCELAS PROPORCIONAIS A ENTREGA DOS MEDICAMENTOS, após 

conferência da quantidade e qualidade dos medicamentos, fornecidos durante o mês, sendo que o fechamento será feito no último dia de cada 

mês. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será creditado em favor da Detentora, por meio de crédito em conta, devendo para isto, ficar 

explicitado o nome do Banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá até 10 

(dez) dias corridos, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será procedida consulta antes de cada pagamento a ser efetuado á Detentora, para verificação da situação do 

mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Fundo 

Municipal de Saúde em favor da Detentora. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 

Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

A execução desta Ata será acompanhada e fiscalizada por representante do Setor de Farmácia, especialmente designado para este fim, nos 

termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  – DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO CISÃO OU INCORPORAÇÃO 

A Detentora não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto desta Ata. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito do Municipio e 

desde que não afetem a boa execução da Ata. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA 

A vigência da Ata será pelo prazo de 12 (doze) meses e terá início em                de 2014. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES 

Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, o Municipio poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Detentora as seguintes sanções: 

I – Advertência que será aplicada por meio de ofício, mediante contra-recibo do representante legal da Detentora estabelecendo o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para que esta apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da administração; 

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso e por descumprimento das obrigações estabelecidas nesta Ata, até o máximo 

de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 

oficialmente; 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao FMS 

pela não execução parcial ou total do contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa,enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a Detentora que ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata, comportar-se de modo inidôneo,fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nos inciso I e parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as 

dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Da penalidade aplicada caberá recurso à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, 

ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial da Ata ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80, 

da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão deste Contrato poderá ser: 

I - Determinada por ato unilateral e por escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78, da 

Lei nº 8666/93; 

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

III – Judicial, nos termos da legislação. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 

 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

PARÁRAFO QUARTO – Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa 

da Detentora, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

I - pagamentos devidos pela execução da Ata até a data da rescisão. 

PARÁGRAFO QUINTO – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes desta 

Ata, até o limite dos prejuízos causados ao Município, além das sanções previstas neste Instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

A execução da presente Ata bem como os casos omissos regular-se-ão pelas Cláusulas Contratuais e pelos preceitos de Direito Público, 

aplicando-lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do Artigo 54, da 

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com Inciso XII, do Artigo 55, do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA – DA PUBLICAÇÃO 

O Município providenciará a publicação desta Ata, por extrato, no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial do Município, conforme 

determina o Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Brumadinho, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 

dúvidas que surgirem na execução do presente Instrumento. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, lavrou - se o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e 

forma, para todos os fins de direito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas, a todo o 

ato presente, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo. 

Brumadinho,  
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ANEXO III 

 

 

                                                   PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2014 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

.............................................................(nome da empresa) CNPJ/MF nº..........................................., sediada à ............................................., 

declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

....................(local e data).................... 

 

................................................................................ 

(assinatura autorizada, devidamente identificada) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ANEXO IV 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2014 

 

 

Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a)n Sr(a)...................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 

art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 19993, 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: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

....................(local e data).................... 

 

(assinatura autorizada, devidamente identificada) 
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ANEXO V 

 
 

EDITAL DE PREGÃO Nº 029/2014 

 

 

PROCURAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF 

sob nº __ e inscrição Estadual sob nº __, representada neste ato por seu(s) (qualificação) do(s) outorgante(s) Sr(a)..., portador(a) da Cédula de 

Identidade RG nº... e CPF nº ..., nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) ..., portador(a) da Cédula de Identidade RG 

nº... e CPF nº ..., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante ...(indicação do órgão 

licitante), no que se referir ao PREGÃO Nº ___/2014 para Registro de Preços, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as 

fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os 

envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances 

ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s), negociar a redução de preço, desistir 

expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivamente sobre a intenção de 

interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, 

enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

A presente Procuração é validade até o dia ... 

 

Local e data. 

Assinatura do Representante Legal da Empresa, COM FIRMA RECONHECIDA 

Nome, RG 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
ANEXO VI 

 
 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

Referência: Pregão Presencial Nº 029/2014 

 

 

 Declaro(amos), para os devidos fins, que tomei(amos) conhecimento de todas as informações constantes no Edital de Pregão 

Presencial nº 029/2014. 

 

 Declaro(amos), ainda, que atendemos a todas as exigências, inclusive quanto aos requisitos exigidos para habilitação no referido 

certame, em observância ao disposto no inciso VII, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17.07.2002. 

 

 

Local e data 

 

 

 

________________________________________________ 

(nome, RG e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VII 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA  

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

A empresa ...................... CNPJ Nº ....................., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)....................................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade Nº .................... e do CPF Nº ..................................., DECLARA, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

(  ) MICROEMPRESA (ME), conforme Inciso I do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 

nº 139, de 10 de novembro de 2011; 

 

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme Inciso II do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006, alterada pela 

Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011; 

 

Declara ainda que, a empresa retro mencionada está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Nº 

123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

Data e Local ........................ 

 

OBS.: A DECLARAÇÃO DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA EMITIDA PELA JUCEMG OU 

POR OUTRO ORGÃO COMPETENTE. 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ANEXO VIII 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 36, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO 

DE BRUMADINHO/MG. 

 

 

 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________________, sediada 

_____________________________, declara, sob as penas da lei, que não se enquadra na vedação disposta no art. 36, da Lei Orgânica do 

Município de Brumadinho, que dispõe: 

 

“Art. 36 – O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, as pessoas ligadas a 

qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o 2º grau, ou por adoção e os servidores e empregados públicos 

municipais, não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até seis meses após findas as respectivas funções” 

 

 

Local e data 

 

 

Assinatura 


