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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2020 

MODO ABERTO DE DISPUTA 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CISALP, com endereço à Rua Juquinha 

Souto, 100 – Novo Horizonte – Lagoa Formosa/MG, CEP 38.720-000, inscrito no CNPJ sob o nº 

02.319.394/0001-70, isento de inscrição estadual, realizará a licitação, REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO CISALP E 

DOS ENTES CONSORCIADOS AO CISALP, na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, com critério de 

julgamento menor preço por item/lote, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21-06-93 e suas alterações, 

Lei Federal nº 10.520 de 17-07-02, Lei Estadual nº 14.167 de 10-01-02, Lei Complementar nº 123 de 14-

12-06 e suas alterações e demais condições fixadas neste edital.  

 INÍCIO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

      Dia 06/04/2020 às 08:00 (oito horas). 

 LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

      Dia 22/04/2020 às 08:00 (oito horas). 

 ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

      Dia 22/04/2020 às 08:01 (oito horas e um minuto). 

 ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

      Dia 22/04/2020 às 09:00 (nove horas). 

 SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br 

 

 

 

 

 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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1. DO OBJETO 

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

PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO CISALP 

E DOS ENTES CONSORCIADOS AO CISALP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se 

ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. Haverá medicamentos de referência 

bem como genéricos e similares, sendo então adquiridos medicamentos de referência somente nos casos 

de lances desertos ou inexistência do medicamento nas opções de genérico e simular, sendo então 

preferencialmente adquirido medicamentos nas opções genérico e similar. Tal exigência se faz visando o 

princípio da economicidade. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por itens, observadas as exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS  

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as 

que constam da minuta de Ata de Registro de Preços e/ou no Projeto Básico/Termo de Referência. 

2.2. As despesas decorrentes com o objeto desta licitação constam no Projeto Básico/Termo de 

Referência. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema “PREGÃO 

ELETRÔNICO” através do site https://licitanet.com.br/.  

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 

ao Pregão na forma eletrônica.  

https://licitanet.com.br/
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3.4. O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir do 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 

produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

4.3. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas e 

técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará no sumário 

IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame. 

4.4. Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação 

quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o Edital 

e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do ANEXO I (TERMO DE 

REFERÊNCIA). 

4.5. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 

de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva 

técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA). 

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 

licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93. 

4.7. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO: 
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4.7.1. Somente poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo objetivo 

social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação 

a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do 

site https://licitanet.com.br/ 

4.7.2 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica submissão 

a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das 

normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo. 

4.7.3 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade 

exclusiva do licitante, não sendo o CISALP, em nenhum caso, responsável pelos mesmos. O licitante 

também é o único responsável pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, 

ou pela sua eventual desconexão. 

4.7.4. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início 

da sessão pública via internet. 

4.7.5.O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/ 

4.7.6. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e exclusiva 

do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

4.7.7. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema, ou do 

CISALP, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da 

senha, ainda que, por terceiros. 

4.7.8. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para 

imediato bloqueio de acesso. 

4.7.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a 

licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 

4.8. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam enquadradas nos 

seguintes casos:  

a) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição1;  

                                                           
1JUSTIFICATIVA PARA VEDAÇÃO CONSÓRCIO: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de 
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial 

https://licitanet.com.br/
https://licitanet.com.br/
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b) Empresa que estiver em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, 

concurso de credores, dissolução ou liquidação;  

Ressalva: É possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em certidão 

emitida pela instância judicial competente, que certifique a interessada está apta econômica e 

financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº. 8666/1993. (TCU, Ac. 

8.271/2011-2ª CAM., DOU de 04/10/2011). 

c) Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

d) Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com o CISALP. 

e) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão ou 

impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou 

Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição. Para verificação das condições definidas nesta alínea, 

a Comissão Permanente de Licitação, promoverá a consulta eletrônica junto ao Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS;  

f) Pessoa física, pessoa jurídica cujos sócios ou empregados sejam conjugues, companheiros, ou que 

tenham relação de parentesco sanguíneo, em linha reta, ou colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, 

com o Prefeito, o Vice Prefeito, os Secretários Municipais, Vereadores, os presidentes ou dirigentes de 

autarquias, institutos, agências, empresa públicas, sociedade e economia mista e fundações públicas, bem 

como com todos os demais ocupantes do cargo de direção, chefia ou assessoramento, do CISALP; 

4.9 A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 

4.10 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos 

referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser apresentados no idioma oficial 

do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país. 

4.11. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados em 

língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma 

oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país. 

4.12. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias 

em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital. Admitem-se fotos, 

gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração da proposta de preços. 

                                                           
técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se 
que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela. 
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4.13. Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a 

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados. 

4.14. O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

4.15. Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº 

123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos 

demais avisos emitidos pela Pregoeira ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/), 

concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, proposta com a “DESCRIÇÃO 

DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA 

O SISTEMA), até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, exclusivamente por meio 

do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente,  a etapa de envio dessa 

documentação. 

5.1.1 As propostas registradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso 

de identificação da licitante na proposta registrada, esta será DESCLASSIFICADA pela pregoeira. 

5.1.2 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 

Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão 

pública. 

5.1.3 O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de 

discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações 

constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas. 

5.1.4. Na Proposta de Preços registrada/inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que 

o compõem, tais como: despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, 

descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação. 

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

por meio de chave de acesso e senha. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

https://licitanet.com.br/
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5.2.1. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.2.2. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 

da proposta. 

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

serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio 

de lances. 

5.2.4. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem 

como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do 

registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

6.6. A apresentação da(s) proposta(s) implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

6.7. Serão desclassificadas às propostas de preços que não atenderem às exigências do presente edital e 

seus anexos, sejam por omissão ou por apresentarem irregularidades insanáveis. 

 

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

7.1. No horário estabelecido neste Edital, a pregoeira abrirá a sessão pública, verificando as propostas de 

preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e 

condições detalhadas NO ITEM 6.1 DO EDITAL. 

7.1.1. A pregoeira poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta 

ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO” do sistema, 

confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser 

analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em 

conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

7.2. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente 

inexequível, a pregoeira obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então DESCLASSIFICARÁ. 

7.2.1. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, caso 

o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade. 

7.3. As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem 

desclassificadas do certame pela pregoeira. 

7.4. Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site 

https://licitanet.com.br/, conforme Edital. 

7.4.1. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.4.2. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 

último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.4.3. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 

R$ 0,01 (um centavo). 

https://licitanet.com.br/
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7.5.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública. 

7.5.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 

caso de lances intermediários. 

7.5.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-

se-á automaticamente. 

7.5.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a 

pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.5.5. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS 

com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I – TERMO 

DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, a pregoeira, 

poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos 

valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte. 

7.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

7.6.1. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do 

detentor do lance. 

7.7. Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, a pregoeira poderá alertar o proponente sobre o 

valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou 

reformulado pelo proponente. 

7.8. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema 

eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item. 

7.9. No caso de desconexão com a pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 

Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. 

7.10. A pregoeira, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados. 
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7.11. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site 

https://licitanet.com.br/. 

7.12. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão. 

7.13. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante da etapa de lances e na 

manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços. 

7.14. Em relação a itens NÃO exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática. O sistema identificará 

em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

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

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

7.15. Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor 

classificada, depois de encerrada a etapa de lances. 

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

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

minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.17. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

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

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.19. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame. 

7.20. O disposto no item 7.14 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

https://licitanet.com.br/
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7.21. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços: 

a) produzidos no País. 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93). 

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

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

na legislação. 

7.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas. 

7.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 

melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.   

7.24. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta 

adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

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

apresentados.  

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 18º e no § 8º 

do art. 35 do Decreto n.º 4.764/2019. 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 

fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
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8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 

em ata. 

8.6. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as 

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

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior 

envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.3. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.6.4. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a sua continuidade. 

8.6.5. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.6.6. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

licitantes. 

8.6.7. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
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8.6.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto 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, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro: 

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS. 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

9.1.2.3 Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.1.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-

los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.1.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital. 

9.1.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 
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9.1.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.1.8. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar 

no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade 

do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, 

apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização. 

9.1.9. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens 

a seguir, para fins de habilitação: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede ou; 

b) Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor2, devidamente registradas e 

arquivadas na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, em se tratando de 

Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício, ou; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

e) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br, ou; 

f) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

g) Documentos dos sócios administradores, ou cargo equivalente; 

                                                           
2NOTA EXPLICATIVA: O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações anteriores, 

devendo ser apresentadas alterações posteriores ainda não consolidadas. 

 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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h) Procuração com poderes específicos para representação perante a Comissão de Licitação, 

conforme o caso, acompanhada de documento do procurador; 

i) Prova de Inscrição no CNPJ. O documento deverá ser expedido no máximo 90 (noventa) dias antes 

da data do recebimento dos envelopes; 

j) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela 

Caixa Econômica Federal em vigor; 

k) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 

mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 2011, em vigor; 

l) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação 

de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em 

vigor; 

m) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante 

apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado em vigor; 

n) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante 

apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

o) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Caso o 

documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido no máximo 90 

(noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes; 

p) Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso 

XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada por sócio, diretor ou procurador que tenha 

poderes para tal investidura, conforme modelo ANEXO III; 

q) Deverá apresentar ainda: 

r) Declaração do Anexo IV; (se for o caso) 

s) Declaração do Anexo VI. 

a) As declarações devem ser assinadas com assinatura idêntica ou documento apresentado 

do sócio ou procurador designado. Caso a assinatura esteja divergente a empresa será 

automaticamente inabilitada. 

t) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pelo Ministério da Saúde – ANVISA, em 

vigor; 
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u) Para produtos constantes na relação do Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos 

sujeitos a controle especial deverá ser apresentada a Autorização Especial de Funcionamento; 

v) Certificado de Registro do medicamento, emitido pela ANVISA, ou cópia autenticada da publicação 

no Diário Oficial da União “DOU” relativamente ao registro do medicamento. Caso o prazo de 

validade esteja vencido deverá ser apresentado Certificado de Registro, ou cópia da publicação no 

“DOU” acompanhamento do pedido de revalidação “FP 1” E “FP 2”, datado do semestre anterior 

ao do vencimento. Deverão ser anexados apenas os registros dos medicamentos que a empresa 

vencer no pregão. Será aberto prazo de 1 hora após a fase de lances para as empresas anexarem 

os registros dos medicamentos. 

w) Se Declarado Dispensado de Registro, deverá ser apresentada a notificação do produto ofertado 

(emitido pela ANVISA) ou a comprovação de isenção da necessidade do registro no Ministério da 

Saúde; 

x) As renovações das Autorizações de Funcionamento expedidas pela ANVISA somente serão 

consideradas válidas mediante apresentação de sua publicação no Diário Oficial da União – DOU. 

y) Para a comprovação também serão aceitos “prints” de páginas do sítio da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pela Comissão de Julgamento de 

Licitação. 

9.1.10. O objeto social descrito no ato constitutivo referente às alíneas a), b), c) ou d) deste item (9) 

deverão possuir ramo de atividade compatível ao objeto deste edital.  

9.1.11. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos apresentados apurada 

pela Pregoeira, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva 

licitante e envio dos documentos para o M.P.M.G (Ministério Público de Minas Gerais), para apuração, se 

possível, de prática delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal 8.666/93. 

9.1.12. Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital. 

9.1.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.1.14. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.1.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
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regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 

critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.1.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 

dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.1.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.1.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.1.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 

45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.1.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do 

item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.1.21. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre 

o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante 

nos remanescentes. 

9.1.22. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

9.1.23. As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão 

não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de abertura da sessão deste 

Pregão. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
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10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 

horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. 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. 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. 

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 

e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 

valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso 

de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 

sob pena de desclassificação. 

10.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 

licitante. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 

10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto 

é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. Nesse 
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momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso. 

11.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito. 

11.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

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

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”). 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 
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13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1. Conforme regras constantes do Projeto Básico/Termo de Referência. 

 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 

encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital.  

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da 

Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e 

devolvida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o 

seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os 

itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) 

item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

15.5. O CISALP realizará periodicamente de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos 

preços registrados na Ata de Registro de Preços -ARP.  

15.6. A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará disponível no 

setor de licitações do CISALP (licitacao@cisalp.mg.gov.br) e site próprio (www.cisalp.mg.gov.br).  

 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato 

ou emitido instrumento equivalente. 

mailto:licitacao@cisalp.mg.gov.br
http://www.cisalp.mg.gov.br/
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16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 

Empenho), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

16.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 

ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de 

seu recebimento.  

16.3.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3.2. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente (quando for o caso), emitida à 

empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

a) referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 

disposições da Lei nº 8.666, de 1993. 

b) a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos. 

c) a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 

8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

16.3.3. O prazo de vigência da contratação e a possibilidade de sua prorrogação é conforme previsão no 

instrumento contratual ou no termo de referência.  

16.3.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 

condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência 

do contrato ou da ata de registro de preços. 

16.3.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 

edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da 

aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro 

licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, 

analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato 

ou a ata de registro de preços. 

 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
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17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no 

Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

 

20. DO PAGAMENTO 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1. As regras acerca das sanções são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

22.2. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do site www.licitanet.com.br. 

22.3. Caberá à Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados à 

Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, deverão 

ser realizados por forma eletrônica através do sistema. 
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22.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 

do edital e dos anexos. 

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela 

pregoeira, nos autos do processo de licitação. 

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. 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 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pela Pregoeira.   

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília – DF. 

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, 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 e classificação. 

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.6. As normas disciplinadoras da licitação 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.  

23.7. 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. 

23.8. 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 e horário de expediente na 

Administração. 
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23.9. 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. 

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, 

https://www.cisalp.mg.gov.br/editais-e-licitacoes, www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos 

e/ou obtidos no endereço Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte, Lagoa Formosa/MG, CEP: 

38.720-000, nos dias úteis, no horário das 8 horas às 16 horas, mesmo endereço e período no qual os 

autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

23.12. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 

inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais 

cabíveis. 

23.13. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido. 

23.14. Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, a Pregoeira poderá, a seu 

critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 

23.15. Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares entre si, de 

modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 

especificado e válido. 

23.16. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o 

certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas 

a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93. 

23.17. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação 

do licitante. 

23.18. As decisões da Pregoeira serão publicadas na Folha Patense e divulgadas no portal de 

transparência: https://www.cisalp.mg.gov.br/editais-e-licitacoes. 

23.19. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições 

inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 

https://www.cisalp.mg.gov.br/editais-e-licitacoes
https://www.cisalp.mg.gov.br/editais-e-licitacoes
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23.20. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o CISALP revogá-la, 

no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, 

disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes. 

