ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU
Secretaria de Administração

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N° 004/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0766/2019
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ÍTEM
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE.
O Município de Jauru, Estado de Mato Grosso, por intermédio do departamento de licitações, torna
público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item,
conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº
10.520, de 2002, ao Decreto Municipal nº 054, de 04 de junho de 2014, 058, de 03 de novembro de
2009, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de
2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais
exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
Inicio do acolhimento das propostas eletrônicas:
A partir das 08:00 horas do dia 26/03/2019
até as 17:00 horas do dia 05/04/2019
Inicio da Sessão Pública:
Dia 08/04/2019 às 09:00 horas (Brasília)
Inicio da disputa:
Dia 08/04/2019 às 09:30 horas (Brasília)
Endereço:
Rua do comércio, nº. 480
Bairro Centro
CEP: 78.255-000 – Jauru – MT
Site: www.jauru.mt.gov.br (link: “Pregão eletrônico”.) e www.licitanet.com.br (Licitanet –
Licitações Eletrônicas).
Meios para contato:
Tel/Fax (65) 3244-1849
E-mail: licitacao@jauru.mt.ogov.br
Dias e Horários: de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas (horário de
Mato Grosso).
OBS: salvo ressalva expressa, os horários estabelecidos neste Edital observarão o horário de
Brasília – DF.
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1.

DO OBJETO

O objeto desta licitação é o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de medicamentos do
presente Edital, para atender necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, do Município de
Jauru, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e
seus Anexos.
a) Os medicamentos deverão ser fornecidos conforme as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde, mediante documento assinado pelo servidor responsável, respeitando o limite estabelecido
no ANEXO I deste Edital.
1.1. A licitação será subdivida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço: por item, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.3. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
1.3.1. ANEXO I - Termo de Referência
1.3.2. ANEXO II – Minuta Ata de Registro de Preços
1.3.3. ANEXO III – Modelo da Proposta
1.3.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração Que Não Emprega Menor
1.3.5. ANEXO V – Declaração de Micro Empresa ou EPP
1.3.6. ANEXO VI – Modelo de Declaração de Fato Superveniente
1.3.7. ANEXO VII – Declaração de Habilitação
2.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que estiverem devidamente cadastradas
junto à LICITANET – Licitações On-line;
2.1.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente
por meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite estabelecidos.
2.1.2. Caberá ao licitante acompanhar atentamente as operações na Plataforma Eletrônica durante
a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Plataforma Eletrônica ou da desconexão;
2.1.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso na Plataforma operacional poderá ser esclarecida
pelo Suporte: (34) 3014-6633 - (34) 99807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br.
a) O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de
remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante,
que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo:
30 dias
R$ 165,41

90 dias
R$ 211,58

180 dias
R$ 288,71

365 dias
R$ 407,15
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b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº
10.520/02.
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
2.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou
em processo de recuperação extrajudicial;
2.2.2. Em dissolução ou em liquidação;
2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade
da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos
termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;
2.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;
2.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°,
inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;
2.2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
2.2.7. Que estejam reunidas em consórcio;
2.2.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
2.2.9. Estrangeiras que não funcionem no País;
2.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;
2.2.11. Poderão participar desta licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente
estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as
exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos;
2.2.12. .A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá, quando do cadastramento
da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio da ficha
técnica descritiva do objeto, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de
prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006).
2.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
2.4
DO CREDENCIAMENTO JUNTO A LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE.
2.4.1. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home
Broker, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno conhecimento,
aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
2.4.2. O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta de preço
e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e adesão aos planos
elencados no item 2 deste edital
2.4.3. O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo
quando suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET – Licitações On-line, ou
canceladas por solicitação do licitante.
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a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante junto
ao Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET – Licitações On-line, sendo enviada para
seu email a nova senha de forma imediata.
2.4.4. É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada, não cabendo a LICITANET – Licitações On-line a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.4.5. O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes
ao certame.
2.4.6. As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones: (34)
3014-6633 e (34) 99807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br.
3.

ESCLARECIMENTOS INICIAIS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

3.1 O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para o registro de preços
relativos à aquisição e/ou contratação futura de bens ou serviços comuns, onde as empresas
disponibilizam bens a preços e prazos certos e registrados em documento especifico denominado Ata
de Registro de Preço. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos da
administração municipal que integram a Ata sem, no entanto, estarem necessariamente obrigado a
contratar com os fornecedores vencedores do certame.
3.2 O Sistema de registro de preço regula-se pelas normas e procedimentos previstos no Decreto
Municipal nº 058/2009, pelas disposições deste Edital e demais legislação pertinente.
3.3 Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preço, que é um documento vinculativo,
obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, na qual os vencedores
manterão seus preços registrados por 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação de seu extrato
no jornal Oficial dos Municípios - AMM, tornando-os disponíveis a todos os órgãos integrantes para
que, caso o desejam, efetuem suas aquisições nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmo
preços registrados no certame e nas condições previstas neste Edital.
4.

DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, a partir da data de divulgação do Edital na LICITANET - Licitações On-line, até a data
e horário da abertura da sessão pública.
4.2. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.
4.3. Como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá declarar, em campo próprio
do sistema eletrônico:
a. que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade
com as exigências deste Edital;
b. que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame;
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c. que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº
9.854, de 1999;
d. que a proposta foi elaborada de forma independente.
4.4. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informado no campo
próprio as ESPECIFICAÇÕES dos medicamentos.
4.5. Apresentar preço expresso em Real (R$), em algarismo e por extenso, bem como unitário e
total, utilizando-se para tanto apenas duas casas decimais (centavos).
a) No preço proposto já deverão estar incluídos todos os custos necessários para o fornecimento do
objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, seguros e quaisquer outros que indicam ou venham a incidir sobre o objeto licitado;
4.6. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir
do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá declarar sua condição
de ME/EPP no sistema LICITANET.
4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas neste Edital.
4.8. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
campos relativos a:
4.8.1.1. Valor unitário e valor total do item, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional
(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes
do Termo de Referência.
4.8.1.2. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as
despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto.
4.8.2. Indicação da marca e fabricante;
4.8.3. Descrição detalhada do objeto ofertado, contendo as seguintes informações:
4.8.3.1 Para o efetivo registro de preço, o fornecedor deverá se comprometer na ata de julgamento
a providencia a entrega do material conforme fabricante especificado no ato da entrega dos
documentos e no prazo máximo de 10 (dez) dias após recebimento da Autorização de
Fornecimento- AF correspondente, nos casos normais e de no máximo 48 (horas) para os casos de
urgência.
4.8.3.2
Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data da sua apresentação.
4.8.3.3 Local de entrega: Almoxarifado Central
4.9. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.

DA ABERTURA DA SESSÃO
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital.
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5.1.1. No decorrer da sessão pública, caso o sistema seja desconectado para o Pregoeiro, mas
permaneçam acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos
atos realizados.
5.1.2. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 05 (cinco) minutos, a
sessão do Pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.
6.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
6.1.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.3. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na
internet.
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.
6.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

7.

DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando, então, os
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
7.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor: UNITÁRIO do item.
7.2. O licitante será imediatamente informado do recebimento de seu lance no sistema e do valor
consignado no registro.
7.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos.
7.4. O licitante poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema, e
também lances cujos valores forem superiores ao último lance que tenha sido anteriormente
registrado na Plataforma Eletrônica – LANCE INTERMEDIÁRIO;
7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
7.6. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.
7.8. A etapa de lances será encerrada mediante aviso de seu fechamento iminente, emitido pelo
sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta
minutos), aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
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7.9. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese
de desistência de apresentar lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de
ordenação das propostas.
7.9.1. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP) será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
7.9.2. O Sistema de Pregão Eletrônico identificará em coluna própria as ME/EPP participantes,
fazendo comparação entre os valores do licitante com menor preço e das demais ME/EPP na
ordem de classificação, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP.
7.9.3. Nessas condições, as propostas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira
colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo Sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.9.4. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido,
serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo
de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o
estabelecido no subitem anterior.
7.9.5. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, na faixa dos 5%
(cinco por cento) de diferença para a primeira colocada, o Sistema fará um sorteio eletrônico entre
os licitantes, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da
oferta final de desempate, conforme subitens acima.
7.9.6. Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação de
fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial
apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, prevalecerá a
classificação inicial.
7.9.7. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final
dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro
lugar.
7.10. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado
o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
7.10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.11. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
8.

DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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8.1. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade
do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto
ao cumprimento das especificações do objeto.
8.2. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que envie imediatamente documento contendo as
características do produto ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, por meio
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.3. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
8.4. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o
Pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
8.4.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
8.5. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua
substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindolhes validade e eficácia para fins de classificação.
8.6. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição
de habilitação, na forma determinada neste Edital.
9.

DA HABILITAÇÃO
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, com a Prefeitura Municipal de Jauru.
9.1.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
9.2. Não ocorrendo inabilitação, o licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar
deverá comprovar, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, a contar da solicitação no sistema
eletrônico, sua condição de habilitação, por do email licitacao@jauru.mt.gov.br, com posterior
encaminhamento do documento pertinente por via postal ou similar no prazo máximo de 04
(quatro) dias.
9.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa
oficial.
9.3. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:
9.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
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Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
b.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103 de 30/38/2007, do Departamento Nacional
de Registro do Comércio – DNRC;
e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
9.3.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida
Ativa da União, dentro da validade;
c. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, dentro
da validade;
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, dentro
da validade;
e. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições previdenciárias,
dentro da validade;
f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS, dentro da validade;
g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos
de negativa.
9.3.2.1 – Quanto à regularidade técnica, deverá à licitante apresentar:
a. Alvará de Funcionamento/2019;
b. Alvará de Localização e Saúde/2019
9.3.2.2
Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, enquadrada
no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.
9.3.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de
execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou
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de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão
desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação;
9.3.3.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
a)
Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstração do
resultado do exercício assim apresentados:
a.1)
sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou
autenticada na Junta Comercial.
a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou por fotocópia
do Balanço e das Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
a.1.3) sociedades sujeitas ao regime das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
“SIMPLES”: por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante
ou em outro órgão equivalente; ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis,
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
a.1.4) sociedade criada no exercício em curso: por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
a.2)
o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho de Contabilidade.
9.3.4. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato
impeditivo da habilitação.
9.3.5. Declaração do Trabalhador
9.3.6. Declaração de Habilitação
9.3.7. Declaração de Fato Superveniente
9.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no artigo 3º da Lei Complementar nº
123, de 2006.
9.4.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de
julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.
9.5. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras
de certidões por sítios oficiais.
9.6. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
9.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
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9.8. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
9.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
9.9.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no artigo 3º da
Lei Complementar nº 123, de 2006, havendo alguma restrição na comprovação de sua
regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em
que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.9.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela
Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou
prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.
9.9.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da
fase recursal.
9.9.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou
revogar a licitação.
9.10. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
10.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 04
(quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.
10.1.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do
licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.1.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.

DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante
vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 2006, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma
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imediata e motivada, em campo próprio do sistema (clicando no botão ENTRAR C/ RECURSO),
manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo
da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos
seus interesses.
11.1.1. O Pregoeiro assegurará tempo mínimo de (03) minutos para que o licitante manifeste
motivadamente sua intenção de recorrer.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade
competente quando mantiver sua decisão.
11.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
11.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o caso,
importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.
11.6. Os documentos (Impugnação) caso seja feito pela empresa interessada deverão ser
protocolados junto ao Setor de Protocolo Geral, da Prefeitura Municipal de Jauru, dando imediata
ciência ao Pregoeiro, não serão aceitos recursos e impugnações via fac-símile ou qualquer outro
meio eletrônico.
12.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

13.