23.21. Para atender a seus interesses, o CISALP poderá alterar quantitativos, sem que isto implique 

alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei 

Federal n 8.666/93. 

23.22. O CISALP poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura. 

23.23. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o 

da Comarca de Patos de Minas-MG. 

23.24. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

23.24.1. ANEXO I – Projeto Básico/Termo de Referência 

23.24.2. ANEXO II – Proposta de Preços 

23.24.3. ANEXO III - Declaração (disposto no inc. XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal) 

23.24.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP 

23.24.5. Anexo V – Minuta de Contrato; 

23.24.6.  Anexo VI – Declaração Referente à Habilitação 

23.24.7. Anexo VII – Minuta da Ata de Registro 

 

Lagoa Formosa, 13 de março de 2020. 

 

 

José Alves Filho 
Presidente do CISALP 

 

 

Lucinéia Lima Pacheco 
Pregoeira 

 
 
 
 



 

Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte. Lagoa Formosa/MG 
(34)3824-1710 – E-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2020 

PROCESSO Nº 022/2020 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1.1.  O presente termo de referência tem como objeto o registro de preços para futura e eventual 

aquisição de medicamentos em atendimento a demanda do CISALP e dos entes consorciados ao CISALP.  

01 Arapuá 05 Lagamar 09 Rio Paranaíba 13 Serra do Salitre 

02 Carmo do Paranaíba 06 Lagoa Formosa 10 Santa Rosa da Serra 14 Tiros 

03 Guarda Mor 07 Lagoa Grande 11 São Gonçalo do Abaeté 15 Varjão de Minas 

04 Guimarânia 08 Presidente Olegário 12 São Gotardo 16 Patos de Minas 

 

2. FINALIDADE 

2.1. A finalidade deste termo é o registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 

de uso ambulatorial e hospitalar em atendimento a demanda do Cisalp e dos entes consorciados ao 

CISALP. Conforme exigência legal, o CISALP realizou pesquisa de preços de mercado e estimativa de 

custos junto às empresas do ramo do objeto.  

 

3. PRAZO/CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

3.1. O prazo de entrega será contado a partir do recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho ou 

da autorização de fornecimento, e será de no máximo 15 (quinze) dias corridos, sendo esse prazo 

referente à primeira solicitação, as demais deveram ser cumpridas em até 10 dias. 

3.2. Os medicamentos deverão ser entregues NA SEDE DO CISALP, localizado na Rua Juquinha Souto, 

nº100, bairro Novo Horizonte, na cidade de Lagoa Formosa/MG E NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

ANEXO I PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA 
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SAÚDE de cada município consorciado que aderir a Ata de Registro de Preços em horário 

compreendido entre as 08 h00min e às 16 h00min de segunda a sexta-feira, sob responsabilidade do 

funcionário nomeado para este fim. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

4.1. Todos os medicamentos deverão ser entregues lacrados e em suas embalagens originais e 

conforme especificações contidas neste edital. 

 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGÍVEIS: 

5.1. Os medicamentos deverão apresentar as seguintes especificações mínimas e apresentar data de 

validade não inferior a 1 (um) ano: 

 

6. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA 

6.1. Os recursos financeiros para fazer face às despesas de aquisição das referidas licenças correrão 

por conta das seguintes dotações: 10.122.9003.2.903.3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 

 

Lote Especificação do Medicamento 

GENÉRICOS ou SIMILAR 

Un Qtde 

Anual 

Valor Un Valor 

Total 

Laboratório 

3228 Ácido Acetilsalicílico 100 mg, 

comprimido. 

Comp. 50.000    

3229 Ácido ascórbico (vitamina c) 1g, 

ampola de 5ml. 

Ampla 50.000    

3230 
Ácido fólico 5 mg, comprimido 

Comp. 50.000    

944 Água destilada para injeção ampola 
de 10 ml. 

Ampola 50.000    

3231 Água destilada para injeção, frasco de 
250 ml. 

Frasco 50.000    

3232 Albendazol 40 mg/ml, suspensão oral, 
frasco com 10 ml. 

Frasco 30.000    

3233 Albendazol 400mg, comprimido 
mastigável. 

Comp. 50.000    

3235 Alendronato de sódio 70mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3236 
Alopurinol 100 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    
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3237 
Alopurinol 300 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3238 
Alprazolam 0,25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3239 
Alprazolam 0,50 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3240 
Alprazolam 1,0  mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3241 
Alprazolam 2 mg, comprimido 

Comp. 50.000    

3242 Alteplase 50 mg/10 ml, frasco com pó 
para diluição. 

Frasco 30.000    

3243 Aminofilina 24 mg/ml ampola de 10 
ml. 

Ampola 30.000    

3244 Amiodarona cloridrato 200 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3245 Amiodarona, cloridrato de 50mg/ml, 
ampola de 3 ml. 

Ampola 30.000    

3246 Amitriptilina cloridrato 25 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3247 Amoxilina + clavulanato de potássio 
250 mg + 12,5 mg/ml, pó para 
suspensão oral, frascos 75 ml. 

Frasco 30.000    

3248 Amoxicilina + clavulanato de potássio 
500 mg + 125 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3249 Amoxicilina 50mg/ml, pó para 
suspensão oral, frascos 60 ml. 

Frasco 90.000    

3250 
Amoxicilina 500 mg, cápsula. 

Cáps. 90.000    

3251 Ampicilina sódica 1 g, pó para solução 
injetável. 

Frasco 30.000    

3252 Anlodipino besilato 5 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3253 
Atenolol 50 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

1109 Atropina, sulfato de 0,50 mg/ml 
injetável, ampola de 1 ml. 

Ampola 50.000    

3254 
Aripiprazol 30 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3255 Azitromicina 600mg/15 ml, pó para 
suspensão oral. 

Frasco 50.000    

3256 Azitromicina 900mg/22,5 ml, pó para 
suspensão oral. 

Frasco 50.000    

3257 
Azitromicina 500 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3258 
Baclofeno 10mg, comprimido.   

Comp. 50.000    

3259 Benzilpenicilina benzatina 1.200.00UI, 
pó para injetável. 

Frasco 50.000    

3260 Benzilpenicilina procaína+patássica 
400.000UI, pó para injetável. 

Frasco 50.000    
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3261 Benzilpenicilina benzatina 600.000ui 
susp injetável. 

Frasco 50.000    

3262 
Biperideno), 2 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3263 Bicarbonato de sodio 8,4% sol 
injetável IV ampolas de 10 ml. 

Ampola 30.000    

3264 Biperideno lactato de 5 mg/ml 
solução injetável,ampola de 1 ml. 

Ampola 30.000    

3265 
Bromazepam 3 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3266 
Bromazepam 6 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3267 
Bromoprida 10 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3268 
Captopril 25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3269 
Carbamazepina 200 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3270 Carbamazepina 20 mg/ml, xarope, 
frasco com 100 ml. 

Frasco 50.000    

3271 Carbonato de Cálcio 1250 mg, 
comprimido mastigável. 

Comp. 50.000    

3272 Carbonato de Lítio 300 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3273 Carbonato de Lítio 450 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3274 
Carvedilol  12,5mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3275 
Carvedilol  6,25mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3276 
Carvedilol 3,125 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3277 
Cefalexina 500 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3278 Cefalexina 50 mg/ml, pó para 
suspensão oral, frasco 60 ml. 

Frasco 50.000    

3279 Cefalotina sodica 1g po p/ suspensão 
injetavel frasco/ampola. 

Frasco 50.000    

3280 Ceftriaxona sódica 1g, pó para 
suspensão injetável frasco/ampola 

Frasco 50.000    

3281 Cetoconazol creme 2%, creme 
dermatológico, bisnaga de 20 gramas. 

Bisnaga 30.000    

3282 Cetoprofeno 50mg/ml solução 
injetável, ampola de 2ml. 

Ampola 50.000    

3283 Ciclobenzaprina cloridrato ,5 mg, 
comprimido revestido. 

Comp. 50.000    

3284 Ciclobenzaprina cloridrato, 10 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3285 
Cilostazol 100 mg comprimido. 

Comp. 50.000    
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3286 Ciprofloxacino cloridrato, 500 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3287 Claritromicina 500  mg, comprimido 
revestido. 

Comp. 50.000    

3288 Clobazam,  10 mg, comprimido. Comp. 50.000    

3289 Clomipramina cloridrato 25 mg, 
comprimidos revestidos.  

Comp. 50.000    

3290 
Clonazepam 2mg, comprimido. 

Comp. 90.000    

3291 Clonazepam 2,5 mg/ml, solução oral, 
frasco com 10 ml. 

Frasco 90.000    

3292 
Clopidogrel 75mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3293 Cloreto de potássio 19,1 %, solução 
injetável , ampola de 10ml. 

Ampola 50.000    

3294 Cloreto de sódio 9 mg/ml, spray nasal, 
fraco com 50 ml. 

Frasco 50.000    

3295 Cloreto de sódio 20% , ampola de 10 
ml. 

Ampola 50.000    

3296 Clorpromazina cloridrato 100  mg, 
com comprimidos. 

Comp. 50.000    

3297 Clorpromazina cloridrato 25 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3298 Clorpromazina cloridrato 40 mg/ml, 
solução oral, frasco com 20 ml. 

Frasco 30.000    

3299 Clorpromazina , cloridrato solução 
injetável 5mg/ml, ampolas  de 5ml. 

Ampola 30.000    

3300 Colagenase pomada,  com 
clorafenicol, bisnaga de 30 gramas. 

Bisnaga 50.000    

3301 Complexo B (vitamina B1, B2, B6, 
nicotinamida ) solução injetável, 
ampola de 2ml. 

Ampola 30.000    

3302 Deslanosideo 0,2 mg/ml solução 
injetável ampola de 2 ml. 

Ampola 30.000    

3303 Dexametasona 1 mg/g, creme, 
bisnaga com 10 gramas. 

Bisnaga 50.000    

3304 Dexclorfeneramina 0,4 mg/ml, 
solução oral, frasco 100 ml. 

Frasco 50.000    

3305 Dexclorfeneramina 2 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3306 Dexametasona, fosfato dissodico 
4mg/ml solução injetável, amopla de 
2,5ml. 

Ampola 30.000    

3307 
Diazepam 10 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3308 Diazepam solução injetável 5mg/ml, 
ampolas de 2ml. 

Ampola 50.000    
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3309 Diclofenaco de sódio 75mg/ml, 
solução injetável, ampola de 3ml. 

Ampola 30.000    

3310 
Digoxina 0,25mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3311 Dimenidrinato 25 mg + cloridrato de 
piridoxina 5mg, solução oral (gotas). 
Frasco com autogotejador de 20 ml. 

Frasco 30.000    

3312 Dimenidrato+ piridoxina 
50mg+50mg/ml solução injetável (IM) 
ampolas de 1ml. 

Ampola 30.000    

3313 Dimenidrato+ piridoxina + glicose + 
frutose 
30mg+30mg+1000mg+1000mg/ml 
solução injetável (EV) 

Ampola 30.000    

3314 Dipirona sódica 500 mg/ml, solução 
oral gotas, frasco 20 ml. 

Frasco 90.000    

3315 
Dipirona sódica 500 mg, comprimido. 

Comp. 90.000    

3316 Dipirona sódica 500mg/ml, solução 
injetável, ampola de 2ml. 

Ampola 90.000    

3317 Divalproato de sódio 250 mg, 
comprimidos revestido de liberação 
prolongada (ER) 

Comp. 50.000    

3318 Divalproato de sódio, 500 mg, 
comprimidos revestidos de liberação 
prolongada.  

Comp. 50.000    

3320 Dobutamina cloridrato 12,5 mg/ml sol 
inj ampola de 20 ml. 

Ampola 50.000    

3321 
Domperidona 10 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3322 Domperidona 1mg / ml, suspensão, 
frasco com 100 ml. 

Frasco 30.000    

3323 Dopamina 5mg/ml, solução injetável, 
ampola de 10 ml. 

Ampola 50.000    

3324 Doxazosina mesilato 2 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3325 
Duloxetina 30 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3326 
Duloxetina 60 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3327 
Enalapril maleato 20 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3328 Enema de glicerina (clister 
glicerinado) 12% , frasco 500ml. 

Frasco 30.000    

3329 Enoxaparina 40 mg/ml, solução 
injetável com seringa pre-enchida. 

Unidade 30.000    

3330 Epinefrina, hemitartarato 1 ml 
solução injetável, ampola de 1 ml. 

Ampola 30.000    
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3331 Escopolamina (hioscina-butilbrometo 
de escopolamina) 20mg/ml ampola de 
1ml. 

Ampola 90.000    

3332 Escopolamina (hioscina-brometo de 
n-butilescopolamina) + dipirona 
sodica 10 mg/ml + 1.000 mg/ml sol inj 
amopla de 5ml. 

Ampola 90.000    

3333 
Espiramicina 500 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3334 
Espironolactona 25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3335 
Fenitoína sódica 100 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3336 
Fenitoína 50 mg/ml ampolas de 5ml. 

Ampola 30.000    

3337 Fenobarbital sódico 100mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3338 Fenobarbital sódico 40 mg/ml, 
solução oral, frasco 20 ml. 

Frasco 30.000    

3339 Fenobarbital solução 
injetável100mg/ml, ampola de 2 ml. 

Ampola 30.000    

3340 Fenoterol , bromidrato 5mg/ml, 
solução para inalação , frasco com 20 
ml. 

Frasco 50.000    

3341 Fentanila 0,05mg/ml, solução 
injetável,  ampola de 1ml. 

ampola 50.000    

3342 Fentanila 0,05 mg/ml, solução 
injetável, ampolas de 5ml. 

Ampola 30.000    

3343 Fitomenadiona 10mg/ml, sol 
injetável, ampola de 1ml. 

Ampola 30.000    

3344 
Fluconazol 150 mg, cápsula. 

Cápsula 50.000    

3345 Flufenazina enantato 25mg/mL, 
ampola de 1ml. 

Ampola 30.000    

3346 Flumazenil 0,1 mg/ml sol injetável 
ampolas de 5 ml. 

Ampola 30.000    

3347 
Fluoxetina cloridrato 20 mg, cápsulas. 

Cápsula 90.000    

3348 Flurazepam 30 mg, comprimidos 
revestidos. 

Comp. 50.000    

3349 
Folinato de cálcio 15 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3350 
Furosemida 40 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3351 Furosemida 20mg/ml,solução 
injetável, ampolas de 2 ml. 

Ampola 30.000    

3352 
Gabapentina 300 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3353 Gentamicina 40mg/ml, solução 
injetável 2ml. 

Ampola 30.000    
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3354 
Glibenclamida 5 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3355 
Glicazida 30 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3356 Gliconato de calcio 100 mg/ml 
solução injetavel ampola de 10 ml. 