DO CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
13.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 03 (três) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho
ou instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.
13.2. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da Nota de Empenho,
não comprovar que mantém as condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusarse a assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho, poderá ser convocado outro licitante, desde
que respeitada a ordem de classificação, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade
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da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
13.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
13.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).
13.3.2. É vedada a subcontratação parcial ou total, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato.
13.4. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
13.5. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando
ciência à Administração.
14. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
14.1 São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Edital e nos seus Anexos:
14.1.1 entregar o objeto dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA, de acordo com o
especificado neste Edital e nos Anexo I, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui
estabelecida;
14.1.2 A licitante contratada fica obrigada a exigir documentos autorizando a entrega dos
medicamentos, assinado pelos servidores responsáveis da Secretaria Municipal.
14.1.3 Entregar os medicamentos, nas condições estipuladas na Ata de Registro de Preço e no
respectivo Termo Contratual e nas condições inserida nas Notas de Empenho iniciais e seguintes

e nos documentos de solicitação dos medicamentos.
14.1.4 Emitir as Notas Fiscais nos Prazos para faturamento, conforme exigência do Edital.
14.1.5 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas reclamações se
obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;
14.1.6 dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento dos
medicamentos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata;
14.1.7 prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
14.1.8 a falta de quaisquer dos medicamentos cuja prestação incumbe ao detentor do preço registrado,
não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, não entrega dos medicamentos,
objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos
prazos e demais condições estabelecidas;
14.1.9 comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
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14.1.10 respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;
14.1.11 fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida
pela PREFEITURA;
14.1.12 indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA mesmo em caso de ausência ou omissão de
fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar
todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às
disposições legais vigentes;
14.1.13 providenciar, imediatamente, por sua conta e sem ônus para a PREFEITURA, a correção ou
substituição, a critério da PREFEITURA, das mercadorias que apresentarem alterações durante o
período de utilização ou execução;
14.1.14 garantir o fornecimento dos medicamentos sempre que necessário sua solicitação de entrega.
14.1.15 manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da PREFEITURA, de que venha a
tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o
objeto do contrato;
8.4 14.1.16 todos os medicamentos deverão ser comprovadamente de primeira qualidade e
deverão ser entregues com prazo de validade igual ou superior a 80% por cento do seu prazo de
validade.
14.1.17 aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem em até 25%
(vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) do(s) produto(s) estimado(s) no Anexo I, de acordo com o
art. 65, p. 1º da Lei 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da PREFEITURA;
14.1.18 manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da
Lei nº 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA;
15.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
15.1. Solicitar o fornecimento dos medicamentos mediante documento expedido e assinado pelo
servidor responsável do setor de compras.
15.2. Pagar a licitante contratada nas condições previstas no item 18 deste Edital.
15.3. Publicar o contrato, em resumo, no Órgão Oficial de Imprensa, bem como naquele que a
legislação dispuser.
16.
DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA)
a) A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações da
Administração e normas de Leis Vigentes.
b) As aquisições ou contratações adicionais (caronas) referidas nesta cláusula não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens registrados para o órgão gerenciador e
órgãos participantes.
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c) As aquisições ou contratações adicionais (caronas), não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo
do quantitativo dos itens consignados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e os
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
d) Os pedidos de adesão deverão ser encaminhados ao Departamento de Gerenciamento do Sistema de
Registro de Preços onde serão devidamente instruídos.
17.

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

17.1. As empresas cujas propostas forem classificadas em primeiro lugar serão fornecedoras do(s)
objeto(s) desta licitação, com os respectivos preços registrados na Ata que sucede ao procedimento
licitatório e sujeitar-se-ão ao disposto neste Edital e no seu Anexo I.
17.2. Caso o primeiro classificado não tenha ofertado a quantidade total do Item relacionado no
Anexo I do Edital, é facultado a Prefeitura Municipal de Jauru a contratação dos quantitativos
restantes dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, mantidas as condições propostas
pelo 1º colocado, inclusive quanto ao preço.
17.3. O detentor do segundo preço registrado só poderá fornecer à Prefeitura Municipal de Jauru,
quando esgotada a capacidade de fornecimento do primeiro e assim sucessivamente.
Se a quantidade e/ou qualidade do(s) medicamentos ofertados não corresponder ao exigido no Anexo I
deste Edital e na Ata de Registro de Preços, o fornecedor será chamado para, que imediatamente, faça
a devida correção, substituição, ou completar o total, sob pena de aplicação das penalidades previstas
neste Edital, na Ata de Registro de Preço e no Contrato.
17.4. A Contratada deverá fornecer os medicamentos, objetos desta licitação, mediante documento
assinado por servidor responsável do setor de compras, ou seu substituto ou pessoa autorizada para
esse fim.
17.5. A Contratada deverá prestar atendimento prontamente, de acordo com as necessidades da
Secretaria Municipal.
17.6. Prazo de entrega: O fornecedor cujo preço estiver registrado em Ata deverá efetuar a entrega
em até 10(dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho.
Local de entrega: Almoxarifado Central
18.

DO PAGAMENTO
18.1. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos medicamentos, através de
ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota
fiscal por ele apresentada, devidamente certificada, sendo efetuada a retenção na fonte dos
tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e
fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes.
18.2. O pagamento será efetuado em 5 (cinco) dias úteis caso seu valor seja igual ou inferior a R$
8.000,00 (oito mil reais) e, acima deste valor, em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a
partir da apresentação da fatura/nota fiscal.
18.3. Será procedida consulta “ON LINE” junto aos órgãos os quais são exigidas as
documentações fiscais, antes de cada pagamento a ser efetuado à Contratada, para verificação da
situação da mesma relativa às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

15
Rua do Comércio nº 480 – Centro – CEP 78.255-000 – Jauru – Mato Grosso
Fone: (65) 3244-1855
Fax (65) 3244-1849
e-mail: prefeiturajauru@jauru.mt.gov.br
Site: www.jauru.mt.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU
Secretaria de Administração
18.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
18.5. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
18.6. A Administração deste Município só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por
parte do setor requisitante das mercadorias, o necessário RECEBIDO dos mesmos entregues pela
empresa vencedora.
19.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1 A aquisição dos medicamentos de que trata o presente Edital ocorrerá por conta da previsão do
Orçamento do Município no exercício de 2019, e das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentária e na Lei do Plano Plurianual:
20.

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002 e Lei 8.666/93, a
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
20.1.1. Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do
prazo de validade da proposta;
20.1.2. Apresentar documentação falsa;
20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
20.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
20.1.6. Cometer fraude fiscal;
20.1.7. Fizer declaração falsa;
20.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
20.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a. A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 0,30% (trinta décimos de por cento)até o
limite de 2% sobre o valor do contrato, por dia de atraso;
b. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de
cláusulas contratuais que não causem prejuízo à PREFEITURA.
c. No caso de atraso na entrega do material por mais de 30 (trinta) dias, a multa será de 20%
sobre o valor do contrato e poderá a PREFEITURA, a partir do 38º (trigésimo primeiro) dia,
a seu exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando a contratada impedida de licitar com a
PREFEITURA pelo prazo de até 05 (cinco)) anos.
20.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
20.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993.
20.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
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20.5. As multas serão recolhidas em favor da Prefeitura Municipal de Jauru, quando for o caso,
serão inscritas na Dívida Ativa da Prefeitura Municipal de Jauru e cobradas judicialmente.
20.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
20.7. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a
contratada das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas
neste contrato.
21. DO REGISTRO DE PREÇOS
21.1 Após à publicação da homologação e adjudicação da licitação do objeto pela autoridade
competente, será efetuada o registro de preço e dos fornecedores correspondentes mediante a
assinatura do documento denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Anexo III, destinado a
subsidiar o Sistema de Registro de Preços quando da emissão das respectivas Autorizações de
Compras.
21.2 No âmbito do Sistema de Registro de Preços a adjudicação significa tão somente o registro dos
preços ofertados.
21.3 A existência de preços registrados não obriga o Município de Jauru a efetivar as contratações que
dele poderão advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado ao detentor do Registro à preferência em igualdade de condições.
21.3.1 O exercício de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso a Prefeitura Municipal opte
por realizar a aquisição através de licitação específica, quando o preço encontrado for igual ou
superior ao registrado, caso em que o detentor do Registro de Preços terá assegurado seu direito à
contratação.
21.4 Uma vez registrados os preços, a Prefeitura Municipal poderá convocar o detentor do Registro a
fornecer os itens ora licitados, na forma e condições fixadas no presente Edital e na ATA de Registro
de Preços.
21.5 Durante a vigência do Registro de Preços a Prefeitura Municipal convocará os detentores,
obedecendo, obrigatoriamente, a ordem de classificação, a cumprir as obrigações decorrentes da
presente licitação e da Ata de Registro de Preços, através do contrato a ser celebrado com vencedora
do certame, sendo consubstanciado pela devida Nota de Empenho.
21.6 A Ata de Registro de preços será lavrada em três vias, deverá ser assinado pelo Secretário
Municipal de Saúde, por duas testemunhas e pelo representante legal da empresa vencedora.
21.7 O proponente vencedor será convocado, para, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, assinar a Ata
de Registro de Preços. Em caso de não atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica
facultada ao Setor de compras convocar a segunda colocada para, ao mesmo preço e condições da
primeira colocada, estar em condições de fornecer os medicamentos objeto da licitação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital e proceder à assinatura da referida ata.
21.8 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços Poderão sofrer alterações nas condições
previstas no item 23 deste Edital.
22. DA VALIDADE DOS REGISTROS DE PREÇOS
22.1 - O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de publicação do
Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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23.

DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

23.1.
Caso seja permitido o oferecimento de proposta que não contemple todo o quantitativo
referente ao Item deste Edital, poderão ser registrados ao preço do primeiro colocado, tantos
fornecedores quantos sejam necessários, obedecida à ordem de classificação, para que se complete a
quantidade estimada para o Item.
23.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura Municipal de Jauru a firmar contratações
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição/contratação do(s)
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de
fornecimento, em igualdade de condições.
23.3.
O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário
do registro, quando a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU optar pela aquisição do objeto cujo
preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o
preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.
23.4.
O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados trimestralmente em
Publicação em Diário Oficial e Jornal de Grande Circulação e permanentemente pela internet no
endereço www.jauru.mt.gov.br e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de
Preços.
23.5.
A Prefeitura Municipal de Jauru monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos
medicamentos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer
tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos
dos bens registrados.
23.6.
Os preços registrados na Ata de Registro de Preços Poderão sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93.
23.7.
No Caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na
analise da solicitação dentre outros critérios, Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de
preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotado pelo Governo Federal.
23.8.
Sendo Julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os
preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.
23.9.
A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze)
dias. Nesse período e vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do
processo de revisão de preços.
23.10. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor
poderá ser liberado do compromisso assumido, desde que seja comprovado, que não pode cumprir as
obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado nos termos
do subitem 23.7.
23.11. A Prefeitura Municipal de Jauru convocará a contratada para negociar o preço registrado e
adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de
mercado.
23.12. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
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23.13. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – adequação
econômico-financeira.
23.14. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média
daqueles apurados pela PREFEITURA MUNICIPAL JAURU para determinado Item.
23.15. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAURU poderá convocar os demais fornecedores classificados no item 7.10, nas
mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.
23.16. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio
econômico-financeiro, serão publicadas em Jornal de Grande Circulação, na Internet no endereço
www.jauru.mt.gov.br e no Átrio de Prefeitura Municipal.
24. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
24.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
24.1.1 Automaticamente:
a) por decurso do prazo de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados;
c) pela Prefeitura Municipal de Jauru quando caracterizado o interesse público.
24.1.2 a pedido, quando:
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrências de casos fortuitos
ou de força maior.
24.1.3 por iniciativa da Prefeitura do Município de Jauru, quando:
a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação ou quantificação técnica exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
d) não cumprir obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) não comparecer ou se recusar a entregar no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de
Registro de Preço;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de
Registro de preço ou nos pedidos dela decorrentes;
24.2 O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo especifica, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
24.3 A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulado
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas
em lei, edital ou instrumentos obrigacional, caso não aceitas as razões do pedido.
24.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previsto, será feita pessoalmente
ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante nos autos que deram
origem ao registro de preço.
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24.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço de fornecedor, a comunicação será
feita por publicação em Jornal de Grande Circulação, considerando-se cancelado o preço registrado
após 1 (um) dia da publicação.
25. DAS PENALIDADES
25.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações
aplicáveis:
I) advertência;
II) multa;
III) suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, por período não superior a
2(dois) anos;
IV) declaração de inidoneidade.
25.2 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas
contratuais que não causem prejuízo à PREFEITURA.
25.3 A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 0,30% (trinta décimos de por cento)até o limite de
2% sobre o valor do contrato, por dia de atraso.
25.4 No caso de atraso na entrega dos medicamentos por mais de 30 (trinta) dias, a multa será de 20%
sobre o valor do contrato e poderá a PREFEITURA, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu
exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando a contratada impedida de licitar com a PREFEITURA
por um prazo de 5 (CINCO) anos.
25.5 A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, pelo prazo de
5 (CINCO) anos, e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo
contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que
desses fatos não resultem prejuízos à PREFEITURA.
25.6 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta :
a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses
fatos resultem prejuízos à PREFEITURA;
b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para-fiscais;
c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
25.7 As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II
desta Cláusula.
25.8 A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade municipal, após
a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA,
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se
com a Administração MUNICIPAL e demais órgãos/entidades.
25.9 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
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Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores
a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
25.10 A falta dos medicamentos não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a
contratada das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste
contrato.
26.1 DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO
26.1 A Prefeitura Municipal de Jauru poderá revogar a presente licitação ou parte dela por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para
recebimento das propostas, sem que caibam aos licitantes quaisquer reclamações ou direitos a
indenização ou reembolso.
27.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar o Edital, na forma eletrônica, ou mediante o encaminhamento de petição por escrito ao
Pregoeiro.
27.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, decidir sobre a impugnação no prazo
de até vinte e quatro horas.
27.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no
Edital.
27.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente
por meio eletrônico via internet, através do email licitacao@jauru.mt.gov.br
27.2.1. O pedido de esclarecimentos será respondido em até vinte e quatro horas.
27.3. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
27.4. 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.
27.5. 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.
27.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho

21
Rua do Comércio nº 480 – Centro – CEP 78.255-000 – Jauru – Mato Grosso
Fone: (65) 3244-1855
Fax (65) 3244-1849
e-mail: prefeiturajauru@jauru.mt.gov.br
Site: www.jauru.mt.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU
Secretaria de Administração
fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
27.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
27.8. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face
de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente
e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
27.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
27.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
27.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
27.12. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
27.13. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão do Edital
27.14. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço Prefeitura
Municipal de Jauru, Rua do Comércio, nº. 480, Centro, nos dias úteis, no horário das 07:00 horas às
11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.
27.14.1. O Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
(www.jauru.mt.gov.br) ou ainda no provedor do certame (www.licitanet.com.br).
27.15. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, ao
Decreto Municipal nº 054/2014, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei
Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993.
27.16. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Jauru, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Paço Municipal “José Perez”, em Jauru – MT, 22 de março de 2019.
Anderson Pavini
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO Nº 766/2019
1 – OBJETO
1.1 A presente Licitação tem por objeto o registro de preços para futura e eventual Aquisição de
MEDICAMENTOS, visando atender necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, do
Município de Jauru.
1.2 Os medicamentos ora em comento, tem como objetivo atender a demanda da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, do Município de Jauru.
1.3. Quanto à demanda depreendemos que, após levantamento constatou-se que a necessidade será
conforme item 5.1.
2 - DA JUSTIFICATIVA
A aquisição de medicamentos visa atender a procedimentos e demandas das reais necessidades dos
serviços de saúde, com qualidade ao acesso da população indicando maior racionalidade nos custos faz
necessário para pacientes de alta complexidade, cujo medicamentos não fazem parte do componente
farmacêutico do município.
3 – DO FUNDAMENTO LEGAL
O fornecimento dos medicamentos objeto deste Termo de Referência, obedecerá à Lei nº 10.520, de
2002, ao Decreto Municipal nº 054/2014, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor,
à Lei Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993.
A presente contratação será do tipo menor preço POR ÍTEM, desde que atenda as exigências legais e
as contidas no Edital de Pregão nas especificações deste Termo de Referência e na Proposta de Preços
da licitante.
4 – DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n°
10.520, de 2002, do Decreto Municipal n° 054/2014.
5 – DOS MEDICAMENTOS E DA QUANTIDADE ESTIMADA
5.1 Os itens a serem adquiridos serão conforme segue abaixo descrito e são para período de
aproximadamente 12 (doze) meses estimativa realizada com base na utilização anterior similar.
DETALHAMENTO DOS MEDICAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS.
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ITEM CODIGO

DESCRIÇÃO

UND

QTDE

V. UNT

V. TOTAL

1

065.912.499

BISNAGA

100

R$ 7,20

R$ 720,00

2

065.912.507

COMPRIMIDO

5000

R$ 0,49

R$ 2.450,00

3

065.910.235

COMPRIMIDO

40000

R$ 0,03

R$ 1.200,00

4

065.910.236

COMPRIMIDO

10000

R$ 0,06

R$ 600,00

5

065.615.077

CAPSULA

8750

R$ 0,82

R$ 7.175,00

6

065.015.020

ACICLOVIR - CONCENTRACAO/DOSAGEM
50
MG/G,FORMA
FARMACEUTICA
CREME,FORMA
DE
APRESENTACAO
BISNAGA,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA
ACICLOVIR - CONCENTRACAO/DOSAGEM
200
MG.
FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO, VIA DE ADMINISTRAÇAO
ORAL
ACIDO
ACETILSALICILICO
CONCENTRACAO/DOSAGEM
100
MG,
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO, VIA
ADMINISTRACAO ORAL
ACIDO FOLICO - CONCETRACAO/DOSAGEM
5
MG,
FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO, VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
ACIDO
VALPROICO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 250 MGFORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDOVIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL
ALBENDAZOL
CONCENTRACAO/DOSAGEM 400 MGFORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO
MASTIGAVELVIA DE ADMINISTRACAO
ORAL

COMPRIMIDO

4000

R$ 0,58

R$ 2.300,00
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7

065.910.237

8

065.910.238

9

065.910.239

10

065.202.444

11

065.202.445

12

065.910.240

13

065.015.032

ALCOOL ETILICO A 70% - FORMA
FARMACEUTICA GEL, FRASCO 500 MG,
VALVULA PUMP, INDICACAO DE USO:
ANTISEPTICO, DESINFETANTE
ALCOOL ETILICO A 70% - FORMA
FARMACEUTICA SOLUCAO, INDICACAO DE
USO:
ANTISSEPTICO,
DESINFETANTE,
FRASCO 1 LITRO
ALENDRONATO
SODICO
70
MG
COMPRIMIDOS, VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
ALOPURINOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM
100
MG,FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
ALOPURINOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM
300
MG,FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
AMINOFILINA 100 MG COMPRIMIDOS, VIA
DE ADMINISTRACAO ORAL

FRASCO

700

R$ 16,15

R$ 11.305,00

FRASCO

600

R$ 5,35

R$ 3.210,00

COMPRIMIDO

3200

R$ 0,80

R$ 2.560,00

COMPRIMIDO

3000

R$ 0,10

R$ 300,00

COMPRIMIDO

1800

R$ 0,30

R$ 540,00

COMPRIMIDO

2500

R$ 0,11

R$ 275,00

AMIODARONA
CLORIDRATO
- COMPRIMIDO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MGFORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDOFORMA DE
APRESENTACAO
COMPRIMIDOVIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL

6200

R$ 0,56

R$ 3.441,00
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14

065.910.241

15

065.910.242

16

065.910.243

17

065.015.041

18

065.015.052

19

065.015.053

AMITRPILINA,
CLORIDRATO
25
MG,
COMPRIMIDOS. VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO
50 MG/ML + 12,5 MG/ML, PO PARA
SUSPENSAO
ORAL,
FORMA
DE
APRESENTACAO
FRASCO,
CIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL
AMOXICILINA 500 MG, CAPSULAS, VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
AMOXICILINA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
50
MG/MLFORMA
FARMACEUTICA
SUSPENSAO
ORALFORMA
DE
APRESENTACAO
FRASCOVIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL
ANLODIPINO
BESILATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MGFORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDOVIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL
ANLODIPINO
BESILATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MGFORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDOVIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL

COMPRIMIDO

30000

R$ 0,16

R$ 4.800,00

FRASCO

500

R$ 28,57

R$ 14.285,00

CAPSULA

35000

R$ 0,23

R$ 8.050,00

FRASCO

800

R$ 6,71

R$ 5.368,00

COMPRIMIDO

50000

R$ 0,07

R$ 3.500,00

COMPRIMIDO

1600

R$ 0,16

R$ 248,00
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20

065.015.055

21

065.015.066

22

065.015.063

23

065.015.620

24

065.015.387

25

065.015.074

ATENOLOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM
50
MGFORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
AZITROMICINA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
200
MG/5
MLFORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO
ORAL
FORMA
DE
APRESENTACAO
FRASCOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL
AZITROMICINA
CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MGFORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDOVIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL
BACLOFENO - CONCENTRACAO/DOSAGEM
10
MGFORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
BENZOATO
DE
BENZILA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
250
MG/MLFORMA FARMACEUTICA EMULSAO
TOPICAFORMA
DE
APRESENTACAO
FRASCOVIA DE ADMINISTRACAO TOPICA
BIPERIDENO - CONCENTRACAO/DOSAGEM
2
MG
FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL

COMPRIMIDO

40000

R$ 0,06

R$ 2.400,00

FRASCO

800

R$ 6,12

R$ 4.896,00

COMPRIMIDO

6000

R$ 1,03

R$ 6.180,00

COMPRIMIDO

6000

R$ 0,37

R$ 2.190,00

FRASCO

300

R$ 15,34

R$ 4.602,00

COMPRIMIDO

6000

R$ 0,19

R$ 1.140,00

27
Rua do Comércio nº 480 – Centro – CEP 78.255-000 – Jauru – Mato Grosso
Fone: (65) 3244-1855
Fax (65) 3244-1849
e-mail: prefeiturajauru@jauru.mt.gov.br
Site: www.jauru.mt.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU
Secretaria de Administração
26

065.015.097

27

065.015.102

28

065.015.101

29

065.515.718

30

065.910.244

CAPTOPRIL - CONCENTRACAO/DOSAGEM
25
MGFORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
CARBAMAZEPINA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
20
MG/MLFORMA
FARMACEUTICA
SUSPENSAO
ORALFORMA
DE
APRESENTACAO
FRASCOVIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL
CARBAMAZEPINA
CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MGFORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDOVIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL
CARBOCISTEINA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
20
MG/MLFORMA
FARMACEUTICA
XAROPEFORMA
DE
APRESENTACAO
FRASCOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL
CARBOCISTEINA
CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/ML,
FORMA FARMACEUTICA XAROPE, FORMA
DE APRESENTACAO FRASCO VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL

COMPRIMIDO

500

R$ 0,04

R$ 17,50

FRASCO

250

R$ 15,27

R$ 3.817,50

COMPRIMIDO

80000

R$ 0,29

R$ 23.200,00

FRASCO

800

R$ 14,98

R$ 11.980,00

FRASCO

600

R$ 37,00

R$ 22.200,00
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31

065.015.833

32

065.910.245

33

065.015.674

34

065.015.677

35

065.015.672

36

065.015.673

CARBONATO
DE
CALCIO
+
COLECALCIFEROL
CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG + 400
UI
RESPECTIVAMENTEFORMA
FARMACEUTICA
CAPSULA
OU
COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
CARBONATO
DE
LITIO
300
MG
COMPRIMIDOS VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
CARVEDILOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM
125
MGFORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
CARVEDILOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM
25
MGFORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
CARVEDILOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM
3,125
MGFORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDOFORMA DE APRESENTACAO
BLISTERVIA DE ADMINISTRACAO ORAL
CARVEDILOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM
6,25
MG
FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL

COMPRIMIDO

15000

R$ 0,95

R$ 14.250,00

COMPRIMIDO

10000

R$ 0,27

R$ 2.700,00

COMPRIMIDO

7500

R$ 0,30

R$ 2.212,50

COMPRIMIDO

6000

R$ 0,30

R$ 1.800,00

COMPRIMIDO

8100

R$ 0,27

R$ 2.146,50

COMPRIMIDO

8400

R$ 0,28

R$ 2.310,00
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37

065.015.106

38

065.910.246

39

065.910.247

40

065.015.133

41

065.912.093

42

065.015.808

CEFALEXINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM
500 MG FORMA FARMACEUTICA CAPSULA
OU COMPRIMIDO OU DRAGEA VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
CEFALEXINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM
250 MG/5ML, FORMA FARMACEUTICA PO
PARA SUSPENSAO ORAL, FORMA DE
APRESENTACAO
FRASCO,
VIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL
CETOCONAZOL
CONCENTRACAO/DOSAGEM
20
MG/G,
FORMA FARMACEUTICA CREME, FORMA
DE APRESENTACAO BISNAGA, VIA DE
ADMINISTRACAO TOPICA.
CIPROFLOXACINO
CONCENTRACAO/DOSAGEM
500
MG
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO
REVESTIDOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL
CITALOPRAM
CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG,FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO,VIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL
CLOMIPRAMINA
CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MGFORMA
FARMACEUTICA
DRAGEAVIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL

COMPRIMIDO
OU DRAGEA

40000

R$ 0,67

R$ 26.600,00

FRASCO

500

R$ 12,75

R$ 6.375,00

BISNAGA

600

R$ 3,73

R$ 2.238,00

COMPRIMIDO

35000

R$ 0,32

R$ 11.200,00

COMPRIMIDO

8000

R$ 0,43

R$ 3.400,00

COMPRIMIDO

600

R$ 1,36

R$ 816,00
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43

065.015.806

44

065.015.145

45

065.015.146

46

065.015.147

47

065.202.590

48

065.910.248

49

065.015.776

CLOMIPRAMINA
CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG FORMA
FARMACEUTICA
DRAGEA
VIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL
CLONAZEPAM
CONCENTRACAO/DOSAGEM 05 MGFORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDOVIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL
CLONAZEPAM
CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG FORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
CLONAZEPAM
CONCENTRACAO/DOSAGEM
25
MG/MLFORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
ORALFORMA
DE
APRESENTACAO
FRASCOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL
SOLUCAO FISIOLOGICA NASAL - CLORETO
DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL, FRASCO
COM 30ML.
CLORORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG
COMPRIMIDOS
VIA
ADMINISTRACAO
ORAL.
CLORPROMAZINA
CLORIDRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MGFORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDOVIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL

COMPRIMIDO

1800

R$ 1,56

R$ 2.808,00

COMPRIMIDO

4000

R$ 0,64

R$ 2.560,00

COMPRIMIDO

60000

R$ 1,50

R$ 89.700,00

FRASCO

600

R$ 10,03

R$ 6.018,00

FRASCO

200

R$ 1,07

R$ 214,00

COMPRIMIDO

4000

R$ 0,29

R$ 1.140,00

COMPRIMIDO

6000

R$ 0,34

R$ 2.010,00
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50

065.015.157

51

065.910.249

52

065.015.192

53

065.015.190

54

065.912.508

55

065.515.350

COLAGENASE
+
CLORANFENICOL
CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,6 UI/G + 0,01
G/G
RESPECTIVAMENTEFORMA
FARMACEUTICA POMADA FORMA DE
APRESENTACAO
TUBO
VIA
DE
ADMINISTRACAO TOPICA
DEXAMETASONA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
1
MGG,
FORMA FARMACEUTICA CREME, FORMA
DE APRESENTACAO BISNAGA, VIA DE
ADMINISTRACAO TOPICA
DEXCLORFENIRAMINA
MALEATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM
04
MG/MLFORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
ORALFORMA
DE
APRESENTACAO
FRASCOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL
DEXCLORFENIRAMINA
MALEATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG FORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
DIAZEPAN 10 MG COMPRIMIDOS, VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL.

BISNAGA

300

R$ 14,48

R$ 4.342,50

BISNAGA

800

R$ 2,57

R$ 2.056,00

FRASCO

600

R$ 4,91

R$ 2.943,00

COMPRIMIDO

6000

R$ 0,19

R$ 1.110,00

COMPRIMIDO

15000

R$ 0,10

R$ 1.500,00

400

R$ 4,30

R$ 1.720,00

DICLOFENACO
DIETILAMONIO
- COMPRIMIDO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 11,6 MG/G
FORMA FARMACEUTICA GEL FORMA DE
APRESENTACAO
BISNAGAVIA
DE
ADMINISTRACAO TOPICA
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56

065.015.203

57

065.015.210

58

065.015.216

59

065.015.217

60

065.912.418

61

065.615.018

DICLOFENACO
SODICO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG FORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
DIGOXINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM
0,25
MG
FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
DIPIRONA
SODICA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
500
MG
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA
DE ADMINISTRACAO ORAL
DIPIRONA
SODICA
CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG/ML
FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL
FORMA DE APRESENTACAO FRASCO
CONTA-GOTAS VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
DIVALPROATO
DE
SODIO
CONCENTRACAO/DOSAGEM
250
MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO
REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL
DIVALPROATO
DE
SODIO
CONCENTRACAO/DOSAGEM
500
MG
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO
REVESTIDO VIA DE ADMINISTRACAO ORAL

COMPRIMIDO

15000

R$ 0,10

R$ 1.425,00

COMPRIMIDO

3000

R$ 0,11

R$ 315,00

COMPRIMIDO

20000

R$ 0,14

R$ 2.800,00

FRASCO

1200

R$ 1,14

R$ 1.362,00

COMPRIMIDO

10000

R$ 1,98

R$ 19.800,00

COMPRIMIDO

4000

R$ 3,94

R$ 15.760,00
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065.202.502

63

065.615.291

64

065.015.797

65

065.015.744

66

065.015.961

67

065.912.421

DOXAZOSINA,
MESILATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 4 MG,FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO,VIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL
DOXAZOSINA
MESILATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG FORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
ENALAPRIL - CONCENTRACAO/DOSAGEM
20
MG
FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
ESPIRONOLACTONA
CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG FORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
FENITOINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM
100
MG
FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
FENOBARBITAL
CONCENTRACAO/DOSAGEM
100
MG,FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL

COMPRIMIDO

5400

R$ 3,50

R$ 18.873,00

COMPRIMIDO

6000

R$ 0,74

R$ 4.410,00

COMPRIMIDO

50000

R$ 0,08

R$ 3.750,00

COMPRIMIDO

10000

R$ 0,27

R$ 2.700,00

COMPRIMIDO

50000

R$ 0,31

R$ 15.250,00

COMPRIMIDO

60000

R$ 0,21

R$ 12.300,00
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065.015.838

69

065.015.459

70

065.015.710

71

065.912.423

72

065.015.477

FENOBARBITAL
CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG/ML
FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL
FORMA DE APRESENTACAO FRASCO VIA
DE ADMINISTRACAO ORAL
FENOTEROL
BROMIDRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM
5
MG/ML
FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO PARA
INALACAO FORMA DE APRESENTACAO
FRASCO
VIA
DE
ADMINISTRACAO
INALATORIA
FLUCONAZOL
CONCENTRACAO/DOSAGEM
150
MG
FORMA FARMACEUTICA CAPSULA VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
FLUOXETINA,
CLORIDRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG,FORMA
FARMACEUTICA
CAPSULA,VIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL
FUROSEMIDA
CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MGFORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDOFORMA DE
APRESENTACAO
COMPRIMIDOVIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL

FRASCO

200

R$ 5,36

R$ 1.072,00

FRASCO

80

R$ 5,24

R$ 418,80

CAPSULA

8000

R$ 1,10

R$ 8.800,00

CAPSULA

56000

R$ 0,19

R$ 10.360,00

COMPRIMIDO

20000

R$ 0,07

R$ 1.300,00
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065.015.989

74

065.015.991

75

065.515.027

76

065.515.028

77

065.015.907

78

065.015.932

GLICLAZIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM
30
MG
FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO
DE
LIBERACAO
PROLONGADA VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
GLICLAZIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM
60
MG
FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO
DE
LIBERACAO
PROLONGADA VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
HALOPERIDOL
CONCENTRACAO/DOSAGEM 1 MG FORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
HALOPERIDOL
CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG FORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
HIDROXIDO
DE
ALUMINIO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 61,5 MG/ML
FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO ORA
LFORMA DE APRESENTACAO FRASCO VIA
DE ADMINISTRACAO ORAL
IBUPROFENO - CONCENTRACAO/DOSAGEM
50
MG/ML
FORMA
FARMACEUTICA
SOLUCAO ORAL (SEM CORANTE)FORMA
DE APRESENTACAO FRASCO VIA DE

COMPRIMIDO

3000

R$ 1,16

R$ 3.480,00

COMPRIMIDO

3000

R$ 1,87

R$ 5.610,00

COMPRIMIDO

5000

R$ 0,15

R$ 750,00

COMPRIMIDO

10000

R$ 0,19

R$ 1.900,00

FRASCO

240

R$ 4,30

R$ 1.030,80

FRASCO

800

R$ 1,66

R$ 1.328,00
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065.015.933

80

065.615.655

81

065.015.987

82

065.015.760

83

065.015.972

84

065.912.509

ADMINISTRACAO ORAL
IBUPROFENO - CONCENTRACAO/DOSAGEM COMPRIMIDO
600
MG
FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO
REVESTIDO
VIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL
IMIPRAMINA, CLORIDRATO - 10 MG, DRAGEA
DRAGEA, DRAGEA, ORAL
IMIPRAMINA
CLORIDRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG FORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
IPRATROPIO
BROMETO
CONCENTRACAO/DOSAGEM
0,25
MG/MLFORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
PARA
INALACAO
FORMA
DE
APRESENTACAO
FRASCO
VIA
DE
ADMINISTRACAO INALATORIA
ISOSSORBIDA
MONONITRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG FORMA
FARMACEUTICA
CAPSULA
OU
COMPRIMIDOVIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
ISOSSORBIDA,
MONONITRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG, FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO,
VIA
ADMINISTRACAO SUBLINGUAL

35000

R$ 0,43

R$ 14.875,00

1200

R$ 0,47

R$ 564,00

COMPRIMIDO

5000

R$ 0,51

R$ 2.550,00

FRASCO

80

R$ 1,73

R$ 138,00

COMPRIMIDO

5000

R$ 0,52

R$ 2.600,00

COMPRIMIDO

450

R$ 0,45

R$ 202,50
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85

065.912.510

86

065.515.022

87

065.912.511

88

065.912.512

89

065.912.473

90

065.912.513

ITRACONAZOL
CONCENTRACAO/DOSAGEM
100
MG,
FORMA FARMACEUTICA CAPSULA, VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
IVERMECTINA
CONCENTRACAO/DOSAGEM 6 MG FORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
LACOSAMIDA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
100
MG,
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO
REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
LACOSAMIDA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
200
MG,
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO
REVESTIDO VIA DE ADMINISTRACAO ORAL
LAMOTRIGINA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
100
MG,FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
LEVETIRACETAM
CONCENTRACAO/DOSAGEM
750
MG,
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO
REVESTIDO, VIA DE ADMINHISTRACAO
ORAL.