Ampola 30.000    

3357 Glicose 25% solução injetável, ampola 
de 10 ml. 

Ampola 30.000    

927 Glicose 50% solução injetável , 
ampola de 10 ml. 

Ampola 30.000    

3358 Haloperidol 2mg/ml, solução oral, 
frasco de 20 ml. 

Frasco 30.000    

3359 
Haloperidol 5mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3360 Haloperidol decanoato 50mg/ml, 
soluçao  injetável  ( 70,52 mg/ml 
ampola de 1ml), 

Ampola 30.000    

3361 Haloperidol 5mg/ml, solução 
injetável, ampola de 1ml. 

Ampola 30.000    

3362 Heparina 5000 UI/0,25 ml, ampola de 
0,25 ml. 

Ampola 50.000    

3363 Heparina sódica 5000 UI/ml, ampola 
de 5,0 ml. 

Ampola 50.000    

3364 Hidralazina cloridrato 50 mg,  
comprimido. 

Comp. 50.000    

3365 
Hidralazina, cloridrato 20 mg/ml. 

Comp. 50.000    

3366 
Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

1025 Hidrocortisona, succinato sodico 500 
mg pó para suspensão injetável, 
frasco. 

Frasco 50.000    

3367 Hidrocortisona , succinato sódico 100 
mg, pó pra suspensão injetável, 
frasco. 

Frasco 50.000    

3368 Ibuprofeno 50 mg/ml, solução oral 
gotas, frasco 30 ml. 

Frasco 50.000    

3369 
Ibuprofeno 600 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3370 Imipramina cloridrato 25mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3371 Ipratropio, brometo 0,25mg/ml, 
solução para inalação, frasco de 20 
ml. 

Frasco 30.000    

3372 Isossorbida dinitrato 5 mg, 
comprimidos sublingual. 

Comp. 50.000    

3373 Isossorbida mononitrato 40 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    



 

Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte. Lagoa Formosa/MG 
(34)3824-1710 – E-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br 

 

3374 
Ivermectina 6 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3375 Levodopa +  benzerazida cloridrato 
200 mg + 50 mg), comprimido. 

Comp. 50.000    

3376 Levodopa +  benzerazida cloridrato 
100 mg + 25 mg), comprimido. 

Comp. 50.000    

3377 Levomepromazina maleato 40 
mg/mL, solução oral, frasco com 20 
ml. 

Frasco 30.000    

3378 Levomepromazina maleat 100 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3379 Levomepromazina maleato) 25 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3380 
Levotiroxina 50 mcg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3381 Levotiroxina sódica100 mcg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3382 Levotiroxina sódica25 mcg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3383 Lidocaína cloridrato 20 mg/g, geléia, 
bisnaga com 30 gramas. 

Bisnaga 30.000    

3384 Lidocaína, cloridrato 25mg/ml solução 
injetável, frasco ampola 20 ml. 

Ampola 30.000    

3385 Lidocaína + epinefrina 2% (20+0,005 
mg) sol injetável, frasco/ampola 20 
ml. 

Ampola 30.000    

2671 Lidocaína spray 10%, solução aquosa. 
Frasco 100 ml. (Manipulação 
alopática) 

Frasco 30.000    

3386 Loratadina 1 mg/ml, xarope, frasco 
100 ml. 

Frasco 30.000    

3387 
Loratadina 10 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3388 
Losartana 50 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3389 
Mebendazol 100 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3390 Mebendazol 20 mg/ml, suspensão 
oral, frasco 30 ml. 

Frasco 30.000    

3391 Metformina cloridrato 500 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3392 Metformina cloridrato 850 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3393 
Metildopa 250 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3394 
Metildopa 500 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3395 Metilfenidato cloridrato 10 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    
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3396 Metoclopramida cloridrato 10 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3397 Metoclopramida cloridrato 4mg/ml, 
solução oral, frasco 10 ml. 

Frasco 30.000    

3398 Metoclopramida, cloridrato 25mg/ml, 
solução injetável, ampolas de 2ml. 

Ampola 30.000    

3399 Metoprolol succinato 50 mg, 
comprimido de liberação prolongada. 

Comp. 50.000    

3400 
Metronidazol 250mg , comprimido. 

Comp. 50.000    

3401 Metronidazol 40 mg/ml, suspensão 
oral, frasco 100 ml. 

Frasco 30.000    

3402 Miconazol nitrato 20mg/g creme 
vaginal com 14 aplicadores, tubo de 
80 gramas. 

Bisnaga 30.000    

3403 Miconazol nitrato 20mg/g creme 
dermatológico, bisnaga de 28 gramas. 

Bisnaga 30.000    

3404 Miconazol nitrato 20mg/ml loção, 
embalagem de 30 ml. 

Frasco 30.000    

885 Midazolam 5mg/ml, solução injetável, 
ampola de 3ml. 

Ampola 30.000    

3405 Midazolam 5mg/ml, solução injetável, 
ampola de 10 ml. 

Ampola 30.000    

3406 Morfina sulfato 10mg/ml, uso 
injetável, ampola de 1ml. 

Ampola 30.000    

3041 Naloxona 0,4 mg/ml, ampola de 1 ml, 
uso injetável. 

Ampola 30.000    

3407 Nifedipina 20 mg, comprimido 
revestido. 

Comp. 50.000    

3408 Nitrato de tiamina 100mg+ cloridrato 
de piridoxina 100mg+ 
cianocobalamina 5.000mg), 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3409 
Nitrofurantoína 100 mg, cápsulas. 

Cápsula 50.000    

3410 Norepinefrina , hemitartarato 
2mg/ml, ampola de 4ml. 

Ampola 30.000    

3411 Nortriptilina cloridrato 25 mg, 
cápsulas. 

Cápsula 50.000    

3412 Nortriptilina cloridrato 50 mg, 
cápsulas. 

Cápsula 50.000    

3413 
Omeprazol 20 mg, cápsulas. 

Cápsula 90.000    

3414 Oxibutinina cloridrato, 1mg/ml , 
xarope, frasco de 120 ml. 

Frasco 30.000    
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3415 Oxibutinina cloridrato 5mg, 

comprimidos. 

Comp. 50.000    

3416 Paracetamol 200 mg/ml, solução oral 
gotas, frasco 20 ml. 

Frasco 50.000    

3417 
Paracetamol 500 mg, comprimidos. 

Comp. 90.000    

3418 
Permetrina 10 mg/ml, loção 60 ml. 

Frasco 30.000    

3419 
Permetrina 50 mg/ml, loção 60 ml. 

Frasco 30.000    

3420 Periciazina 4% solução oral, frasco 
com 20 ml. 

Frasco 30.000    

3421 Petidina, cloridrato injetável, 
50mg/ml, ampolas de 2ml. 

Ampola 30.000    

3422 
Pirimetamina 25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3423 
Pregabalina 75 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3424 Prednisolona fosfato 3 mg/ml, 
solução oral, frasco 100 ml. 

Frasco 30.000    

3425 Prednisolona fosfato 1mg/ml, solução 
oral, frasco 100 ml. 

Frasco 30.000    

3426 
Prednisona 20 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3427 
Prednisona 5mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3428 Prometazina cloridrato 25 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3429 Prometazina, cloridrato 50mg/2ml, 
solução injetável, ampola de 2ml. 

Ampola 30.000    

3430 Propranolol cloridrato 40 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3431 Raniditina , cloridrato 25mg/ml, sol 
injetável, ampola de 2ml. 

Ampola 30.000    

3432 
Ranitidina 150 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3433 Retinol, acetato 10000ui/g + 
cloranfenicol 5mg/g + metionina 
5mg/g+ aminoácidos 25g, pomada 
oftalmológica, bisnaga com 
3,5gramas. 

Bisnaga 20.000    

3434 
Risperidona 1mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3435 
Risperidona 2mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3436 Risperidona 1mg/ml, solução oral, 

frasco com 30 ml. 

Frasco 50.000    

3437 Rivaroxabana 15 mg, comprimidos 
revestidos. 

Comp. 50.000    
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3438 Rivaroxabana 20  mg, comprimidos 
revestidos. 

Comp. 50.000    

3439 Sais de reidratação oral (60 mEq de 
Sódio, 20 mEq de Potássio, 60 mEq de 
Cloreto, 20 mEq de Citrato e 110 
mMol de Glicose), envelope com 27,9 
gramas de pó. Sabor Natural. 

Unidade 50.000    

3440 Sertralina cloridrato 50mg, 
comprimido revestido. 

Comp. 50.000    

2691 Simeticona 75 mg/ml, solução oral, 
frasco de 15ml. 

Frasco 30.000    

3441 Sinvastatina 40 mg, comprimidos 
revestidos. 

Comp. 50.000    

2700 Solução de cloreto de sódio a 0,9%, 
500 ml (soro fisiológico). Frasco de 
Polietileno. 

Frasco 90.000    

3442 Solução de cloreto de sódio a 0,9%, 
250 ml (soro fisiológico). Frasco de 
Polietileno. 

Frasco 90.000    

3443 Solução de cloreto de sódio a 0,9%, 
100 ml (soro fisiológico). Frasco de 
Polietileno. 

Frasco 90.000    

3444 Solução de Glicose 5% , 50ml (soro 
glicosado). Frasco de Polietileno. 

Frasco 90.000    

3445 Solução de Glicose 5% ,100ml, soro 
glicosado). Frasco de Polietileno 

Frasco 90.000    

3446 Solução de Glicose 5% , 500ml soro 
glicosado). Frasco de Polietileno. 

Frasco 50.000    

2698 Solução oftálmica estéril  cloridrato de 
ciclopentolato 1%. Frasco plástico 
conta – gotas, conteúdo de 5 ml. 

Frasco 30.000    

2695 Solução oftálmica estéril a base de 
fluoresceína sódica 1%. Frasco 
plástico conta – gotas, conteúdo de 5 
ml. 

Frasco 30.000    

203 Solução oftálmica estéril cloridrato de 
fenilefrina 10%. Frasco plástico conta 
– gotas, conteúdo de 5 ml. 

Frasco 30.000    

3447 Solução oftálmica estéril cloridrato de 
proximetacaína 5mg/ml. Frasco 
plástico conta – gotas, conteúdo de 5 
ml. 

Frasco 30.000    

3448 Solução oftálmica estéril cloridrato de 
tetracaína + cloridrato de fenilegrina. 
Frasco plástico conta – gotas, 
conteúdo de 5 ml. 

Frasco 30.000    
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2696 Solução oftálmica estéril tropicamida 
10 mg/ml. Frasco plástico conta – 
gotas, conteúdo de 5 ml. 

Frasco 50.000    

3449 Solução Ringer com Lactato (cloreto 
de sódio 6 mg/mL, cloreto de potássio 
0,3 mg/mL, cloreto de cálcio 0,2 
mg/mL e lactato de sódio 3,1 mg/mL), 
frasco de 500 mL. Frasco de 
Polietileno. 

Frasco 50.000    

3450 
Sulfadiazina 500 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3451 Sulfadiazina de prata 10mg/g, Bisnaga 
de 50 gramas. 

Bisnaga 30.000    

3452 Sulfametoxazol + trimetoprima 
400mg + 80 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3453 Sulfametoxazol + trimetoprima 40mg 
+ 8 mg/ml,  suspensão oral, frascos de  
50 ml. 

Frasco 30.000    

3454 Sulfato de magnésio 10% 100 mg/ml, 
ampola de 10 ml. 

Ampola 30.000    

3455 Sulfato ferroso 25mg/ml, solução oral, 
frasco de 30 ml. 

Frasco 50.000    

3456 
Sulfato ferroso 40 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3457 Suxametônio, cloreto), 100mg, 
suspensão injetável frasco/ampola. 

Frasco 50.000    

3458 Tiamina cloridrato 300 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3459 
Tibolona 1,25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3460 Timolol maleato 5 mg/ml, solução 
oftálmica, frasco de 5 ml. 

Frasco 30.000    

3461 Tramadol cloridrato 50 mg/ml, 
solução ampola com 1 mL. 

Ampola 30.000    

3462 Tioridazina cloridrato 200 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3463 Valproato Sódico 250 mg, comprimido. Comp. 50.000    

3464 Valproato Sódico 500 mg, 
comprimidos. 

Comp. 50.000    

3466 Valproato Sódio 50 mg/ml, xarope, 

frasco 100 ml. 

Frasco 30.000    

3467 
Varfarina sódico 5 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3468 Verapamil cloridrato 80mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    
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7. JUSTIFICATIVA 

7.1. Considerando que a aquisição de medicamentos tem como função atender e garantir a continuidade 

da assistência médica e de enfermagem no CISALP e nos estabelecimentos dos entes consorciados, 

mantendo-os abastecidos, promovendo além da manutenção das atividades de saúde, a segurança ao 

paciente e ao profissional. 

 

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

8.1. O critério de julgamento será o de menor preço por item desde que observadas às especificações 

e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

9. PAGAMENTO 

9.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal eletrônica 

no setor competente, fazendo constar nesta, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação/ 

nº, item da ata, nº da ata, preço unitário e preço total do(s) objeto(s)/serviço(s), devidamente atestada 

pelo setor competente da Contratante, acompanhada das seguintes comprovações: regularidade 

junto à Fazenda Federal/Seguridade Social (CND CONJUNTA), ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (CRF), à Justiça Trabalhista (CNDT) e às Fazendas Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede. 

9.2. O prazo para pagamento, previsto no item 1, será prorrogado proporcionalmente ao eventual 

atraso ocasionado pela Contratada na apresentação da nota fiscal eletrônica ou fatura. 

9.3. As notas fiscais eletrônicas deverão ser emitidas observando o número do CNPJ indicado pela 

empresa em sua Proposta de Preços (Anexo do edital) e documentos apresentados para habilitação, 

conforme exigido em edital. 

9.4. Os valores serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições do 

art. 65 da Lei 8.666/93. 

9.5. Ocorrendo erro na Nota Fiscal Eletrônica ou Fatura, esta será devolvida à Contratada para 

retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova Nota 

Fiscal Eletrônica ou Fatura devidamente retificada, sendo que a CONTRATADA deverá prorrogar a 

data de vencimento, sem nenhum tipo de ônus para a CONTRATANTE. 

9.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado. 
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9.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

9.8. A critério da Administração, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis 

despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da contratada. 

 

10. DO CONTRATO 

10.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado, por iguais e 

sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do CISALP e no interesse das partes, 

desde que os serviços estejam sendo prestados de forma satisfatória para o CISALP e Município 

Consorciado - CONTRATANTE e em condições compatíveis com os preços de mercado. 

10.2. Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá garantida prévia 

defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no Art. 87, da 

Lei 8.666/93, na forma prevista no respectivo instrumento licitatório. 