CAPSULA

5000

R$ 1,25

R$ 6.225,00

COMPRIMIDO

300

R$ 0,72

R$ 216,00

COMPRIMIDO

1680

R$ 14,82

R$ 24.897,60

COMPRIMIDO

1680

R$ 29,15

R$ 48.972,00

COMPRIMIDO

4000

R$ 1,22

R$ 4.860,00

COMPRIMIDO

2400

R$ 10,64

R$ 25.524,00
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065.615.059

92

065.515.033

93

065.515.009

94

065.515.007

95

065.515.008

96

065.912.514

LEVODOPA
+
BENSERAZIDA
CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MG + 50
MG FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO
VIA DE ADMINISTRACAO ORAL
LEVOMEPROMAZINA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
100
MG
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA
DE ADMINISTRACAO ORAL
LEVOTIROXINA
SODICA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
100
MCG
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA
DE ADMINISTRACAO ORAL
LEVOTIROXINA
SODICA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
25
MCG
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA
DE ADMINISTRACAO ORAL
LEVOTIROXINA
SODICA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
50
MCG
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA
DE ADMINISTRACAO ORAL
LIDOCAINA,
CLORIDRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM
20MG/G,
FORMA FARMACEUTICA GELEIA, FORMA
DE APRESENTACAO BISNAGA, VIA DE
ADMINISTRACAO TOPICA

COMPRIMIDO

4500

R$ 2,84

R$ 12.780,00

COMPRIMIDO

4000

R$ 0,91

R$ 3.640,00

COMPRIMIDO

4500

R$ 0,16

R$ 720,00

COMPRIMIDO

6000

R$ 0,18

R$ 1.050,00

COMPRIMIDO

6000

R$ 0,17

R$ 1.020,00

BISNAGA

80

R$ 4,17

R$ 333,60
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97

065.912.515

98

065.515.074

99

065.515.075

100

065.015.931

101

065.015.930

102

065.912.516

LOSARTANA
POTASSICO
CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 50 MG,
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,
FORMA
DE
APRESENTACAO
EM
COMPRIMIDOS, VIA ORAL
MEBENDAZOL
CONCENTRACAO/DOSAGEM
100
MG
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA
DE ADMINISTRACAO ORAL
MEBENDAZOL
CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/ML
FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO ORAL
FORMA DE APRESENTACAO FRASCO VIA
DE ADMINISTRACAO ORAL
METILDOPA - CONCENTRACAO/DOSAGEM
250
MG
FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
METILDOPA - CONCENTRACAO/DOSAGEM
500
MG
FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO
REVESTIDOVIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL
METOPROLOL,
SUCCINATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM
100
MG,
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO DE
LIBERACAO
CONTROLADA,
VIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL.

COMPRIMIDO

600

R$ 0,10

R$ 57,00

COMPRIMIDO

3600

R$ 1,03

R$ 3.708,00

FRASCO

400

R$ 1,48

R$ 592,00

COMPRIMIDO

8000

R$ 0,46

R$ 3.680,00

COMPRIMIDO

4000

R$ 0,82

R$ 3.260,00

COMPRIMIDO

2000

R$ 2,65

R$ 5.290,00
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065.202.552

104

065.515.059

105

065.015.372

106

065.912.517

107

065.912.504

108

065.912.518

METOPROLOL,
SUCCINATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG ,FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO
DE
LIBERACAO
CONTROLADA,VIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL
METOPROLOL
SUCCINATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO
DE
LIBERACAO
CONTROLADA
VIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL
METRONIDAZOL
CONCENTRACAO/DOSAGEM
100
MG/G
FORMA FARMACEUTICA GELEIA FORMA
DE APRESENTACAO BISNAGA VIA DE
ADMINISTRACAO VAGINAL
METRONIDAZOL
CONCENTRACAO/DOSAGEM
250MG,
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO, VIA
DE ADMINISTRACAO ORAL
METRONIDAZOL
CONCENTRACAO/DOSAGEM
0,4MG/ML,
FORMA
FARMACEUTICA
SUSPENSAO
ORAL, FORMA DE APRESENTACAO EM
FRASCO, VIA ORAL
NEOMICINA + BACITRACINA - 10G,
POMADA, BISNAGA COM 10G.

COMPRIMIDO

6600

R$ 0,87

R$ 5.709,00

COMPRIMIDO

9000

R$ 1,56

R$ 13.995,00

BISNAGA

250

R$ 6,34

R$ 1.583,75

COMPRIMIDO

8000

R$ 0,20

R$ 1.600,00

FRASCO

600

R$ 14,31

R$ 8.586,00

BISNAGA

2000

R$ 2,64

R$ 5.280,00
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065.015.994

110

065.912.430

111

065.515.051

112

065.912.519

113

065.515.055

114

065.912.520

NIFEDIPINO - CONCENTRACAO/DOSAGEM
10
MG
FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
NIFEDIPINO - CONCENTRACAO/DOSAGEM
20
MG,FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO, VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
NISTATINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM
100.000
UI/MLFORMA
FARMACEUTICA
SUSPENSAO
ORALFORMA
DE
APRESENTACAO
FRASCO
VIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL
NISTATINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM
DE 100.000 UI/G, FORMA FARMACEUTICA
CREME
VAGINAL,
FORMA
DE
APRESENTACAO EM BISNAGA COM 60G E
COM NO MINIMO 7 APLICADORES, VIA
TOPICA
NITROFURANTOINA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
100
MG
FORMA FARMACEUTICA CAPSULA OU
COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
NORTRIPTILINA,
CLORIDRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 25MG, FORMA
FARMACEUTICA
CAPSULA,
VIA
DE

COMPRIMIDO

1950

R$ 2,27

R$ 4.416,75

COMPRIMIDO

40000

R$ 0,11

R$ 4.400,00

FRASCO

50

R$ 5,00

R$ 249,75

BISNAGA

400

R$ 5,52

R$ 2.208,00

COMPRIMIDO

8400

R$ 0,47

R$ 3.906,00

CAPSULA

2400

R$ 0,76

R$ 1.824,00
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115

065.912.431

116

065.912.521

117

065.015.278

118

065.912.522

119

065.912.484

120

129.003.006

NORTRIPTILINA,
CLORIDRATO
- CAPSULA
CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG,FORMA
FARMACEUTICA
CAPSULA,VIA
DE
ADMINISTRACAO VIA ORAL.
OLEO MINERAL PURO – 100%, OLEO, FRASCO
FRASCO COM 100 ML, ORAL.

5400

R$ 1,05

R$ 5.670,00

200

R$ 2,00

R$ 400,00

OMEPRAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM
20 MG FORMA FARMACEUTICA CAPSULA
VIA DE ADMINISTRACAO ORAL.
ONDANSETRONA,
CLORIDRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 4 MG, FORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDO, VIA DE
ADMINISTRAÇAO ORAL
OXCARBAZEPINA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
600
MG,FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL (TRLEPTAL)
OXCARBAZEPINA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
60
MG/ML,FORMA
FARMACEUTICA
SUSPENSAO
ORAL,FORMA
DE
APRESENTACAO
FRASCO,VIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL

CAPSULA

30000

R$ 0,16

R$ 4.800,00

COMPRIMIDO

2400

R$ 2,65

R$ 6.348,00

COMPRIMIDO

3000

R$ 1,79

R$ 5.355,00

FRASCO

300

R$ 38,25

R$ 11.475,00
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065.615.153

122

065.515.285

123

065.515.286

124

065.912.259

125

065.515.298

126

065.912.523

OXIBUTININA
CLORIDRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG FORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
PARACETAMOL
CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MG/ML
FORMA FARMACEUTICA SOLUCAOFORMA
DE APRESENTACAO FRASCO VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
PARACETAMOL
CONCENTRACAO/DOSAGEM
500
MG
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA
DE ADMINISTRACAO ORAL
PAROXETINA,
CLORIDRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG,FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO
REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL
PERMANGANATO
DE
POTASSIO
CONCENTRACAO/DOSAGEM
100
MG
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA
DE ADMINISTRACAO TOPICA
PRESNISOLONA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
3
MG/ML,
FORMA FARMACEUTICA SOLUÇAO ORAL,
FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, VIA
DE ADMINISTRACAO ORAL

COMPRIMIDO

6000

R$ 1,06

R$ 6.330,00

FRASCO

300

R$ 1,02

R$ 306,00

COMPRIMIDO

25000

R$ 0,07

R$ 1.700,00

COMPRIMIDO

3000

R$ 0,38

R$ 1.140,00

COMPRIMIDO

500

R$ 0,20

R$ 100,00

FRASCO

500

R$ 4,28

R$ 2.140,00
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065.515.241

128

065.515.242

129

065.515.260

130

065.015.412

131

065.515.356

132

065.912.524

133

065.912.449

PREDNISONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM
20
MG
FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
PREDNISONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM
5
MG
FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
PROMETAZINA
CLORIDRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG FORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
RANITIDINA
CLORIDRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM
150
MG
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA
DE ADMINISTRACAO ORAL
RIFAMICINA
SV
SODICA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
10
MG/MLFORMA
FARMACEUTICA
SOLUCAOFORMA
DE
APRESENTACAO
FRASCOVIA DE ADMINISTRACAO TOPICA
RESPIRIDONA 1 MG COMPRIMIDO, VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL

COMPRIMIDO

5000

R$ 0,28

R$ 1.400,00

COMPRIMIDO

6000

R$ 0,12

R$ 690,00

COMPRIMIDO

50000

R$ 0,20

R$ 9.750,00

COMPRIMIDO

8000

R$ 0,23

R$ 1.840,00

FRASCO

300

R$ 6,64

R$ 1.992,00

COMPRIMIDO

3000

R$ 3,25

R$ 9.735,00

RISPERIDONA
- COMPRIMIDO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG,FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO,VIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL

2000

R$ 0,55

R$ 1.100,00
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134

065.515.456

135

065.515.355

136

065.515.900

137

065.615.044

138

065.515.414

SAIS PARA REIDRATACAO ORAL COMPOSICAO SODIO + GLICOSE +
POTASSIO
+
CLORETO
+
CITRATOCONCENTRACAO/DOSAGEM
75
MMOL/L + 75 MMOL/L + 20 MMOL/L + 65
MMOL/L + 10 MMOL/L RESPECTIVAMENTE
(QUANTIDADE PARA 1000 ML)FORMA
FARMACEUTICA PO PARA SOLUCAO
ORALFORMA
DE
APRESENTACAO
ENVELOPEVIA DE ADMINISTRACAO ORAL
SECNIDAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM
1000
MG
FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRACAO
ORAL
SERTRALINA
CLORIDRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG FORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO
VIA DE ADMINISTRACAO ORAL
SIMETICONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM
75
MG/ML
FORMA
FARMACEUTICA
EMULSAO
ORAL
FORMA
DE
APRESENTACAO
FRASCO
VIA
DE
ADMINISTRACAO ORAL
SINVASTATINA
CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG FORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL

ENVELOPE

300

R$ 1,42

R$ 426,00

COMPRIMIDO

1000

R$ 0,82

R$ 820,00

COMPRIMIDO

5000

R$ 0,49

R$ 2.425,00

FRASCO

300

R$ 2,39

R$ 717,00

COMPRIMIDO

15000

R$ 0,19

R$ 2.775,00
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139

065.515.415

140

065.015.282

141

065.015.296

142

065.912.525

143

065.912.526

144

065.912.527

SINVASTATINA
CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG FORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
SULFADIAZINA
DE
PRATA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
10
MG/G
FORMA FARMACEUTICA CREME FORMA
DE APRESENTACAO POTE VIA DE
ADMINISTRACAO TOPICA
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA CONCENTRACAO/DOSAGEM 400 MG/80 MG
RESPECTIVAMENTE
FORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA
CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG/ML + 8
MG/ML
RESPECTIVAMENTE,
FORMA
FARMACEUTICA
SUSPENSAO
ORAL,
FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, VIA
DE ADMINISTRACAO ORAL
SULFATO FERROSO (25 MG/ML DE FERRO
ELEMENTAR) 125 MG/ML SOLUCAO ORAL
30 ML - VIA DE ADMINISTRACAO ORAL

COMPRIMIDO

20000

R$ 0,22

R$ 4.400,00

POTE

15

R$ 4,79

R$ 71,85

COMPRIMIDO

6000

R$ 0,16

R$ 960,00

FRASCO

500

R$ 1,73

R$ 865,00

FRASCO

500

R$ 1,24

R$ 620,00

15000

R$ 0,09

R$ 1.275,00

SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO, COMPRIMIDO
VIA DE ADMINISTRACAO ORAL.
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145

065.912.528

146

065.912.506

147

065.515.076

148

065.515.077

149

065.912.341

150

065.912.299

TIAMINA,
CLORIDRATO
CONCENTRACAODOSAGEM DE 300 MG,
FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,
FORMA
DE
APRESENTACAO
EM
COMPRIMIDO, VIA ORAL.
TIMOLOL,
MALEATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM
5
MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
OFTALMICA,FORMA DE APRESENTACAO
FRASCO,VIA
DE
ADMINISTRACAO
OFTALMICA
TIORIDAZINA
CLORIDRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG FORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
TIORIDAZINA
CLORIDRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG FORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
TOPIRAMATO 100 MG COMPRIMIDOS
REVESTIDO, VIA ADMINISTRACAO ORAL.

COMPRIMIDO

6000

R$ 0,71

R$ 4.260,00

FRASCO

100

R$ 9,21

R$ 921,00

COMPRIMIDO

800

R$ 1,10

R$ 880,00

COMPRIMIDO

2500

R$ 1,34

R$ 3.350,00

COMPRIMIDO

5000

R$ 3,33

R$ 16.650,00

TOPIRAMATO
- COMPRIMIDO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG,FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDO
REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL

4800

R$ 2,38

R$ 11.400,00
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151

065.202.600

152

065.615.079

153

065.515.256

154

065.015.300

155

065.912.529

VALPROATO
DE
SODIO
CONCENTRACAO/DOSAGEM
500
MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO
REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL
ACIDO
VALPROICO
CONCENTRACAO/DOSAGEM
50
MG/MLFORMA
FARMACEUTICA
XAROPEFORMA
DE
APRESENTACAO
FRASCOVIA DE ADMINISTRACAO ORAL
VARFARINA
SODICA
CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG FORMA
FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE
ADMINISTRACAO ORAL
ACIDO
ASCORBICO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG/ML
FORMA
FARMACEUTICA
SOLUCAO
INJETAVEL FORMA DE APRESENTACAO
AMPOLA
VIA
DE
ADMINISTRACAO
PARENTERAL
AGUA
DESTILADA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
AGUA
DESTILADA ESTERIL, E APIROGENICA,
FORMA
FARMACEUTICA
INJETAVEL,
FORMA
DE
APRESENTACAO
ACONDICIONADA
EM
RECIPIENTE
PLASTICO
COM
10ML,
VIA
DE
ADMINISTRACAO

COMPRIMIDO

15000

R$ 1,17

R$ 17.550,00

FRASCO

500

R$ 6,91

R$ 3.455,00

COMPRIMIDO

5000

R$ 0,57

R$ 2.850,00

AMPOLA

1200

R$ 0,76

R$ 912,00

AMPOLA

3000

R$ 0,22

R$ 660,00
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156

065.015.352

157

065.015.353

158

065.015.625

159

065.015.579

BENZILPENICILINA
BENZATINA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
1.200.000
UIFORMA FARMACEUTICA PO PARA
SUSPENSAO
INJETAVEL
FORMA
DE
APRESENTACAO FRASCO-AMPOLAVIA DE
ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR
BENZILPENICILINA
BENZATINA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
600.000
UIFORMA FARMACEUTICA PO PARA
SUSPENSAO
INJETAVE
LFORMA
DE
APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA VIA DE
ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR
BENZILPENICILINA
PROCAINA
+
BENZILPENICILINA
POTASSICA
CONCENTRACAO/DOSAGEM 300.000 UI +
100.000
UI
RESPECTIVAMENTEFORMA
FARMACEUTICA PO LIOFILIZADO PARA
SUSPENSAO
INJETAVEL
FORMA
DE
APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA VIA DE
ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR
BETAMETASONA
ACETATO
+
BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO CONCENTRACAO/DOSAGEM 3 MG/ML + 3
MG/MLFORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
INJETAVEL FORMA DE APRESENTACAO
AMPOLA
VIA
DE
ADMINISTRACAO
PARENTERAL

AMPOLA

800

R$ 11,92

R$ 9.532,00

AMPOLA

200

R$ 11,46

R$ 2.291,00

AMPOLA

100

R$ 12,45

R$ 1.245,00

AMPOLA

800

R$ 14,59

R$ 11.672,00
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160

065.912.530

161

129.003.003

162

065.015.120

163

065.912.531

164

065.015.200

CEFTRIAXONA
SODICA
1G,
USO
ENDOVENOSO,
FORMULA
DE
APRESENTACAO FRASCO AMPOLA.
CEFTRIAXONA
500
MG
PO
PARA
SUSPENSAO
INJETAVEL,
USO
INTRAMUSCULAR.
CETOPROFENO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MGFORMA
FARMACEUTICA PO LIOFILIZADO PARA
SOLUCAO
INJETAVEL
FORMA
DE
APRESENTACAO FRASCO-AMPOLAVIA DE
ADMINISTRACAO INTRAVENOSA
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO CONCENTRACAO/DOSAGEM
4
MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO
AMPOLA,VIA
DE
ADMINISTRACAO
PARENTERAL
DIAZEPAM - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10
MG/ML FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
INJETAVELFORMA DE APRESENTACAO
AMPOLA
VIA
DE
ADMINISTRACAO
PARENTERAL

PO PARA
SUSPENSAO
INJETAVEL
PO PARA
SUSPENSAO
INJETAVEL
FRASCO
AMPOLA

800

R$ 10,68

R$ 8.544,00

300

R$ 10,99

R$ 3.295,50

300

R$ 3,61

R$ 1.081,50

AMPOLA

1000

R$ 0,92

R$ 920,00

AMPOLA

400

R$ 0,76

R$ 304,00
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165

065.912.532

166

065.515.637

167

065.912.417

168

065.015.598

DICLOFENACO
SODICO
CONCENTRACAO/DOSAGEM
25
MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO
AMPOLA,VIA
DE
ADMINISTRACAO
PARENTERAL
DIPIRONA SODICA + ESCOPOLAMINA
BUTILBROMETO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG/ML + 4
MG/ML
RESPECTIVAMENTE
FORMA
FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL
FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA VIA
DE ADMINISTRACAO PARENTERAL
DIPIRONA
SODICA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
500
MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO
AMPOLA,VIA
DE
ADMINISTRACAO
PARENTERAL
EPINEFRINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM
1
MG/MLFORMA
FARMACEUTICA
SOLUCAO
INJETAVEL
FORMA
DE
APRESENTACAO
AMPOLA
VIA
DE
ADMINISTRACAO PARENTERAL

AMPOLA

2000

R$ 0,89

R$ 1.780,00

AMPOLA

1000

R$ 1,37

R$ 1.365,00

AMPOLA

1000

R$ 1,19

R$ 1.190,00

AMPOLA

100

R$ 2,76

R$ 276,00
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169

065.015.354

170

065.615.654

171

065.912.533

172

065.015.337

173

065.202.520

ESCOPOLAMINA
BUTILBROMETO
CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/ML
FORMA
FARMACEUTICA
SOLUCAO
INJETAVEL FORMA DE APRESENTACAO
AMPOLA
VIA
DE
ADMINISTRACAO
PARENTERAL
FENOBARBITAL
SODICO
CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 100MG/ML,
FORMA
FARMACEUTICA
INJETAVEL,
FORMA DE APRESENTACAO EM AMPOLA
2ML, VIA PARENTERAL
FUROSEMIDA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
20
MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO
AMPOLA,VIA
DE
ADMINISTRACAO
PARENTERAL
GLICOSE - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50%
FORMA
FARMACEUTICA
SOLUCAO
INJETAVEL FORMA DE APRESENTACAO
AMPOLA
VIA
DE
ADMINISTRACAO
PARENTERAL
HALOPERIDOL
DECANOATO
ONCENTRACAO/DOSAGEM DE 70,52MG/ML,
FORMA
FARMACEUTICA
INJETAVEL,
FORMA DE APRESENTACAO EM AMPOLA
1ML, VIA INTRAMUSCULAR

AMPOLA

300

R$ 1,53

R$ 459,00

AMPOLA

300

R$ 1,84

R$ 550,50

AMPOLA

300

R$ 0,79

R$ 237,00

AMPOLA

200

R$ 0,44

R$ 87,00

AMPOLA

240

R$ 9,84

R$ 2.360,40
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174

065.015.328

175

065.015.329

176

065.912.435

177

065.912.534

178

065.912.535

HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MGFORMA
FARMACEUTICA PO LIOFILIZADO PARA
SOLUCAO
INJETAVEL
FORMA
DE
APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA VIA DE
ADMINISTRACAO PARENTERAL
HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MGFORMA
FARMACEUTICA PO LIOFILIZADO PARA
SOLUCAO
INJETAVEL
FORMA
DE
APRESENTACAO FRASCO-AMPOLAVIA DE
ADMINISTRACAO PARENTERAL
IMUNOGLOBULINA
ANTI-RHO(D)
CONCENTRACAO/DOSAGEM
300
MCG,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO
FRASCO-AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO
PARENTERAL
LIDOCAINA,
CLORIDRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 2%,FORMA
FARMACEUTICA INJETAVEL ,FORMA DE
APRESENTACAO
FRASCO,VIA
DE
ADMINISTRACAO PARENTERAL.
LIDOCAINA, CLORIDRATO + EPINEFRINA CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 2 % +
1/50.000,
RESPECTIVAMENTE,
FORMA
FARMACEUTICA INJETAVEL, FORMA DE

FRASCOAMPOLA

500

R$ 3,06

R$ 1.530,00

FRASCOAMPOLA

300

R$ 8,16

R$ 2.448,00

AMPOLA

15

R$ 318,39

R$ 4.775,85

SOLUÇÃO
INJETAVEL

300

R$ 3,82

R$ 1.146,00

AMPOLA

25

R$ 3,91

R$ 97,75
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179

065.912.429

180

065.015.276

181

065.912.505

182

065.515.261

APRESENTACAO EM AMPOLA 20ML.
METOCLOPRAMIDA,
CLORIDRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM
5
MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO
AMPOLA,VIA
DE
ADMINISTRACAO
PARENTERAL
OMEPRAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM
40
MGFORMA
FARMACEUTICA
PO
LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL
FORMA DE APRESENTACAO FRASCOAMPOLA
+
DILUENTEVIA
DE
ADMINISTRACAO INTRAVENOSA
ONDANSETRONA
ONDANSETRONA
CONCENTRACAO/DOSAGEM
4
MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO
AMPOLA.
PROMETAZINA
CLORIDRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM
25
MG/MLFORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
INJETAVELFORMA DE APRESENTACAO
AMPOLAVIA
DE
ADMINISTRACAO
PARENTERAL

AMPOLA

200

R$ 0,43

R$ 85,00

FRASCO
AMPOLA

100

R$ 7,54

R$ 753,50

SOLUÇÃO
INJETAVEL

500

R$ 1,76

R$ 880,00

AMPOLA

800

R$ 3,35

R$ 2.680,00
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183

065.202.581

184

065.912.490

185

065.912.536

186

065.912.537

187

065.202.602

RANITIDINA,
CLORIDRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM
25
MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO
AMPOLA,VIA
DE
ADMINISTRACAO
PARENTERAL
TENOXICAM
20MG
CONCENTRACAO/DOSAGEM,
FORMA
FARMACEUTICA PO PARA SOLUCAO
INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO
FRASCO-AMPOLA+DILUENTE,
VIA
PARENTERAL.
TESTOSTERONA,
CIPIONATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM
100
MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
OLEOSA
INJETAVEL,FORMA
DE
APRESENTACAO
AMPOLA,VIA
DE
ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR
TRAMADOL,
CLORIDRATO
CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 100 MG,
FORMA
FARMACEUTICA
SOLUCAO
INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO
EM AMPOLA.