10.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem 

justificativa aceita pelo CISALP, resguardado os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar 

nas seguintes sanções: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso 

no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor 

do Contrato, por ocorrência; 

b) 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30(trinta) dias na 

execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 

descumprimento contratual, quando o CISALP e ou Entidade Adesa, em face da menor gravidade do 

fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser 

aplicada. 

d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos pelo CISALP e ou Entidade Adesa. Se os valores pagos não forem suficientes, a diferença 

será recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da 

sanção. 
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e) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 

após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. 

f) Suspensão temporária de particular em licitação e impedimento de contratar com o CISALP e ou 

Entidade Adesa por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas 

contratuais. 

 

11. OBRIGAÇÃO/RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

11.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do objeto 

licitado; 

11.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante 

vencedora com relação ao objeto desta licitação; 

11.3. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 

11.4. Dar todas as condições necessárias ao bom desempenho do presente contrato;  

11.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato podendo sustar ou recusar o produto em 

desacordo com as especificações; 

11.6. Proporcionar todas as facilidades necessárias à Contratada, inclusive comunicado por escrito 

e tempestivamente, qualquer mudança de administração e endereço de cobrança, bem como, 

qualquer ocorrência relacionada com a entrega; 

11.7. Fiscalizar se os produtos estão sendo entregues conforme as especificações e exigências 

estabelecidas no contrato; 

11.8. Emitir Nota de empenho em favor da Contratada; 

11.9. Realizar o pagamento, nos termos do contrato; 

11.10. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre o objeto da licitação, sendo o gestor deste 

contrato. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. Executar os serviços de acordo com o especificado no edital, contrato e Termo de Referência; 

12.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações 

estabelecidas, inclusive quanto aos preços praticados no contrato; 
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12.3. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas, que porventura 

venham a ocorrer, serem sanadas em conformidade com estipulado no edital; 

12.4. Após notificação de qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços contratados, 

a contratada deverá atender de imediato as solicitações de correções, dentro do prazo máximo de 05 

dias úteis;  

12.5. Arcar com eventuais prejuízos à CONTRATANTE e/ou a terceiros, praticados por seus 

empregados, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega dos produtos/serviços contratados; 

12.6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 

encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer 

outras que forem devidas aos seus empregados, necessárias para o fornecimento dos 

produtos/serviços, objeto deste contrato, ficando ainda, a CONTRATANTE, isenta de qualquer vínculo 

empregatício com estes; 

12.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

12.8. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, praticada por seus 

técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da Contratante; 

12.9. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Contratante, inerentes ao 

objeto do certame, respeitados os horários de atendimento; 

12.10. Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 

12.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

12.12. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que 

os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante; 

12.13. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando forem vítimas os seus empregados quando da 

prestação dos serviços ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência da Contratante; 

12.14. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à 

prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 
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12.15. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação deste contrato, no que for pertinente à Contratada; 

12.16. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos na condição 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, nem poderá onerar o 

objeto deste contrato, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 

12.17. Expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se 

houver prévia autorização da Contratante; 

12.18. É vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação do serviço objeto deste 

contrato; 

12.19. Apresentar e disponibilizar, à Contratante, soluções que a mantenham atualizadas à segurança 

e à qualidade dos serviços; 

12.20. Independentemente de transcrição, sujeitar-se às demais obrigações estabelecidas neste 

Termo de Referência; 

12.21. Garantir o sigilo e a inviolabilidade das comunicações de dados, realizadas por meio dos 

serviços desta contratação; 

12.22. A empresa contratada e os membros da equipe deverão guardar sigilo absoluto sobre os dados 

e informações do objeto da prestação de serviços ou quaisquer outras informações a que venham a 

ter conhecimento em decorrência da execução das atividades previstas no contrato, respondendo 

contratual e legalmente pela inobservância desta alínea, inclusive após o término do contrato; 

12.23. No ato da entrega, substituir no prazo máximo de 05 (cinco) dias o(s) itens(s)/medicamento(s) 

que esteja(m) em desacordo com as especificações contidas no termo de referência, sem acréscimo 

de valor; 

12.24. Arcar com todas as despesas de transporte decorrentes da entrega dos medicamentos, não 

gerando nenhum tipo de acréscimo de valores aos itens/lotes. 

 

13. FISCALIZAÇÃO/GERENCIAMENTO 

13.1. A fiscalização do contrato será exercida pela Assessora Jurídica Marcela Morais Gomes e pela 

Secretária Executiva Lucélia soares de Lima neste ato denominado fiscais, ao qual compete sanar as 

dúvidas que surgirem no curso da execução e que de tudo dará ciência a CONTRATADA (Art. 67 de 

Lei N.º 8.666/93). 
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13.2. O gerenciamento deste contrato caberá ao CISALP. 

13.3. A fiscalização/gerenciamento de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda 

que resultantes de imperfeições técnicas (Art. 70, da Lei 8.666/93). 

13.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos/serviços 

entregues/prestados se em desacordo com o Contrato 

 

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. AOS LICITANTES 

14.1.1 Ficará impedido de licitar e contratar com o CISALP e ou Entidade Adesa, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas de até 10% do valor do contrato e 

demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 

10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que: 

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 

apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa; 

b) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

c) Não mantiver a proposta; 

d) Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente; 

e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

14.1.2 Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira 

colocada. 

14.2 À CONTRATADA: 

14.2.1. Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, garantida prévia defesa, 

aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 

e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma prevista no respectivo instrumento licitatório. 

14.2.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 

justificativa aceita pelo CISALP e ou Entidade Adesa, resguardados os procedimentos legais 

pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso 

no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor 

do Contrato, por ocorrência; 
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b) 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 

execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 

descumprimento contratual, quando o CISALP e ou Entidade Adesa, em face da menor gravidade do 

fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser 

aplicada; 

d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo CISALP e ou Entidade Adesa. Se os valores dos pagamentos devidos não 

forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis a contar da aplicação da sanção; 

e) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 

após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa; 

f) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o CISALP por 

prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais; 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 

devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. O CISALP reserva para si o direito de não aceitar serviços em desacordo com o previsto no 

Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto. 

15.2. O CISALP reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos 

preços ofertados, obedecido ao disposto no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
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15.3. Rege-se o objeto deste Termo de Referência pelos preceitos de direito público, aplicando-se, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na 

forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93. 

 

Lagoa Formosa, 13 de março de 2020 

 

_________________________________ 

Lucélia Soares de Lima 
Secretária Executiva do CISALP 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2020 

PROCESSO N° 022/2020 

 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ: Insc. Estadual: 

Endereço: 

Cidade: Estado:  

Telefone: E-mail:  

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário): 

Banco: Agência:                                    Conta:  

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome: 

Identidade: Órgão expedidor: 

CPF: E-mail: 

Estado Civil: Nacionalidade: 
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Lote Especificação do Medicamento 

GENÉRICOS ou SIMILAR 

Un Qtde 

Anual 

Valor Un Valor 

Total 

Laboratório 

3228 Ácido Acetilsalicílico 100 mg, 

comprimido. 

Comp. 50.000    

3229 Ácido ascórbico (vitamina c) 1g, 

ampola de 5ml. 

Ampla 50.000    

3230 
Ácido fólico 5 mg, comprimido 

Comp. 50.000    

944 Água destilada para injeção ampola 
de 10 ml. 

Ampola 50.000    

3231 Água destilada para injeção, frasco de 
250 ml. 

Frasco 50.000    

3232 Albendazol 40 mg/ml, suspensão oral, 
frasco com 10 ml. 

Frasco 30.000    

3233 Albendazol 400mg, comprimido 
mastigável. 

Comp. 50.000    

3235 Alendronato de sódio 70mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3236 
Alopurinol 100 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3237 
Alopurinol 300 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3238 
Alprazolam 0,25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3239 
Alprazolam 0,50 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3240 
Alprazolam 1,0  mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3241 
Alprazolam 2 mg, comprimido 

Comp. 50.000    

3242 Alteplase 50 mg/10 ml, frasco com pó 
para diluição. 

Frasco 30.000    

3243 Aminofilina 24 mg/ml ampola de 10 
ml. 

Ampola 30.000    

3244 Amiodarona cloridrato 200 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3245 Amiodarona, cloridrato de 50mg/ml, 
ampola de 3 ml. 

Ampola 30.000    

3246 Amitriptilina cloridrato 25 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3247 Amoxilina + clavulanato de potássio 
250 mg + 12,5 mg/ml, pó para 
suspensão oral, frascos 75 ml. 

Frasco 30.000    

3248 Amoxicilina + clavulanato de potássio 
500 mg + 125 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    
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3249 Amoxicilina 50mg/ml, pó para 
suspensão oral, frascos 60 ml. 

Frasco 90.000    

3250 
Amoxicilina 500 mg, cápsula. 

Cáps. 90.000    

3251 Ampicilina sódica 1 g, pó para solução 
injetável. 

Frasco 30.000    

3252 Anlodipino besilato 5 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3253 
Atenolol 50 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

1109 Atropina, sulfato de 0,50 mg/ml 
injetável, ampola de 1 ml. 

Ampola 50.000    

3254 
Aripiprazol 30 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3255 Azitromicina 600mg/15 ml, pó para 
suspensão oral. 

Frasco 50.000    

3256 Azitromicina 900mg/22,5 ml, pó para 
suspensão oral. 

Frasco 50.000    

3257 
Azitromicina 500 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3258 
Baclofeno 10mg, comprimido.   

Comp. 50.000    

3259 Benzilpenicilina benzatina 1.200.00UI, 
pó para injetável. 

Frasco 50.000    

3260 Benzilpenicilina procaína+patássica 
400.000UI, pó para injetável. 

Frasco 50.000    

3261 Benzilpenicilina benzatina 600.000ui 
susp injetável. 

Frasco 50.000    

3262 
Biperideno), 2 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3263 Bicarbonato de sodio 8,4% sol 
injetável IV ampolas de 10 ml. 

Ampola 30.000    

3264 Biperideno lactato de 5 mg/ml 
solução injetável,ampola de 1 ml. 

Ampola 30.000    

3265 
Bromazepam 3 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3266 
Bromazepam 6 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3267 
Bromoprida 10 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3268 
Captopril 25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3269 
Carbamazepina 200 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3270 Carbamazepina 20 mg/ml, xarope, 
frasco com 100 ml. 

Frasco 50.000    

3271 Carbonato de Cálcio 1250 mg, 
comprimido mastigável. 

Comp. 50.000    

3272 Carbonato de Lítio 300 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    
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3273 Carbonato de Lítio 450 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3274 
Carvedilol  12,5mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3275 
Carvedilol  6,25mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3276 
Carvedilol 3,125 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3277 
Cefalexina 500 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3278 Cefalexina 50 mg/ml, pó para 
suspensão oral, frasco 60 ml. 

Frasco 50.000    

3279 Cefalotina sodica 1g po p/ suspensão 
injetavel frasco/ampola. 

Frasco 50.000    

3280 Ceftriaxona sódica 1g, pó para 
suspensão injetável frasco/ampola 

Frasco 50.000    

3281 Cetoconazol creme 2%, creme 
dermatológico, bisnaga de 20 gramas. 

Bisnaga 30.000    

3282 Cetoprofeno 50mg/ml solução 
injetável, ampola de 2ml. 

Ampola 50.000    

3283 Ciclobenzaprina cloridrato ,5 mg, 
comprimido revestido. 

Comp. 50.000    

3284 Ciclobenzaprina cloridrato, 10 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3285 
Cilostazol 100 mg comprimido. 

Comp. 50.000    

3286 Ciprofloxacino cloridrato, 500 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3287 Claritromicina 500  mg, comprimido 
revestido. 

Comp. 50.000    

3288 Clobazam,  10 mg, comprimido. Comp. 50.000    

3289 Clomipramina cloridrato 25 mg, 
comprimidos revestidos.  

Comp. 50.000    

3290 
Clonazepam 2mg, comprimido. 

Comp. 90.000    

3291 Clonazepam 2,5 mg/ml, solução oral, 
frasco com 10 ml. 

Frasco 90.000    

3292 
Clopidogrel 75mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3293 Cloreto de potássio 19,1 %, solução 
injetável , ampola de 10ml. 

Ampola 50.000    

3294 Cloreto de sódio 9 mg/ml, spray nasal, 
fraco com 50 ml. 

Frasco 50.000    

3295 Cloreto de sódio 20% , ampola de 10 
ml. 

Ampola 50.000    

3296 Clorpromazina cloridrato 100  mg, 
com comprimidos. 

Comp. 50.000    

3297 Clorpromazina cloridrato 25 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    
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3298 Clorpromazina cloridrato 40 mg/ml, 
solução oral, frasco com 20 ml. 

Frasco 30.000    

3299 Clorpromazina , cloridrato solução 
injetável 5mg/ml, ampolas  de 5ml. 

Ampola 30.000    

3300 Colagenase pomada,  com 
clorafenicol, bisnaga de 30 gramas. 

Bisnaga 50.000    

3301 Complexo B (vitamina B1, B2, B6, 
nicotinamida ) solução injetável, 
ampola de 2ml. 

Ampola 30.000    

3302 Deslanosideo 0,2 mg/ml solução 
injetável ampola de 2 ml. 

Ampola 30.000    

3303 Dexametasona 1 mg/g, creme, 
bisnaga com 10 gramas. 

Bisnaga 50.000    

3304 Dexclorfeneramina 0,4 mg/ml, 
solução oral, frasco 100 ml. 

Frasco 50.000    

3305 Dexclorfeneramina 2 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3306 Dexametasona, fosfato dissodico 
4mg/ml solução injetável, amopla de 
2,5ml. 

Ampola 30.000    

3307 
Diazepam 10 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3308 Diazepam solução injetável 5mg/ml, 
ampolas de 2ml. 

Ampola 50.000    

3309 Diclofenaco de sódio 75mg/ml, 
solução injetável, ampola de 3ml. 

Ampola 30.000    

3310 
Digoxina 0,25mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3311 Dimenidrinato 25 mg + cloridrato de 
piridoxina 5mg, solução oral (gotas). 
Frasco com autogotejador de 20 ml. 

Frasco 30.000    

3312 Dimenidrato+ piridoxina 
50mg+50mg/ml solução injetável (IM) 
ampolas de 1ml. 

Ampola 30.000    

3313 Dimenidrato+ piridoxina + glicose + 
frutose 
30mg+30mg+1000mg+1000mg/ml 
solução injetável (EV) 

Ampola 30.000    

3314 Dipirona sódica 500 mg/ml, solução 
oral gotas, frasco 20 ml. 

Frasco 90.000    

3315 
Dipirona sódica 500 mg, comprimido. 

Comp. 90.000    

3316 Dipirona sódica 500mg/ml, solução 
injetável, ampola de 2ml. 

Ampola 90.000    

3317 Divalproato de sódio 250 mg, 
comprimidos revestido de liberação 
prolongada (ER) 

Comp. 50.000    
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3318 Divalproato de sódio, 500 mg, 
comprimidos revestidos de liberação 
prolongada.  

Comp. 50.000    

3320 Dobutamina cloridrato 12,5 mg/ml sol 
inj ampola de 20 ml. 

Ampola 50.000    

3321 
Domperidona 10 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3322 Domperidona 1mg / ml, suspensão, 
frasco com 100 ml. 

Frasco 30.000    

3323 Dopamina 5mg/ml, solução injetável, 
ampola de 10 ml. 

Ampola 50.000    

3324 Doxazosina mesilato 2 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3325 
Duloxetina 30 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3326 
Duloxetina 60 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3327 
Enalapril maleato 20 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3328 Enema de glicerina (clister 
glicerinado) 12% , frasco 500ml. 

Frasco 30.000    

3329 Enoxaparina 40 mg/ml, solução 
injetável com seringa pre-enchida. 

Unidade 30.000    

3330 Epinefrina, hemitartarato 1 ml 
solução injetável, ampola de 1 ml. 

Ampola 30.000    

3331 Escopolamina (hioscina-butilbrometo 
de escopolamina) 20mg/ml ampola de 
1ml. 

Ampola 90.000    

3332 Escopolamina (hioscina-brometo de 
n-butilescopolamina) + dipirona 
sodica 10 mg/ml + 1.000 mg/ml sol inj 
amopla de 5ml. 

Ampola 90.000    

3333 
Espiramicina 500 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3334 
Espironolactona 25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3335 
Fenitoína sódica 100 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3336 
Fenitoína 50 mg/ml ampolas de 5ml. 

Ampola 30.000    

3337 Fenobarbital sódico 100mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3338 Fenobarbital sódico 40 mg/ml, 
solução oral, frasco 20 ml. 

Frasco 30.000    

3339 Fenobarbital solução 
injetável100mg/ml, ampola de 2 ml. 

Ampola 30.000    

3340 Fenoterol , bromidrato 5mg/ml, 
solução para inalação , frasco com 20 
ml. 

Frasco 50.000    
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3341 Fentanila 0,05mg/ml, solução 
injetável,  ampola de 1ml. 

ampola 50.000    

3342 Fentanila 0,05 mg/ml, solução 
injetável, ampolas de 5ml. 

Ampola 30.000    

3343 Fitomenadiona 10mg/ml, sol 
injetável, ampola de 1ml. 

Ampola 30.000    

3344 
Fluconazol 150 mg, cápsula. 

Cápsula 50.000    

3345 Flufenazina enantato 25mg/mL, 
ampola de 1ml. 

Ampola 30.000    

3346 Flumazenil 0,1 mg/ml sol injetável 
ampolas de 5 ml. 

Ampola 30.000    

3347 
Fluoxetina cloridrato 20 mg, cápsulas. 

Cápsula 90.000    

3348 Flurazepam 30 mg, comprimidos 
revestidos. 

Comp. 50.000    

3349 
Folinato de cálcio 15 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3350 
Furosemida 40 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3351 Furosemida 20mg/ml,solução 
injetável, ampolas de 2 ml. 

Ampola 30.000    

3352 
Gabapentina 300 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3353 Gentamicina 40mg/ml, solução 
injetável 2ml. 

Ampola 30.000    

3354 
Glibenclamida 5 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3355 
Glicazida 30 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3356 Gliconato de calcio 100 mg/ml 
solução injetavel ampola de 10 ml. 

Ampola 30.000    

3357 Glicose 25% solução injetável, ampola 
de 10 ml. 

Ampola 30.000    

927 Glicose 50% solução injetável , 
ampola de 10 ml. 

Ampola 30.000    

3358 Haloperidol 2mg/ml, solução oral, 
frasco de 20 ml. 

Frasco 30.000    

3359 
Haloperidol 5mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3360 Haloperidol decanoato 50mg/ml, 
soluçao  injetável  ( 70,52 mg/ml 
ampola de 1ml), 

Ampola 30.000    

3361 Haloperidol 5mg/ml, solução 
injetável, ampola de 1ml. 

Ampola 30.000    

3362 Heparina 5000 UI/0,25 ml, ampola de 
0,25 ml. 

Ampola 50.000    

3363 Heparina sódica 5000 UI/ml, ampola 
de 5,0 ml. 

Ampola 50.000    
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3364 Hidralazina cloridrato 50 mg,  
comprimido. 

Comp. 50.000    

3365 
Hidralazina, cloridrato 20 mg/ml. 

Comp. 50.000    

3366 
Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

1025 Hidrocortisona, succinato sodico 500 
mg pó para suspensão injetável, 
frasco. 

Frasco 50.000    

3367 Hidrocortisona , succinato sódico 100 
mg, pó pra suspensão injetável, 
frasco. 

Frasco 50.000    

3368 Ibuprofeno 50 mg/ml, solução oral 
gotas, frasco 30 ml. 

Frasco 50.000    

3369 
Ibuprofeno 600 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3370 Imipramina cloridrato 25mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3371 Ipratropio, brometo 0,25mg/ml, 
solução para inalação, frasco de 20 
ml. 

Frasco 30.000    

3372 Isossorbida dinitrato 5 mg, 
comprimidos sublingual. 

Comp. 50.000    

3373 Isossorbida mononitrato 40 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3374 
Ivermectina 6 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3375 Levodopa +  benzerazida cloridrato 
200 mg + 50 mg), comprimido. 

Comp. 50.000    

3376 Levodopa +  benzerazida cloridrato 
100 mg + 25 mg), comprimido. 

Comp. 50.000    

3377 Levomepromazina maleato 40 
mg/mL, solução oral, frasco com 20 
ml. 

Frasco 30.000    

3378 Levomepromazina maleat 100 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3379 Levomepromazina maleato) 25 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3380 
Levotiroxina 50 mcg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3381 Levotiroxina sódica100 mcg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3382 Levotiroxina sódica25 mcg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3383 Lidocaína cloridrato 20 mg/g, geléia, 
bisnaga com 30 gramas. 

Bisnaga 30.000    

3384 Lidocaína, cloridrato 25mg/ml solução 
injetável, frasco ampola 20 ml. 

Ampola 30.000    
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3385 Lidocaína + epinefrina 2% (20+0,005 
mg) sol injetável, frasco/ampola 20 
ml. 

Ampola 30.000    

2671 Lidocaína spray 10%, solução aquosa. 
Frasco 100 ml. (Manipulação 
alopática) 

Frasco 30.000    

3386 Loratadina 1 mg/ml, xarope, frasco 
100 ml. 

Frasco 30.000    

3387 
Loratadina 10 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3388 
Losartana 50 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3389 
Mebendazol 100 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3390 Mebendazol 20 mg/ml, suspensão 
oral, frasco 30 ml. 

Frasco 30.000    

3391 Metformina cloridrato 500 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3392 Metformina cloridrato 850 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3393 
Metildopa 250 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3394 
Metildopa 500 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3395 Metilfenidato cloridrato 10 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3396 Metoclopramida cloridrato 10 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3397 Metoclopramida cloridrato 4mg/ml, 
solução oral, frasco 10 ml. 

Frasco 30.000    

3398 Metoclopramida, cloridrato 25mg/ml, 
solução injetável, ampolas de 2ml. 

Ampola 30.000    

3399 Metoprolol succinato 50 mg, 
comprimido de liberação prolongada. 

Comp. 50.000    

3400 
Metronidazol 250mg , comprimido. 

Comp. 50.000    

3401 Metronidazol 40 mg/ml, suspensão 
oral, frasco 100 ml. 

Frasco 30.000    

3402 Miconazol nitrato 20mg/g creme 
vaginal com 14 aplicadores, tubo de 
80 gramas. 

Bisnaga 30.000    

3403 Miconazol nitrato 20mg/g creme 
dermatológico, bisnaga de 28 gramas. 

Bisnaga 30.000    

3404 Miconazol nitrato 20mg/ml loção, 
embalagem de 30 ml. 

Frasco 30.000    

885 Midazolam 5mg/ml, solução injetável, 
ampola de 3ml. 

Ampola 30.000    

3405 Midazolam 5mg/ml, solução injetável, 
ampola de 10 ml. 

Ampola 30.000    



 

Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte. Lagoa Formosa/MG 
(34)3824-1710 – E-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br 

 

3406 Morfina sulfato 10mg/ml, uso 
injetável, ampola de 1ml. 

Ampola 30.000    

3041 Naloxona 0,4 mg/ml, ampola de 1 ml, 
uso injetável. 

Ampola 30.000    

3407 Nifedipina 20 mg, comprimido 
revestido. 

Comp. 50.000    

3408 Nitrato de tiamina 100mg+ cloridrato 
de piridoxina 100mg+ 
cianocobalamina 5.000mg), 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3409 
Nitrofurantoína 100 mg, cápsulas. 

Cápsula 50.000    

3410 Norepinefrina , hemitartarato 
2mg/ml, ampola de 4ml. 

Ampola 30.000    

3411 Nortriptilina cloridrato 25 mg, 
cápsulas. 

Cápsula 50.000    

3412 Nortriptilina cloridrato 50 mg, 
cápsulas. 

Cápsula 50.000    

3413 
Omeprazol 20 mg, cápsulas. 

Cápsula 90.000    

3414 Oxibutinina cloridrato, 1mg/ml , 
xarope, frasco de 120 ml. 

Frasco 30.000    

3415 Oxibutinina cloridrato 5mg, 

comprimidos. 

Comp. 50.000    

3416 Paracetamol 200 mg/ml, solução oral 
gotas, frasco 20 ml. 

Frasco 50.000    

3417 
Paracetamol 500 mg, comprimidos. 

Comp. 90.000    

3418 
Permetrina 10 mg/ml, loção 60 ml. 

Frasco 30.000    

3419 
Permetrina 50 mg/ml, loção 60 ml. 

Frasco 30.000    

3420 Periciazina 4% solução oral, frasco 
com 20 ml. 

Frasco 30.000    

3421 Petidina, cloridrato injetável, 
50mg/ml, ampolas de 2ml. 

Ampola 30.000    

3422 
Pirimetamina 25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3423 
Pregabalina 75 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3424 Prednisolona fosfato 3 mg/ml, 
solução oral, frasco 100 ml. 

Frasco 30.000    

3425 Prednisolona fosfato 1mg/ml, solução 
oral, frasco 100 ml. 

Frasco 30.000    

3426 
Prednisona 20 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3427 
Prednisona 5mg, comprimido. 

Comp. 50.000    
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3428 Prometazina cloridrato 25 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3429 Prometazina, cloridrato 50mg/2ml, 
solução injetável, ampola de 2ml. 

Ampola 30.000    

3430 Propranolol cloridrato 40 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3431 Raniditina , cloridrato 25mg/ml, sol 
injetável, ampola de 2ml. 

Ampola 30.000    

3432 
Ranitidina 150 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3433 Retinol, acetato 10000ui/g + 
cloranfenicol 5mg/g + metionina 
5mg/g+ aminoácidos 25g, pomada 
oftalmológica, bisnaga com 
3,5gramas. 

Bisnaga 20.000    

3434 
Risperidona 1mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3435 
Risperidona 2mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3436 Risperidona 1mg/ml, solução oral, 

frasco com 30 ml. 

Frasco 50.000    

3437 Rivaroxabana 15 mg, comprimidos 
revestidos. 

Comp. 50.000    

3438 Rivaroxabana 20  mg, comprimidos 
revestidos. 

Comp. 50.000    

3439 Sais de reidratação oral (60 mEq de 
Sódio, 20 mEq de Potássio, 60 mEq de 
Cloreto, 20 mEq de Citrato e 110 
mMol de Glicose), envelope com 27,9 
gramas de pó. Sabor Natural. 

Unidade 50.000    

3440 Sertralina cloridrato 50mg, 
comprimido revestido. 

Comp. 50.000    

2691 Simeticona 75 mg/ml, solução oral, 
frasco de 15ml. 

Frasco 30.000    

3441 Sinvastatina 40 mg, comprimidos 
revestidos. 

Comp. 50.000    

2700 Solução de cloreto de sódio a 0,9%, 
500 ml (soro fisiológico). Frasco de 
Polietileno. 

Frasco 90.000    

3442 Solução de cloreto de sódio a 0,9%, 
250 ml (soro fisiológico). Frasco de 
Polietileno. 

Frasco 90.000    

3443 Solução de cloreto de sódio a 0,9%, 
100 ml (soro fisiológico). Frasco de 
Polietileno. 

Frasco 90.000    

3444 Solução de Glicose 5% , 50ml (soro 
glicosado). Frasco de Polietileno. 

Frasco 90.000    
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3445 Solução de Glicose 5% ,100ml, soro 
glicosado). Frasco de Polietileno 

Frasco 90.000    

3446 Solução de Glicose 5% , 500ml soro 
glicosado). Frasco de Polietileno. 

Frasco 50.000    

2698 Solução oftálmica estéril  cloridrato de 
ciclopentolato 1%. Frasco plástico 
conta – gotas, conteúdo de 5 ml. 

Frasco 30.000    

2695 Solução oftálmica estéril a base de 
fluoresceína sódica 1%. Frasco 
plástico conta – gotas, conteúdo de 5 
ml. 

Frasco 30.000    

203 Solução oftálmica estéril cloridrato de 
fenilefrina 10%. Frasco plástico conta 
– gotas, conteúdo de 5 ml. 

Frasco 30.000    

3447 Solução oftálmica estéril cloridrato de 
proximetacaína 5mg/ml. Frasco 
plástico conta – gotas, conteúdo de 5 
ml. 

Frasco 30.000    

3448 Solução oftálmica estéril cloridrato de 
tetracaína + cloridrato de fenilegrina. 
Frasco plástico conta – gotas, 
conteúdo de 5 ml. 

Frasco 30.000    

2696 Solução oftálmica estéril tropicamida 
10 mg/ml. Frasco plástico conta – 
gotas, conteúdo de 5 ml. 

Frasco 50.000    

3449 Solução Ringer com Lactato (cloreto 
de sódio 6 mg/mL, cloreto de potássio 
0,3 mg/mL, cloreto de cálcio 0,2 
mg/mL e lactato de sódio 3,1 mg/mL), 
frasco de 500 mL. Frasco de 
Polietileno. 

Frasco 50.000    

3450 
Sulfadiazina 500 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3451 Sulfadiazina de prata 10mg/g, Bisnaga 
de 50 gramas. 

Bisnaga 30.000    

3452 Sulfametoxazol + trimetoprima 
400mg + 80 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3453 Sulfametoxazol + trimetoprima 40mg 
+ 8 mg/ml,  suspensão oral, frascos de  
50 ml. 