AMPOLA

400

R$ 0,85

R$ 340,00

FRASCO
AMPOLA

500

R$ 5,94

R$ 2.967,50

AMPOLA

15

R$ 20,97

R$ 314,55

AMPOLA

400

R$ 1,36

R$ 544,00

VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B5, B6 E PP,
SOLUÇAO INJETAVEL. AMPOLA 2ML, VIA DE
ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR OU INFUSAO
ENDOVENOSA DILUIDA

AMPOLA

2000

R$ 0,91

R$ 1.820,00

R$ 923.512,95
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5.2 A Contratada deverá entregar os medicamentos objeto deste Termo de Referencia, mediante
requisição assinada por servidor responsável da Unidade Administrativa requisitante.
5.3 Prazo de entrega Para o efetivo registro de preço, o fornecedor deverá se comprometer na ata
de julgamento a providencia a entrega do material conforme fabricante especificado no ato da
entrega dos documentos e no prazo máximo de 10 (dez) dias.
5.4 Local de entrega: almoxarifado Central
6 – DO CUSTO ESTIMADO PARA OS MEDICAMENTOS
Os custos estimados foram obtidos através de pesquisa de preços no mercado local, à época da
licitação, uma vez que se trata de aquisição de Medicamentos, que são passíveis de sofrer variações de
preços, o valor total médio estimado é da ordem de: R$ 923.512,95 (novecentos e vinte e três mil
quinhentos e doze reais e noventa e cinco centavos).
7 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO LEGAL
7.1 - O fornecimento objeto deste Termo de Referência será conforme descrito na Nota de
Empenho/instrumento legal e nos termos do ato convocatório, observando-se, os direitos e obrigações
entre as partes, de acordo com os normativos vigentes.
7.2 - A proposta da empresa ficará vinculada à nota de empenho, aos termos da licitação e das
especificações constantes do presente Termo de Referência, de forma complementar e inseparável.
8 - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO FORNECIMENTO
8.1 - O fornecimento deverá ser realizado conforme necessidade das Unidades Administrativas, através
de requisição ou documentos de autorização de fornecimento, emitido pelo responsável do setor de
compras, conforme subitem 5.2 a 5.4.
8.2 – os medicamentos deverão ser entregues de acordo com o solicitado, pela Secretaria Municipal de
Saúde, de forma parcelada à medida do consumo, em razão da impossibilidade de fixação especifica de
medicamentos e de valor certo para despesa.
8.3 – Os medicamentos serão recebidos somente com a apresentação das notas fiscais anexos as
requisições, com as quantidades e demais características exigidas.
8.4 - Os medicamentos deverão ser entregues com prazo igual ou superior a 80% por cento de sua
validade.
9 - DO PAGAMENTO
9.1 O pagamento será efetuado em parcela conforme utilizado, em até 30 (trinta) dias, após a
entrega dos medicamentos, através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada
pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificada,
sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e
instruções normativas vigentes.
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9.2 O pagamento será efetuado em 5 (cinco) dias úteis caso seu valor seja igual ou inferior a R$
8.000,00 (oito mil reais) e, acima deste valor, em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a
partir da apresentação da fatura/nota fiscal.
9.3 Será procedida consulta “ON LINE” junto aos órgãos os quais são exigidas as
documentações fiscais, antes de cada pagamento a ser efetuado à Contratada, para verificação
da situação da mesma relativa às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.4 Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.5 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
9.6. A Administração deste Município só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por
parte do setor requisitante das mercadorias, o necessário RECEBIDO dos mesmos entregues
pela empresa vencedora.
10 – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO
10.1 - A aquisição de MEDICAMENTOS, de que trata o presente Edital ocorrerá por conta da previsão do
Orçamento do Município de 2019, e das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentária e na
Lei do Plano Plurianual:
11 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
11.1 São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Edital e nos seus Anexos:
11.1.1 entregar o objeto dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA, de acordo com o
especificado neste Termo de Referencia, Edital e anexos, que faz parte deste instrumento,
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou
condição aqui estabelecida;
11.1.2 A licitante contratada fica obrigada a exigir documentos autorizando a entrega dos
medicamentos, assinado per servidor responsável da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
11.1.3 Entregar os medicamentos, nas condições estipuladas neste Termo de referência no respectivo
Termo Contratual e nas condições inserida nas Notas de Empenho iniciais e seguintes e nos
documentos de solicitação dos medicamentos.
11.1.4 Emitir as Notas Fiscais nos Prazos para faturamento, conforme exigência do Edital.
11.1.5 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas reclamações se
obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;
11.1.6 dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento dos
medicamentos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata;
11.1.7 prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
11.1.8 a falta de quaisquer dos medicamentos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço
registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, não entrega dos
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medicamentos, objeto deste contrato não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
11.1.9 comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
11.1.10 respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;
11.1.11 fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida
pela PREFEITURA;
11.1.12 indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA mesmo em caso de ausência ou omissão de
fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar
todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às
disposições legais vigentes;
11.1.13 providenciar, imediatamente, por sua conta e sem ônus para a PREFEITURA, a correção ou
substituição, a critério da PREFEITURA, dos medicamentos que apresentarem alterações durante o
período de utilização ou execução;
11.1.14 garantir o fornecimento dos medicamentos sempre que necessário sua solicitação de entrega.
11.1.15 manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da PREFEITURA, de que venha a
tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o
objeto do contrato;
11.1.16 todos os medicamentos deverão ser comprovadamente de primeira qualidade.
11.1.17 aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem em até 25%
(vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) do(s) produto(s) estimado(s) no Anexo I, de acordo com o
art. 65, p. 1º da Lei 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da PREFEITURA;
11.1.18 manter, durante a vigência da Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei
nº 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA;
12 - RESPONSABILIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA
12.1 Solicitar o fornecimento dos medicamentos mediante documento expedido e assinado por
servidor responsável do setor de compras.
12.2 Pagar a licitante contratada nas condições previstas no item 09 deste Termos de Referência.
12.3 Publicar o contrato, em resumo, no Órgão Oficial de Imprensa, bem como naquele que a
legislação dispuser.
Paço Municipal “José Perez”, em Jauru – MT, 22 de março de 2019.
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ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE 12 (DOZE) MESES

Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE JAURU, pessoa jurídica de Publico Interno, inscrito no
CNPJ sob o nº 15.023.948/0001-30, com sede na Prefeitura Municipal, localizada na Rua do
Comércio, nº. 480, Centro, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Senhor
.................., daqui por diante designada simplesmente SECRETARIA, considerando o julgamento da
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2019,
publicada em........................ do dia ................, bem como, a classificação das propostas publicada no
Diário Oficial dos Municípios - AMM de __/__/2019, e a respectiva homologação conforme fls.
______, do processo .................., RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades
estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas POR ÍTEM, atendendo as condições
previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se
as partes às normas constantes no Decreto Municipal nº 054/2014, e da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93 e
suas alterações.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de
medicamentos, de acordo com as especificações constantes no anexo I e demais especificações
estabelecidas no ato convocatório que permeou este certame, que passa a fazer parte desta Ata,
juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas em
primeiro lugar pelo item, conforme consta nos autos do processo nº ____/2019.
1.1.1 Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas,
podendo ocorrer licitações específicas para aquisição de medicamentos, obedecida a legislação
pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de
condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, computando neste as eventuais prorrogações, a
partir de sua publicação no Jornal Oficial dos Municípios - AMM, e/ou enquanto a proposta continuar
se mostrando mais vantajosa para a administração municipal.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (carona)
3.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da administração que
não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e respeitando no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei n. 8666/93 e Decreto 054/2014 e demais legislação pertinente.
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a) As aquisições ou contratações adicionais (caronas) referidas nesta cláusula não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens registrados para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
b) As aquisições ou contratações adicionais (caronas), não poderão exceder, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo dos itens consignados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador
e os participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
c) Os pedidos de adesão deverão ser encaminhados a Secretaria de Administração onde serão
devidamente instruídos.
3.2 O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado
nos Edital e no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº
___/2019, da Prefeitura Municipal de Jauru.
3.3 Para cada item de que trata esta Ata, serão observadas, enquanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº ___/2019, da Prefeitura Municipal de Jauru,
que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
3.4 O preço a ser pago POR ÍTEM, discriminados os valores dos medicamentos unitariamente, será
constante da proposta apresentada, no já mencionado Pregão, pelas empresas conforme ordem de
classificação, as quais também a integram.
CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
4.1 O gerenciamento deste instrumento caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU e
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no seu aspecto operacional, Procuradoria
Geral do Município, nas questões legais.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
5.1 Os preços registrados, a especificação dos medicamentos, os quantitativos, empresas fornecedoras
e representante legal, em ordem de classificação das propostas POR ÍTEM, constarão do quadro
abaixo:
Relação das empresas fornecedoras com respectiva classificação e itens (modelo)
EMPRESA(S) VENCEDORA (S)

CNPJ Nº

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

001
VALOR TOTAL POR EXTENSO
EMPRESA(S) VENCEDORA (S)

CNPJ Nº

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

MARCA

CLASSIFICAÇÃO
1ª
VALORES REGISTRADOS
UNITÁRIO
TOTAL

CLASSIFICAÇÃO
1ª
VALORES REGISTRADOS
UNITÁRIO
TOTAL

002
VALOR TOTAL POR EXTENSO
Representante legal:
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CLÁUSULA SEXTA – PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA:
6.1 A Contratada deverá entregar os medicamentos objeto deste Contrato, mediante requisição
assinada por servidor responsável da Unidade Administrativa requisitante.
6.2 Prazo de entrega: Para o efetivo registro de preço, o fornecedor deverá se comprometer na
ata de julgamento a providencia a entrega do material conforme fabricante especificado no ato da
entrega dos documentos e no prazo máximo de 10 (dez) dias após recebimento da Autorização de
Fornecimento, correspondente, nos casos normais e de no máximo 48 (horas) para os casos de
urgência.

CLÁUSULA SETIMA – DO LOCAL DE ENTREGA:
7.1 Local de entrega: almoxarifado Central
7.2 A empresa contratada assumirá a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos, de
acordo com as especificações constantes do Edital e anexos, bem como da respectiva proposta,
obedecendo aos padrões de qualidades regulamentados pelos órgãos competentes;
CLÁUSULA OITAVA CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
8.1 As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação
pertinente.
8.2 As contratações do fornecimento dos medicamentos, registrados neste instrumento serão efetuadas
através do Termo Contratual, firmada entre PREFEITURA e a empresa vencedora do certame nos
termos desta ata e do edital, contendo: o número da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação,
as obrigações da contratada, o endereço e a data de entrega.
8.3 A Empresa que estiver o Preço Registro nesta Ata será convocada pela Unidade Administrativa
Contratante, para assinar o Termo Contratual junto ao Departamento de Licitações, no prazo de
___(_______) dias a contar da data do seu recebimento.
8.4 Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar o contrato, poderão
ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condições de
fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.
8.5 Caso o preço registrado em primeiro lugar nesta Ata, não tenha ofertado a quantidade total do Item
relacionada no Anexo I, é facultado à PREFEITURA a contratação dos quantitativos restantes dos
demais detentores dos preços registrados, na ordem de classificação, mantidas as condições propostas
pelo 1º colocado, inclusive quanto a preço.
8.6 A contratada com preços registrados em segundo lugar, só poderá prestar serviço à PREFEITURA,
quando esgotada a capacidade do primeiro colocado e assim sucessivamente.
8.7 A entrega dos medicamentos só estará caracterizada mediante documento de pedido de
fornecimento das mercadorias expedido pelo servidor responsável do setor de compras, e na falta
deste, pelo seu substituto ou pessoa designada para este fim.
8.8 As mercadorias deverão ser entregues acompanhados de relatório de fornecimento devidamente
assinados e da Nota Fiscal/Fatura correspondente.
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8.9 - Os medicamentos deverão ser entregues com prazo igual ou superior a 80% por cento de sua
validade.
8.10 Os licitantes registrados na presente Ata de Registro de Preços estão obrigados a entregar os
medicamentos em quantitativos superiores aos registrados em função do direito de acréscimos de até
25% de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
9.1 São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:
9.1.1 executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA, de acordo com o
especificado nesta Ata e nos Anexo I, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui
estabelecida;
9.1.2 A licitante contratada fica obrigada a exigir documento de pedido de fornecimento do servidor
responsável pelo setor de compras, devidamente assinado.
9.1.3 Entregar os medicamentos nas qualidades, quantidade e nas condições estipuladas nesta Ata de
Registro de Preço e no respectivo Termo Contratual e nas condições inserida nas Notas de Empenho
iniciais e seguintes e nas requisições emitidas pelas unidades administrativas.
9.1.4 Emitir as Notas Fiscais nos Prazos para faturamento, conforme exigência do Edital.
9.1.5 prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas reclamações se
obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;
9.1.6 dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante a entrega dos
medicamentos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata;
9.1.7 prover todos os meios necessários à garantia da plena realização do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
9.1.8 a falta de funcionário capacitado para entrega dos medicamentos, cuja execução incumbe ao
detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, ou não
entrega do objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
9.1.9 comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
9.1.10 respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;
9.1.11 fiscalizar o perfeito fornecimento dos medicamentos a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida
pela PREFEITURA;
9.1.12 indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA mesmo em caso de ausência ou omissão de
fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar
todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às
disposições legais vigentes;
9.1.13 garantir a entrega dos medicamentos sempre que necessário e solicitado pelo setor de compras;
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9.1.14 manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da PREFEITURA, de que venha a
tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com
objeto do contrato;
9.1.15 todos os medicamentos deverão ser comprovadamente de primeira qualidade.
9.1.16 arcar com as despesas com impostos, seguro e outros encargos inerentes a entrega das
mercadorias;
9.1.17 aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem necessários, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) do(s) medicamentos (is) estimado(s) no Anexo
II, de acordo com o art. 65, p. 1º da Lei 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da
PREFEITURA;
9.1.18 manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da
Lei nº 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA;
CLÁUSULA DÈCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
10.1 - Executar fielmente o objeto contratado e cumprir todas as orientações da PREFEITURA, para o
fiel desempenho do fornecimento nas datas e condições requeridas, observando sempre os critérios de
qualidade e quantidade dos medicamentos a serem entregues, de acordo com as necessidades
SECRETARIA DE SAÚDE.
10.2 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.
10.3. - Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que seja
necessário.
10.4 – Fornecer os medicamentos objeto deste Contrato, independentemente de quaisquer
contratempos, ainda que haja necessidade de adquiri-los de seus concorrentes, com prévio
consentimento da Prefeitura.