Frasco 30.000    

3454 Sulfato de magnésio 10% 100 mg/ml, 
ampola de 10 ml. 

Ampola 30.000    

3455 Sulfato ferroso 25mg/ml, solução oral, 
frasco de 30 ml. 

Frasco 50.000    

3456 
Sulfato ferroso 40 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    
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3457 Suxametônio, cloreto), 100mg, 
suspensão injetável frasco/ampola. 

Frasco 50.000    

3458 Tiamina cloridrato 300 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3459 
Tibolona 1,25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3460 Timolol maleato 5 mg/ml, solução 
oftálmica, frasco de 5 ml. 

Frasco 30.000    

3461 Tramadol cloridrato 50 mg/ml, 
solução ampola com 1 mL. 

Ampola 30.000    

3462 Tioridazina cloridrato 200 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3463 Valproato Sódico 250 mg, comprimido. Comp. 50.000    

3464 Valproato Sódico 500 mg, 
comprimidos. 

Comp. 50.000    

3466 Valproato Sódio 50 mg/ml, xarope, 

frasco 100 ml. 

Frasco 30.000    

3467 
Varfarina sódico 5 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3468 Verapamil cloridrato 80mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

 

Total Geral dos itens:  (valor por extenso) 

 

Observações: 

 Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e 

prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais 

estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente. 

 Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta 

empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação e não possuímos em nosso quadro 

societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 

economia mista. 
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 Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para 

licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e 

Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93. 

 

Licitante: ________________________________________________________  

Data: ___________/_____________/_____________ 

Carimbo Padronizado 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2020 

PROCESSO N° 022/2020 

 

DECLARAÇÃO DO ARTIGO 7º, XXXIII, CF 

 

O licitante (pessoa física/jurídica) (****************), inscrito no CPF/CNPJ (*************), por 

intermédio do seu representante, (**************), portador da identidade (*************) e do CPF 

(***************), DECLARA para fins do disposto no art. 27, V da Lei Federal n 8.666/93 que não 

emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Lei Federal nº 

9.854/99. 

 

 

Lagoa Formosa, (**) de (************) de 2020. 

 

 

 

______________________ 

Assinatura do Licitante 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2020 

PROCESSO N° 022/2020 

 

A EMPRESA ________________________, sediada a Rua ______________________, nº __________, 

Bairro ________________________, CEP ______________________, em_______________________, 

estado __________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________________, neste ato 

representada pelo(a) Sr(a). _______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº _____________________, inscrito(a) no CPF sob nº ______________________, DECLARA, sob as 

penalidades da lei, que se enquadra como _____________________ (MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE) nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando 

apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das 

vedações legais impostas pelo parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro 

de 2006. 

 

Lagoa Formosa, _____________________ de ________________ de  . 

 

Razão Social: ____________________________________ 

CNPJ __________________________________________ 

Nome Representante Legal __________________________________________ 

CPF __________________________________________ 

 

(    ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 

previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006, para regularização, estando ciente que, do 

contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 

8.666/93. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal CARIMBRO CNPJ OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2020 

PROCESSO N° 022/2020 

 

MINUTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E 

A EMPRESA/LICITANTE.............................. 

 

Aos ... dias do mês de .... do ano de ........, sede do CISALP, situada a Rua Juquinha Souto, 100 – Novo 

Horizonte, nesta cidade, compareceram de um lado, o Sr. José Alves Filho, brasileiro, casado, 

residente e domiciliado a Rua Goiás nº 57, Bairro Centro nesta cidade de Lagamar - MG, portador 

da Cédula de Identidade nº MG - 226.926 SSP/MG e CPF nº 287.829.096-87, no uso das atribuições 

que o permitem representar o CISALP, CNPJ nº 02.319.394/0001-70, e doravante designada 

simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a Empresa/Licitante .............., CNPJ nº ............., 

estabelecida na cidade de ..... na .....,que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato 

representada pelo(a) Sr.(a) ....,CPF nº ........, nacionalidade ......., portador da Carteira de Identidade 

nº ......., órgão expedidor ......, daqui por diante, denominada simplesmente CONTRATADA e tem 

entre si, justo e contratado e celebram, por força do presente instrumento, elaborado de acordo 

com a minuta examinada pela assessoria jurídica do CISALP, atendendo ao disposto no parágrafo 

único do art. 38, da Lei nº 8.666, de 21/Junho/1993, em conformidade com o constante do Processo 

de Licitação nº 003/2020 , o presente CONTRATO, que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 

8.666, de 21/Junho/1993 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/Julho/2002, Lei 

Estadual nº 14.167 de 10/Janeiro/2002, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

1. OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO CISALP E DOS ENTES 

CONSORCIADOS AO CISALP, conforme itens constantes no Anexo I, parte integrante deste 

instrumento. 

Lote Especificação do Medicamento 

GENÉRICOS ou SIMILAR 

Un Qtde 

Anual 

Valor Un Valor 

Total 

Laboratório 
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3228 Ácido Acetilsalicílico 100 mg, 

comprimido. 

Comp. 50.000    

3229 Ácido ascórbico (vitamina c) 1g, 

ampola de 5ml. 

Ampla 50.000    

3230 
Ácido fólico 5 mg, comprimido 

Comp. 50.000    

944 Água destilada para injeção ampola 
de 10 ml. 

Ampola 50.000    

3231 Água destilada para injeção, frasco de 
250 ml. 

Frasco 50.000    

3232 Albendazol 40 mg/ml, suspensão oral, 
frasco com 10 ml. 

Frasco 30.000    

3233 Albendazol 400mg, comprimido 
mastigável. 

Comp. 50.000    

3235 Alendronato de sódio 70mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3236 
Alopurinol 100 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3237 
Alopurinol 300 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3238 
Alprazolam 0,25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3239 
Alprazolam 0,50 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3240 
Alprazolam 1,0  mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3241 
Alprazolam 2 mg, comprimido 

Comp. 50.000    

3242 Alteplase 50 mg/10 ml, frasco com pó 
para diluição. 

Frasco 30.000    

3243 Aminofilina 24 mg/ml ampola de 10 
ml. 

Ampola 30.000    

3244 Amiodarona cloridrato 200 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3245 Amiodarona, cloridrato de 50mg/ml, 
ampola de 3 ml. 

Ampola 30.000    

3246 Amitriptilina cloridrato 25 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3247 Amoxilina + clavulanato de potássio 
250 mg + 12,5 mg/ml, pó para 
suspensão oral, frascos 75 ml. 

Frasco 30.000    

3248 Amoxicilina + clavulanato de potássio 
500 mg + 125 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3249 Amoxicilina 50mg/ml, pó para 
suspensão oral, frascos 60 ml. 

Frasco 90.000    

3250 
Amoxicilina 500 mg, cápsula. 

Cáps. 90.000    
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3251 Ampicilina sódica 1 g, pó para solução 
injetável. 

Frasco 30.000    

3252 Anlodipino besilato 5 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3253 
Atenolol 50 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

1109 Atropina, sulfato de 0,50 mg/ml 
injetável, ampola de 1 ml. 

Ampola 50.000    

3254 
Aripiprazol 30 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3255 Azitromicina 600mg/15 ml, pó para 
suspensão oral. 

Frasco 50.000    

3256 Azitromicina 900mg/22,5 ml, pó para 
suspensão oral. 

Frasco 50.000    

3257 
Azitromicina 500 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3258 
Baclofeno 10mg, comprimido.   

Comp. 50.000    

3259 Benzilpenicilina benzatina 1.200.00UI, 
pó para injetável. 

Frasco 50.000    

3260 Benzilpenicilina procaína+patássica 
400.000UI, pó para injetável. 

Frasco 50.000    

3261 Benzilpenicilina benzatina 600.000ui 
susp injetável. 

Frasco 50.000    

3262 
Biperideno), 2 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3263 Bicarbonato de sodio 8,4% sol 
injetável IV ampolas de 10 ml. 

Ampola 30.000    

3264 Biperideno lactato de 5 mg/ml 
solução injetável,ampola de 1 ml. 

Ampola 30.000    

3265 
Bromazepam 3 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3266 
Bromazepam 6 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3267 
Bromoprida 10 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3268 
Captopril 25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3269 
Carbamazepina 200 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3270 Carbamazepina 20 mg/ml, xarope, 
frasco com 100 ml. 

Frasco 50.000    

3271 Carbonato de Cálcio 1250 mg, 
comprimido mastigável. 

Comp. 50.000    

3272 Carbonato de Lítio 300 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3273 Carbonato de Lítio 450 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3274 
Carvedilol  12,5mg, comprimido. 

Comp. 50.000    
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3275 
Carvedilol  6,25mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3276 
Carvedilol 3,125 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3277 
Cefalexina 500 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3278 Cefalexina 50 mg/ml, pó para 
suspensão oral, frasco 60 ml. 

Frasco 50.000    

3279 Cefalotina sodica 1g po p/ suspensão 
injetavel frasco/ampola. 

Frasco 50.000    

3280 Ceftriaxona sódica 1g, pó para 
suspensão injetável frasco/ampola 

Frasco 50.000    

3281 Cetoconazol creme 2%, creme 
dermatológico, bisnaga de 20 gramas. 

Bisnaga 30.000    

3282 Cetoprofeno 50mg/ml solução 
injetável, ampola de 2ml. 

Ampola 50.000    

3283 Ciclobenzaprina cloridrato ,5 mg, 
comprimido revestido. 

Comp. 50.000    

3284 Ciclobenzaprina cloridrato, 10 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3285 
Cilostazol 100 mg comprimido. 

Comp. 50.000    

3286 Ciprofloxacino cloridrato, 500 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3287 Claritromicina 500  mg, comprimido 
revestido. 

Comp. 50.000    

3288 Clobazam,  10 mg, comprimido. Comp. 50.000    

3289 Clomipramina cloridrato 25 mg, 
comprimidos revestidos.  

Comp. 50.000    

3290 
Clonazepam 2mg, comprimido. 

Comp. 90.000    

3291 Clonazepam 2,5 mg/ml, solução oral, 
frasco com 10 ml. 

Frasco 90.000    

3292 
Clopidogrel 75mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3293 Cloreto de potássio 19,1 %, solução 
injetável , ampola de 10ml. 

Ampola 50.000    

3294 Cloreto de sódio 9 mg/ml, spray nasal, 
fraco com 50 ml. 

Frasco 50.000    

3295 Cloreto de sódio 20% , ampola de 10 
ml. 

Ampola 50.000    

3296 Clorpromazina cloridrato 100  mg, 
com comprimidos. 

Comp. 50.000    

3297 Clorpromazina cloridrato 25 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3298 Clorpromazina cloridrato 40 mg/ml, 
solução oral, frasco com 20 ml. 

Frasco 30.000    
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3299 Clorpromazina , cloridrato solução 
injetável 5mg/ml, ampolas  de 5ml. 

Ampola 30.000    

3300 Colagenase pomada,  com 
clorafenicol, bisnaga de 30 gramas. 

Bisnaga 50.000    

3301 Complexo B (vitamina B1, B2, B6, 
nicotinamida ) solução injetável, 
ampola de 2ml. 

Ampola 30.000    

3302 Deslanosideo 0,2 mg/ml solução 
injetável ampola de 2 ml. 

Ampola 30.000    

3303 Dexametasona 1 mg/g, creme, 
bisnaga com 10 gramas. 

Bisnaga 50.000    

3304 Dexclorfeneramina 0,4 mg/ml, 
solução oral, frasco 100 ml. 

Frasco 50.000    

3305 Dexclorfeneramina 2 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3306 Dexametasona, fosfato dissodico 
4mg/ml solução injetável, amopla de 
2,5ml. 

Ampola 30.000    

3307 
Diazepam 10 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3308 Diazepam solução injetável 5mg/ml, 
ampolas de 2ml. 

Ampola 50.000    

3309 Diclofenaco de sódio 75mg/ml, 
solução injetável, ampola de 3ml. 

Ampola 30.000    

3310 
Digoxina 0,25mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3311 Dimenidrinato 25 mg + cloridrato de 
piridoxina 5mg, solução oral (gotas). 
Frasco com autogotejador de 20 ml. 

Frasco 30.000    

3312 Dimenidrato+ piridoxina 
50mg+50mg/ml solução injetável (IM) 
ampolas de 1ml. 

Ampola 30.000    

3313 Dimenidrato+ piridoxina + glicose + 
frutose 
30mg+30mg+1000mg+1000mg/ml 
solução injetável (EV) 

Ampola 30.000    

3314 Dipirona sódica 500 mg/ml, solução 
oral gotas, frasco 20 ml. 

Frasco 90.000    

3315 
Dipirona sódica 500 mg, comprimido. 

Comp. 90.000    

3316 Dipirona sódica 500mg/ml, solução 
injetável, ampola de 2ml. 

Ampola 90.000    

3317 Divalproato de sódio 250 mg, 
comprimidos revestido de liberação 
prolongada (ER) 

Comp. 50.000    
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3318 Divalproato de sódio, 500 mg, 
comprimidos revestidos de liberação 
prolongada.  

Comp. 50.000    

3320 Dobutamina cloridrato 12,5 mg/ml sol 
inj ampola de 20 ml. 

Ampola 50.000    

3321 
Domperidona 10 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3322 Domperidona 1mg / ml, suspensão, 
frasco com 100 ml. 

Frasco 30.000    

3323 Dopamina 5mg/ml, solução injetável, 
ampola de 10 ml. 

Ampola 50.000    

3324 Doxazosina mesilato 2 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3325 
Duloxetina 30 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3326 
Duloxetina 60 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3327 
Enalapril maleato 20 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3328 Enema de glicerina (clister 
glicerinado) 12% , frasco 500ml. 

Frasco 30.000    

3329 Enoxaparina 40 mg/ml, solução 
injetável com seringa pre-enchida. 

Unidade 30.000    

3330 Epinefrina, hemitartarato 1 ml 
solução injetável, ampola de 1 ml. 

Ampola 30.000    

3331 Escopolamina (hioscina-butilbrometo 
de escopolamina) 20mg/ml ampola de 
1ml. 

Ampola 90.000    

3332 Escopolamina (hioscina-brometo de 
n-butilescopolamina) + dipirona 
sodica 10 mg/ml + 1.000 mg/ml sol inj 
amopla de 5ml. 

Ampola 90.000    

3333 
Espiramicina 500 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3334 
Espironolactona 25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3335 
Fenitoína sódica 100 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3336 
Fenitoína 50 mg/ml ampolas de 5ml. 

Ampola 30.000    

3337 Fenobarbital sódico 100mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3338 Fenobarbital sódico 40 mg/ml, 
solução oral, frasco 20 ml. 

Frasco 30.000    

3339 Fenobarbital solução 
injetável100mg/ml, ampola de 2 ml. 

Ampola 30.000    

3340 Fenoterol , bromidrato 5mg/ml, 
solução para inalação , frasco com 20 
ml. 

Frasco 50.000    
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3341 Fentanila 0,05mg/ml, solução 
injetável,  ampola de 1ml. 

ampola 50.000    

3342 Fentanila 0,05 mg/ml, solução 
injetável, ampolas de 5ml. 

Ampola 30.000    

3343 Fitomenadiona 10mg/ml, sol 
injetável, ampola de 1ml. 

Ampola 30.000    

3344 
Fluconazol 150 mg, cápsula. 

Cápsula 50.000    

3345 Flufenazina enantato 25mg/mL, 
ampola de 1ml. 

Ampola 30.000    

3346 Flumazenil 0,1 mg/ml sol injetável 
ampolas de 5 ml. 

Ampola 30.000    

3347 
Fluoxetina cloridrato 20 mg, cápsulas. 

Cápsula 90.000    

3348 Flurazepam 30 mg, comprimidos 
revestidos. 

Comp. 50.000    

3349 
Folinato de cálcio 15 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3350 
Furosemida 40 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3351 Furosemida 20mg/ml,solução 
injetável, ampolas de 2 ml. 

Ampola 30.000    

3352 
Gabapentina 300 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3353 Gentamicina 40mg/ml, solução 
injetável 2ml. 

Ampola 30.000    

3354 
Glibenclamida 5 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3355 
Glicazida 30 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3356 Gliconato de calcio 100 mg/ml 
solução injetavel ampola de 10 ml. 

Ampola 30.000    

3357 Glicose 25% solução injetável, ampola 
de 10 ml. 

Ampola 30.000    

927 Glicose 50% solução injetável , 
ampola de 10 ml. 

Ampola 30.000    

3358 Haloperidol 2mg/ml, solução oral, 
frasco de 20 ml. 

Frasco 30.000    

3359 
Haloperidol 5mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3360 Haloperidol decanoato 50mg/ml, 
soluçao  injetável  ( 70,52 mg/ml 
ampola de 1ml), 

Ampola 30.000    

3361 Haloperidol 5mg/ml, solução 
injetável, ampola de 1ml. 

Ampola 30.000    

3362 Heparina 5000 UI/0,25 ml, ampola de 
0,25 ml. 

Ampola 50.000    

3363 Heparina sódica 5000 UI/ml, ampola 
de 5,0 ml. 

Ampola 50.000    
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3364 Hidralazina cloridrato 50 mg,  
comprimido. 

Comp. 50.000    

3365 
Hidralazina, cloridrato 20 mg/ml. 

Comp. 50.000    

3366 
Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

1025 Hidrocortisona, succinato sodico 500 
mg pó para suspensão injetável, 
frasco. 

Frasco 50.000    

3367 Hidrocortisona , succinato sódico 100 
mg, pó pra suspensão injetável, 
frasco. 

Frasco 50.000    

3368 Ibuprofeno 50 mg/ml, solução oral 
gotas, frasco 30 ml. 

Frasco 50.000    

3369 
Ibuprofeno 600 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3370 Imipramina cloridrato 25mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3371 Ipratropio, brometo 0,25mg/ml, 
solução para inalação, frasco de 20 
ml. 

Frasco 30.000    

3372 Isossorbida dinitrato 5 mg, 
comprimidos sublingual. 

Comp. 50.000    

3373 Isossorbida mononitrato 40 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3374 
Ivermectina 6 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3375 Levodopa +  benzerazida cloridrato 
200 mg + 50 mg), comprimido. 

Comp. 50.000    

3376 Levodopa +  benzerazida cloridrato 
100 mg + 25 mg), comprimido. 

Comp. 50.000    

3377 Levomepromazina maleato 40 
mg/mL, solução oral, frasco com 20 
ml. 

Frasco 30.000    

3378 Levomepromazina maleat 100 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3379 Levomepromazina maleato) 25 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3380 
Levotiroxina 50 mcg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3381 Levotiroxina sódica100 mcg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3382 Levotiroxina sódica25 mcg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3383 Lidocaína cloridrato 20 mg/g, geléia, 
bisnaga com 30 gramas. 

Bisnaga 30.000    

3384 Lidocaína, cloridrato 25mg/ml solução 
injetável, frasco ampola 20 ml. 

Ampola 30.000    
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3385 Lidocaína + epinefrina 2% (20+0,005 
mg) sol injetável, frasco/ampola 20 
ml. 

Ampola 30.000    

2671 Lidocaína spray 10%, solução aquosa. 
Frasco 100 ml. (Manipulação 
alopática) 

Frasco 30.000    

3386 Loratadina 1 mg/ml, xarope, frasco 
100 ml. 

Frasco 30.000    

3387 
Loratadina 10 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3388 
Losartana 50 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3389 
Mebendazol 100 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3390 Mebendazol 20 mg/ml, suspensão 
oral, frasco 30 ml. 

Frasco 30.000    

3391 Metformina cloridrato 500 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3392 Metformina cloridrato 850 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3393 
Metildopa 250 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3394 
Metildopa 500 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3395 Metilfenidato cloridrato 10 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3396 Metoclopramida cloridrato 10 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3397 Metoclopramida cloridrato 4mg/ml, 
solução oral, frasco 10 ml. 

Frasco 30.000    

3398 Metoclopramida, cloridrato 25mg/ml, 
solução injetável, ampolas de 2ml. 

Ampola 30.000    

3399 Metoprolol succinato 50 mg, 
comprimido de liberação prolongada. 

Comp. 50.000    

3400 
Metronidazol 250mg , comprimido. 

Comp. 50.000    

3401 Metronidazol 40 mg/ml, suspensão 
oral, frasco 100 ml. 

Frasco 30.000    

3402 Miconazol nitrato 20mg/g creme 
vaginal com 14 aplicadores, tubo de 
80 gramas. 

Bisnaga 30.000    

3403 Miconazol nitrato 20mg/g creme 
dermatológico, bisnaga de 28 gramas. 

Bisnaga 30.000    

3404 Miconazol nitrato 20mg/ml loção, 
embalagem de 30 ml. 

Frasco 30.000    

885 Midazolam 5mg/ml, solução injetável, 
ampola de 3ml. 

Ampola 30.000    

3405 Midazolam 5mg/ml, solução injetável, 
ampola de 10 ml. 

Ampola 30.000    
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3406 Morfina sulfato 10mg/ml, uso 
injetável, ampola de 1ml. 

Ampola 30.000    

3041 Naloxona 0,4 mg/ml, ampola de 1 ml, 
uso injetável. 

Ampola 30.000    

3407 Nifedipina 20 mg, comprimido 
revestido. 

Comp. 50.000    

3408 Nitrato de tiamina 100mg+ cloridrato 
de piridoxina 100mg+ 
cianocobalamina 5.000mg), 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3409 
Nitrofurantoína 100 mg, cápsulas. 

Cápsula 50.000    

3410 Norepinefrina , hemitartarato 
2mg/ml, ampola de 4ml. 

Ampola 30.000    

3411 Nortriptilina cloridrato 25 mg, 
cápsulas. 

Cápsula 50.000    

3412 Nortriptilina cloridrato 50 mg, 
cápsulas. 

Cápsula 50.000    

3413 
Omeprazol 20 mg, cápsulas. 

Cápsula 90.000    

3414 Oxibutinina cloridrato, 1mg/ml , 
xarope, frasco de 120 ml. 

Frasco 30.000    

3415 Oxibutinina cloridrato 5mg, 

comprimidos. 

Comp. 50.000    

3416 Paracetamol 200 mg/ml, solução oral 
gotas, frasco 20 ml. 

Frasco 50.000    

3417 
Paracetamol 500 mg, comprimidos. 

Comp. 90.000    

3418 
Permetrina 10 mg/ml, loção 60 ml. 

Frasco 30.000    

3419 
Permetrina 50 mg/ml, loção 60 ml. 

Frasco 30.000    

3420 Periciazina 4% solução oral, frasco 
com 20 ml. 

Frasco 30.000    

3421 Petidina, cloridrato injetável, 
50mg/ml, ampolas de 2ml. 

Ampola 30.000    

3422 
Pirimetamina 25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3423 
Pregabalina 75 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3424 Prednisolona fosfato 3 mg/ml, 
solução oral, frasco 100 ml. 

Frasco 30.000    

3425 Prednisolona fosfato 1mg/ml, solução 
oral, frasco 100 ml. 

Frasco 30.000    

3426 
Prednisona 20 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3427 
Prednisona 5mg, comprimido. 

Comp. 50.000    
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3428 Prometazina cloridrato 25 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3429 Prometazina, cloridrato 50mg/2ml, 
solução injetável, ampola de 2ml. 

Ampola 30.000    

3430 Propranolol cloridrato 40 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3431 Raniditina , cloridrato 25mg/ml, sol 
injetável, ampola de 2ml. 

Ampola 30.000    

3432 
Ranitidina 150 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3433 Retinol, acetato 10000ui/g + 
cloranfenicol 5mg/g + metionina 
5mg/g+ aminoácidos 25g, pomada 
oftalmológica, bisnaga com 
3,5gramas. 

Bisnaga 20.000    

3434 
Risperidona 1mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3435 
Risperidona 2mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3436 Risperidona 1mg/ml, solução oral, 

frasco com 30 ml. 

Frasco 50.000    

3437 Rivaroxabana 15 mg, comprimidos 
revestidos. 

Comp. 50.000    

3438 Rivaroxabana 20  mg, comprimidos 
revestidos. 

Comp. 50.000    

3439 Sais de reidratação oral (60 mEq de 
Sódio, 20 mEq de Potássio, 60 mEq de 
Cloreto, 20 mEq de Citrato e 110 
mMol de Glicose), envelope com 27,9 
gramas de pó. Sabor Natural. 

Unidade 50.000    

3440 Sertralina cloridrato 50mg, 
comprimido revestido. 

Comp. 50.000    

2691 Simeticona 75 mg/ml, solução oral, 
frasco de 15ml. 

Frasco 30.000    

3441 Sinvastatina 40 mg, comprimidos 
revestidos. 

Comp. 50.000    

2700 Solução de cloreto de sódio a 0,9%, 
500 ml (soro fisiológico). Frasco de 
Polietileno. 

Frasco 90.000    

3442 Solução de cloreto de sódio a 0,9%, 
250 ml (soro fisiológico). Frasco de 
Polietileno. 

Frasco 90.000    

3443 Solução de cloreto de sódio a 0,9%, 
100 ml (soro fisiológico). Frasco de 
Polietileno. 

Frasco 90.000    
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3444 Solução de Glicose 5% , 50ml (soro 
glicosado). Frasco de Polietileno. 

Frasco 90.000    

3445 Solução de Glicose 5% ,100ml, soro 
glicosado). Frasco de Polietileno 

Frasco 90.000    

3446 Solução de Glicose 5% , 500ml soro 
glicosado). Frasco de Polietileno. 

Frasco 50.000    

2698 Solução oftálmica estéril  cloridrato de 
ciclopentolato 1%. Frasco plástico 
conta – gotas, conteúdo de 5 ml. 

Frasco 30.000    

2695 Solução oftálmica estéril a base de 
fluoresceína sódica 1%. Frasco 
plástico conta – gotas, conteúdo de 5 
ml. 

Frasco 30.000    

203 Solução oftálmica estéril cloridrato de 
fenilefrina 10%. Frasco plástico conta 
– gotas, conteúdo de 5 ml. 

Frasco 30.000    

3447 Solução oftálmica estéril cloridrato de 
proximetacaína 5mg/ml. Frasco 
plástico conta – gotas, conteúdo de 5 
ml. 

Frasco 30.000    

3448 Solução oftálmica estéril cloridrato de 
tetracaína + cloridrato de fenilegrina. 
Frasco plástico conta – gotas, 
conteúdo de 5 ml. 

Frasco 30.000    

2696 Solução oftálmica estéril tropicamida 
10 mg/ml. Frasco plástico conta – 
gotas, conteúdo de 5 ml. 

Frasco 50.000    

3449 Solução Ringer com Lactato (cloreto 
de sódio 6 mg/mL, cloreto de potássio 
0,3 mg/mL, cloreto de cálcio 0,2 
mg/mL e lactato de sódio 3,1 mg/mL), 
frasco de 500 mL. Frasco de 
Polietileno. 

Frasco 50.000    

3450 
Sulfadiazina 500 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3451 Sulfadiazina de prata 10mg/g, Bisnaga 
de 50 gramas. 

Bisnaga 30.000    

3452 Sulfametoxazol + trimetoprima 
400mg + 80 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3453 Sulfametoxazol + trimetoprima 40mg 
+ 8 mg/ml,  suspensão oral, frascos de  
50 ml. 

Frasco 30.000    

3454 Sulfato de magnésio 10% 100 mg/ml, 
ampola de 10 ml. 

Ampola 30.000    

3455 Sulfato ferroso 25mg/ml, solução oral, 
frasco de 30 ml. 

Frasco 50.000    
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3456 
Sulfato ferroso 40 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3457 Suxametônio, cloreto), 100mg, 
suspensão injetável frasco/ampola. 

Frasco 50.000    

3458 Tiamina cloridrato 300 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3459 
Tibolona 1,25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3460 Timolol maleato 5 mg/ml, solução 
oftálmica, frasco de 5 ml. 

Frasco 30.000    

3461 Tramadol cloridrato 50 mg/ml, 
solução ampola com 1 mL. 

Ampola 30.000    

3462 Tioridazina cloridrato 200 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3463 Valproato Sódico 250 mg, comprimido. Comp. 50.000    

3464 Valproato Sódico 500 mg, 
comprimidos. 

Comp. 50.000    

3466 Valproato Sódio 50 mg/ml, xarope, 

frasco 100 ml. 

Frasco 30.000    

3467 
Varfarina sódico 5 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3468 Verapamil cloridrato 80mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

 

1.2. Os serviços deverão obedecer ao Projeto Básico/Termo de Referência. 

1.3. A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste contrato, bem como as disposições 

constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o Processo nº 022/2020, e que 

independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato, no 

que não o contrariarem:  

a) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020;  

b) Proposta e Documentos que o acompanham, firmados pela CONTRATADA e apresentados à 

CONTRATANTE, dentro do prazo estipulado em edital. 

1.4. O objeto ora adquirido foi objeto de licitação, de acordo com o disposto na Lei 10.520/02 e 

subsidiariamente na Lei 8.666/93, sob a modalidade mencionada na alínea “a” do parágrafo 4.º 

desta cláusula. 