10.5 – Fornecer os medicamentos por intermédio de empregados especializados.
10.6 - Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção contra incêndios, e recomendações
das leis vigentes.
10.7 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem sub-contratar qualquer parte do objeto do
contrato, sem prévio consentimento, por escrito, da Prefeitura.
10.8 - Arcar com qualquer prejuízo causado à Prefeitura ou a terceiros por seus empregados ou
preposto, decorrentes de medicamentos fornecidos, por culpa ou dolo, indenizando os danos
motivados;
10.9 E ainda:
I - todo e qualquer dano que causar à PREFEITURA ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por
seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou acompanhamento pela PREFEITURA;

64
Rua do Comércio nº 480 – Centro – CEP 78.255-000 – Jauru – Mato Grosso
Fone: (65) 3244-1855
Fax (65) 3244-1849
e-mail: prefeiturajauru@jauru.mt.gov.br
Site: www.jauru.mt.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU
Secretaria de Administração
II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do serviço em questão,
bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais
decisões judiciais, eximindo a PREFEITURA de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à PREFEITURA por autoridade
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução
do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à PREFEITURA, que ficará, de
pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor
correspondente;
10.10 a CONTRATADA autoriza a PREFEITURA a descontar o valor correspondente aos referidos
danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos,
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.
10.11 a ausência ou omissão da fiscalização da PREFEITURA não eximirá a CONTRATADA das
responsabilidades previstas nesta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
11.1 Solicitar a entrega dos medicamentos, mediante documento de pedido de entrega/requisição
expedido e assinada pelo servidor responsável do setor de compras.
11.2 - Efetuar o pagamento pelo fornecimento dos medicamentos, na forma convencionada no
Contrato, desde que atendidas as formalidades previstas nesta Ata e no Edital.
11.3 Fiscalizar a fiel observância das disposições do contrato através de servidor designado para o
acompanhamento e a fiscalização dos medicamentos registrando em relatório as deficiências
porventura existentes na entrega dos medicamentos, notificando à Empresa, sobre as falhas ou
defeitos, determinando prazo para a regularização das falhas, faltas e defeitos observados.
11.4 - Controlar os pedidos de entrega dos medicamentos, relatando à empresa as eventuais
ocorrências havidas no período de vigência do contrato, podendo solicitar documentação referente à
procedência das mercadorias ou análise sobre sua qualidade por Órgão Oficial, sem ônus adicionais
para Prefeitura.
11.5 Publicar o contrato, em resumo, no Órgão Oficial de Imprensa, bem como naquele que a
legislação dispuser.
11.6 notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos
medicamentos.
11.7 promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO
12.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, conforme utilizado, através de ordem bancária
e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada,
devidamente certificada, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas
disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e
instruções normativas vigentes.
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12.2 O pagamento será efetuado em 5 (cinco) dias úteis caso seu valor seja igual ou inferior a R$
8.000,00 (oito mil reais) e, acima deste valor, em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da
apresentação da fatura/nota fiscal.
12.3 Será procedida consulta “ON LINE” junto aos órgãos os quais são exigidas as documentações
fiscais, antes de cada pagamento a ser efetuado à Contratada, para verificação da situação da mesma
relativa às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
12.4 Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contandose o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
12.5 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
12.6. A Administração deste Município só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por parte
do setor requisitante das mercadorias, o necessário RECEBIDO dos mesmos entregues pela empresa
vencedora
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS
13.1 A Prefeitura Municipal de Jauru monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos
medicamentos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer
tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos
dos bens registrados.
13.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços Poderão sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, e conforme os reajustes autorizados por órgão
regulamentador, observando sempre o preço do mercado local.
13.3 No Caso de solicitação de revisão de preço por parte da contratada, a mesmo deverá demonstrar
de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na analise da
solicitação dentre outros critérios, Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em
empresas de reconhecido porte comercial, índices setoriais adotado pelo Governo Federal.
13.4 Sendo Julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços
de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.
13.5 A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias.
Nesse período e vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do
processo de revisão de preços.
13.6 A Prefeitura Municipal de Jauru convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e
adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de
mercado.
13.7 Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
13.8 Antes de receber o pedido de entrega dos medicamentos, e caso seja frustrada a negociação, o
fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento
fundamento e apresentação de comprovantes (notas fiscais necessários à entrega dos medicamentos,
que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao
preço registrado.
13.9 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
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proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – adequação econômicofinanceira.
13.10 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles
apurados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU para determinado Item.
13.11 Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a PREFEITURA MUNICIPAL
DE JAURU poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar
a Ata de Registro de Preços ou parte dela.
13.12 As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômicofinanceira, serão publicadas trimestralmente no Jornal de Grande Circulação e na Internet no endereço
no endereço www.jauru.mt.gov.br e diário oficial dos municípios-AMM.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
14.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
14.1.1 Automaticamente:
a) por decurso do praza de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados;
c) pela Prefeitura Municipal de Jauru quando caracterizado o interesse público.
14.1.2 a pedido, quando:
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrências de casos fortuitos
ou de força maior.
14.1.3 por iniciativa da Prefeitura do Município de Jauru, quando:
a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação ou quantificação técnica exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) não cumprir obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) não comparecer ou se recusar a entregar no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de
Registro de Preço;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de
Registro de preço ou nos pedidos dela decorrentes;
14.2 O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.3 A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulado
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas
em lei, edital ou instrumentos obrigacional, caso não aceitas as razões do pedido.
14.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previsto, será feita pessoalmente
ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante nos autos que deram
origem ao registro de preço.
14.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço de fornecedor, a comunicação será
feita por publicação em Jornal de Grande Circulação, considerando-se cancelado o preço registrado
após 1 (um) dia da publicação.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS,
ETC.
15.1 Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA:
I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto desta Ata.
II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de
acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias fornecimento dos
medicamentos.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DAS PENALIDADES
16.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações
aplicáveis:
I) advertência;
II) multa;
III) suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, por período não superior a 2
(dois) anos;
IV) declaração de inidoneidade.
16.2 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas
contratuais que não causem prejuízo à PREFEITURA.
16.3 A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 0,30% (trinta décimos de por cento) até o limite de
2% sobre o valor do contrato, por dia de atraso.
16.4 No caso de atraso na entrega dos medicamentos por mais de 30 (trinta) dias, a multa será de 20%
sobre o valor do contrato e poderá a PREFEITURA, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu
exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando a contratada impedida de licitar com a PREFEITURA
por um prazo de 5 (CINCO) anos.
16.5 A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, pelo prazo de
5 (CINCO) anos, e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo
contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que
desses fatos não resultem prejuízos à PREFEITURA.
16.6 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta :
a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses
fatos resultem prejuízos à PREFEITURA;
b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para-fiscais;
c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
16.7 As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II
desta Cláusula.
16.8 A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade municipal, após
a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA,
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se
com a Administração MUNICIPAL e demais órgãos/entidades.
16.9 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
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de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
16.10 A falta dos medicamentos não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a
contratada das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ILÍCITOS PENAIS
17.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na norma
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
18.1 A aquisição dos medicamentos objeto de que trata o Edital ocorrerá por conta na previsão do
Orçamento do Município, na LDO e na Lei do Plano Plurianual.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo
aditivo à presente ata de Registro de Preços.
II integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 013/2017e seus anexos e as propostas das empresas
classificadas para cada grupo, valor POR ÍTEM.
III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA;
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
20.1Para dirimir as questões oriundas desta ata será competente a COMARCA DE JAURU.
20.2 E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em três vias de igual teor
e forma, na presença de duas testemunhas.
Local e data

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGOEIRO
EMPRESA VENCEDORA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA
À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU
Prezados senhores,
A pessoa jurídica a seguir descriminada:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO COMERCIAL:
TELEFONE/FAX:
BANCO, AGÊNCIA E Nº DA CONTA:
Representada por:
NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE:
CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
Apresenta a seguir sua proposta de preço referente à licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO N° ____/2019, PROCESSO N° _____/2019, que trata da aquisição de
MEDICAMENTOS, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal, conforme
especificações contidas no ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) do Edital.
Quadro igual ao dos itens e quantitativos
Item

Descrição

Unid.

Quant.

Valor
Unid.

Marca

Valor
Total

Valor Total por extenso:
- A Proposta terá Validade mínima de 60 dias a partir da data de Abertura das Propostas;
- O preço proposto contempla todas as despesas necessárias à execução do contrato conforme edital de
licitação.
Declara ainda conhecer todos os termos do instrumento convocatório que rege supracitada licitação.
- Local e data:
- Assinatura e carimbo do representante legal da empresa:
__________________________
Data
____________________________________________
Representante Legal
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
DECLARAÇÃO

A pessoa jurídica _________________________, inscrita no CNPJ n.º ________________, por
intermédio de seu representante legal, Sr.(a) _____________________________, portador(a) da
Carteira de Identidade n.º ________________, e do CPF n.º _________________, DECLARA, para
fins de participação na licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO/SRP n.º ___/2019,
PROCESSO N° ____/2019, bem como atendendo ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º
8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, em cumprimento ainda ao que determina o inciso
XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal e Lei n.º 9.854, de 27/10/1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
Acrescentar, se for o caso: Declara que emprega menor de dezesseis e maior de quatorze anos
exclusivamente na condição de aprendiz.

DATA:
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EPP

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, Pregão Eletrônico
nº ____/2019. A ___(RAZÃO SOCIAL)___, inscrita no CNPJ/MF ___(Nº)___, por intermédio do seu
representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da lei, ser microempresa/empresa
de pequeno porte nos termos da legislação vigente.
JAURU - MT, ........... de ........................... de 2019.

___________________________________________________
(nome/cargo/assinatura)
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE/IMPEDITIVOS

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº. (.........), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo de PREGÃO
ELETRÔNICO nº ___/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores nos termos
do art. 55, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

(Local e Data)

______________________________________________
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Edital de Licitação nº ___/2019– Pregão na forma Eletrônico

A empresa ________________________, inscrita no CNPJ Nº
________, sediada no (a)
__________________, Por intermédio de seu representante legal infra-assinada, credencia o (a) Sr. (a)
______________________________________,portador (a) do RG N°____________e CPF
N°_______________ declara em atendimento ao Inciso VII, Art. 4° da Lei10.520 de 17/07/2002, que
encontra-se regular perante a Fazenda, Seguridade Social– INSS, e FGTS, atende às exigências do
edital relativas a habilitação jurídica,qualificação técnica e econômica - financeira e que cumpre
plenamente a todos os requisitos de habilitação previstos no edital e seus anexos.

JAURU - MT, ____de ____________de 2019.

(Assinatura do Representante Legal)
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