 

2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

2.1. Efetuar o pagamento no prazo e formas estipulados; 
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2.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

2.3. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre os objetos da licitação; 

2.4. Fazer cumprir a garantia dos serviços quando for necessário. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. Executar os serviços de acordo com o especificado no edital, contrato e Termo de 

Referência; 

3.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações 

estabelecidas, inclusive quanto aos preços praticados no contrato; 

3.3. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas, que porventura 

venham a ocorrer, serem sanadas em conformidade com estipulado no edital; 

3.4. Após notificação de qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços 

contratados, a contratada deverá atender de imediato as solicitações de correções, dentro do prazo 

máximo de 05 dias úteis; 

3.5. Arcar com eventuais prejuízos à CONTRATANTE e/ou a terceiros, praticados por seus 

empregados, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega dos produtos/serviços contratados; 

3.6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 

transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 

indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, necessárias para o 

fornecimento dos produtos/serviços, objeto deste contrato, ficando ainda, a CONTRATANTE, isenta 

de qualquer vínculo empregatício com estes; 

3.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

3.8. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, praticada por seus 

técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da Contratante; 

3.9. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Contratante, inerentes ao 

objeto do certame, respeitados os horários de atendimento; 
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3.10. Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

os esclarecimentos julgados necessários; 

3.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a 

serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

3.12. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez 

que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante; 

3.13. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidentes de trabalho, quando forem vítimas os seus empregados 

quando da prestação dos serviços ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência 

da Contratante; 

3.14. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à 

prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

3.15. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação deste contrato, no que for pertinente à Contratada; 

3.16. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos na condição 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante, nem poderá onerar o 

objeto deste contrato, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 

3.17. Expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se 

houver prévia autorização da Contratante; 

3.18. É vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação do serviço objeto deste 

contrato; 

3.19. Apresentar e disponibilizar, à Contratante, soluções que a mantenham atualizadas à 

segurança e à qualidade dos serviços; 

3.20. Independentemente de transcrição, sujeitar-se às demais obrigações estabelecidas neste 

Termo de Referência; 

3.21. Garantir o sigilo e a inviolabilidade das comunicações de dados, realizadas por meio dos 

serviços desta contratação; 

3.22. A empresa contratada e os membros da equipe deverão guardar sigilo absoluto sobre os 

dados e informações do objeto da prestação de serviços ou quaisquer outras informações a que 
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venham a ter conhecimento em decorrência da execução das atividades previstas no contrato, 

respondendo contratual e legalmente pela inobservância desta alínea, inclusive após o término do 

contrato; 

3.23. No ato da entrega, substituir no prazo máximo de 05 (cinco) dias o(s) 

ítem(s)/medicamento(s) que esteja(m) em desacordo com as especificações contidas no termo de 

referência, sem acréscimo de valor; 

3.24. Arcar com todas as despesas de transporte decorrentes da entrega dos medicamentos, não 

gerando nenhum tipo de acréscimo de valores dos itens/lotes. 

 

4. DA VIGÊNCIA E EXTENSÃO 

4.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado, por iguais e 

sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do CISALP e no interesse das partes, 

desde que os serviços estejam sendo prestados de forma satisfatória para o CISALP e Município 

Consorciado - CONTRATANTE e em condições compatíveis com os preços de mercado. 

 

5. DO PREÇO 

5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$___________ (  ) pelos item(s). 

 

6. DAS PENALIDADES 

6.1. Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, garantida prévia 

defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no Art. 87, 

da Lei 8.666/93 e Art. 7° da Lei 10520/02, na forma prevista no respectivo instrumento licitatório. 

6.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 

justificativa aceita pelo CISALP e ou Entidade Adesa, resguardados os procedimentos legais 

pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 

Contrato pela recusa em recebê-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente 

convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

b) Advertência escrita pelo descumprimento de cláusulas contratuais; 
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c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (três décimos por cento), calculada 

sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência na entrega, até o limite de 03 (três) dias 

úteis, caracterizando inexecução parcial; 

d) Multa de mora no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 

Contrato, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução total do mesmo; 

e) Multa até o percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, 

pelo descumprimento de cláusulas contratuais; 

f) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o CISALP 

e ou Entidade Adesa por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas 

contratuais; e 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante 

vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 

sanção aplicada; 

6.3. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 

devidamente justificadas e comprovadas a juízo da Administração. 

 

7. DA RESCISÃO 

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 

a 80 da Lei 8.666/93. 

7.2. Parágrafo único - Na ocorrência de rescisão, por conveniência administrativa, a 

CONTRATADA será notificada. 

 

8. DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO 

8.1. O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de 

imprensa oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, do Art.61, da Lei 8.666/93. 

8.2. Parágrafo único - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste 

Contrato e de seus eventuais Termos Aditivos no órgão de imprensa oficial. 

 

9. FISCALIZAÇÃO 
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9.1. A fiscalização dos serviços será exercida por representante nomeado pela CONTRATANTE, 

neste ato denominado FISCAL, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução e que de tudo dará ciência a CONTRATADA (Art. 67 de Lei N.º 8.666/93). 

9.1.1. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda que resultantes de 

imperfeições técnicas (Art. 70, da Lei 8.666/93). 

9.1.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços, se em 

desacordo com o Contrato. 

 

10. PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado pelo contratante mediante apresentação da nota fiscal ao setor 

competente, fazendo constar da mesma, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, preço 

unitário e preço total do(s) itens(s), devidamente atestadas pelo setor competente do município 

solicitante - CONTRATANTE; 

10.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, inclusive 

a apresentação do demonstrativo da execução dos serviços, de acordo com as obrigações 

estabelecidas na Cláusula Terceira; 

10.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizados; 

10.4. Somente serão efetuados os pagamentos, às Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela empresa 

participante do processo licitatório, ou seja, mesmo CNPJ, sob pena de rescisão de contrato ou 

instrumento equivalente; 

10.5. Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 

responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas com a 

qualidade do item; 

10.6. A remuneração pelos serviços realizados obedecerá aos valores constantes no Anexo IV, os quais 

correspondem ao valor total dos serviços contratados, já incluídos todos os recolhimentos tributários, 

previdenciários, fiscais, trabalhistas e quaisquer outros porventura incidentes; 

10.7. Quaisquer despesas extras ou valores cobrados em desacordo com o contrato deverão ser 

autorizados previamente pelo CISALP; 
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10.8. O CONTRATANTE não assumirá responsabilidade pelo pagamento dos encargos e impostos que 

competirem à Licitante vencedora, nem se obrigará a fazer-lhes restituições, ou reembolso, de valores 

principais e acessórios, que está despender com esses pagamentos. 

 

11. DAS RETENÇÕES (SE FOR O CASO) 

11.1. PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - Em cumprimento ao artigo 31 da Lei nº 8.212/91, e alterações 

posteriores, e Instruções Normativas vigentes no período da contratação editadas pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social, a CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota 

fiscal ou fatura de prestação de serviços, ou percentual referente a atividade específica observado 

o disposto na IN vigente, exceto para as empresas optante pelo SIMPLES NACIONAL”. 

11.2. Como decorrência da retenção, a CONTRATANTE obriga- se à recolher ao INSS a importância 

retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento de arrecadação identificado com a 

inscrição do estabelecimento da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a razão social da 

empresa CONTRATANTE e CONTRATADA, até o dia dois do mês seguinte ao da data da emissão da 

fatura, ou no primeiro dia útil subsequente, se não houver expediente bancário no dia dois. 

11.3. Na emissão da fatura, a empresa CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, com o 

título de RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL, observadas as regras da Instruções editadas pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

11.4. A falta de destaque do valor de retenção no documento autoriza que a CONTRATANTE 

proceda a devida retenção sobre o título de cobrança ou o devolva à CONTRATADA para que seja 

providenciada a adequação. 

11.5. A contratada deverá apresentar planilha de custos que comprove a parte de fornecimento 

de materiais discriminada na nota fiscal de serviço. 

 

12. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

12.1. As despesas decorrentes da aquisição correrão no exercício de 2020 por conta das dotações 

orçamentárias própria do CISALP, na classificação orçamentária nº nos exercícios seguintes, 

correrão a conta da dotação orçamentária própria, para atender as despesas da mesma natureza: 

10.122.9003.2.903.3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 

 

13. DO FORO 
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13.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, é competente o Foro da 

Comarca de Patos de Minas. 

 

E, para firmeza e como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente 

Termo de contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em 2 (duas) vias de igual 

teor e forma, pelas partes CONTRATANTES, tendo sido arquivado no CISALP, com registro de seu 

extrato, e dele extraídas as cópias necessárias. 

 

Lagoa Formosa - MG, xx de março de 2020. 

 

_________________________        ___________________________ 

CONTRATADO(A)                                  CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

1.____________________________    2. ____________________________ 
Nome:        Nome:  
CPF:        CPF: 
Cargo:        Cargo:    
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2020 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 022/2020 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

A empresa...................................................................................................................................., CNPJ 

nº........................................, declara, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de 

habilitação exigidos para participar do Pregão Eletrônico nº 011/2020. 

 

 

Data e local 

 

 

___________________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO VII - MINUTA DA ATA 

ATA Nº .......... 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2020 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 022/2020 

 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO CISALP E DOS ENTES 

CONSORCIADOS AO CISALP, QUE ENTRE SI FAZEM O CISALP E A 

EMPRESA/LICITANTE................................................................................................................. 

O CISALP, inscrito no CNPJ n.º 02.319.394/0001-70, com sede na Rua Juquinha Souto, 100, Bairro Novo 

Horizonte, Lagoa Formosa/MG, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu 

Presidente, o Sr. José Alves Filho, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Goiás nº 57, Bairro 

Centro nesta cidade de Lagamar - MG, portador da Cédula de Identidade nº MG - 226.926 SSP/MG e CPF 

nº 287.829.096-87, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 

eletrônica nº 011/2020, para REGISTRO DE PREÇO, processo licitatório n.º 022/2020, RESOLVE registrar 

os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por 

ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, 

sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Federal n.º 10.520/02, Lei 

Estadual nº 14.167 de 10-01-02, Lei Complementar Federal nº 123/06 e Portaria nº 4.320 de 04/09/2019 

e demais disposições legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO CISALP E DOS ENTES CONSORCIADOS AO 

CISALP, especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº 011/2020, que é 

parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
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2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

Lote Especificação do Medicamento 

GENÉRICOS ou SIMILAR 

Un Qtde 

Anual 

Valor Un Valor 

Total 

Laboratório 

3228 Ácido Acetilsalicílico 100 mg, 

comprimido. 

Comp. 50.000    

3229 Ácido ascórbico (vitamina c) 1g, 

ampola de 5ml. 

Ampla 50.000    

3230 
Ácido fólico 5 mg, comprimido 

Comp. 50.000    

944 Água destilada para injeção ampola 
de 10 ml. 

Ampola 50.000    

3231 Água destilada para injeção, frasco de 
250 ml. 

Frasco 50.000    

3232 Albendazol 40 mg/ml, suspensão oral, 
frasco com 10 ml. 

Frasco 30.000    

3233 Albendazol 400mg, comprimido 
mastigável. 

Comp. 50.000    

3235 Alendronato de sódio 70mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3236 
Alopurinol 100 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3237 
Alopurinol 300 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3238 
Alprazolam 0,25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3239 
Alprazolam 0,50 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3240 
Alprazolam 1,0  mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3241 
Alprazolam 2 mg, comprimido 

Comp. 50.000    

3242 Alteplase 50 mg/10 ml, frasco com pó 
para diluição. 

Frasco 30.000    

3243 Aminofilina 24 mg/ml ampola de 10 
ml. 

Ampola 30.000    

3244 Amiodarona cloridrato 200 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3245 Amiodarona, cloridrato de 50mg/ml, 
ampola de 3 ml. 

Ampola 30.000    

3246 Amitriptilina cloridrato 25 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    
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3247 Amoxilina + clavulanato de potássio 
250 mg + 12,5 mg/ml, pó para 
suspensão oral, frascos 75 ml. 

Frasco 30.000    

3248 Amoxicilina + clavulanato de potássio 
500 mg + 125 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3249 Amoxicilina 50mg/ml, pó para 
suspensão oral, frascos 60 ml. 

Frasco 90.000    

3250 
Amoxicilina 500 mg, cápsula. 

Cáps. 90.000    

3251 Ampicilina sódica 1 g, pó para solução 
injetável. 

Frasco 30.000    

3252 Anlodipino besilato 5 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3253 
Atenolol 50 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

1109 Atropina, sulfato de 0,50 mg/ml 
injetável, ampola de 1 ml. 

Ampola 50.000    

3254 
Aripiprazol 30 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3255 Azitromicina 600mg/15 ml, pó para 
suspensão oral. 

Frasco 50.000    

3256 Azitromicina 900mg/22,5 ml, pó para 
suspensão oral. 

Frasco 50.000    

3257 
Azitromicina 500 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3258 
Baclofeno 10mg, comprimido.   

Comp. 50.000    

3259 Benzilpenicilina benzatina 1.200.00UI, 
pó para injetável. 

Frasco 50.000    

3260 Benzilpenicilina procaína+patássica 
400.000UI, pó para injetável. 

Frasco 50.000    

3261 Benzilpenicilina benzatina 600.000ui 
susp injetável. 

Frasco 50.000    

3262 
Biperideno), 2 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3263 Bicarbonato de sodio 8,4% sol 
injetável IV ampolas de 10 ml. 

Ampola 30.000    

3264 Biperideno lactato de 5 mg/ml 
solução injetável,ampola de 1 ml. 

Ampola 30.000    

3265 
Bromazepam 3 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3266 
Bromazepam 6 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3267 
Bromoprida 10 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3268 
Captopril 25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3269 
Carbamazepina 200 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3270 Carbamazepina 20 mg/ml, xarope, 
frasco com 100 ml. 

Frasco 50.000    
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3271 Carbonato de Cálcio 1250 mg, 
comprimido mastigável. 

Comp. 50.000    

3272 Carbonato de Lítio 300 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3273 Carbonato de Lítio 450 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3274 
Carvedilol  12,5mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3275 
Carvedilol  6,25mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3276 
Carvedilol 3,125 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3277 
Cefalexina 500 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3278 Cefalexina 50 mg/ml, pó para 
suspensão oral, frasco 60 ml. 

Frasco 50.000    

3279 Cefalotina sodica 1g po p/ suspensão 
injetavel frasco/ampola. 

Frasco 50.000    

3280 Ceftriaxona sódica 1g, pó para 
suspensão injetável frasco/ampola 

Frasco 50.000    

3281 Cetoconazol creme 2%, creme 
dermatológico, bisnaga de 20 gramas. 

Bisnaga 30.000    

3282 Cetoprofeno 50mg/ml solução 
injetável, ampola de 2ml. 

Ampola 50.000    

3283 Ciclobenzaprina cloridrato ,5 mg, 
comprimido revestido. 

Comp. 50.000    

3284 Ciclobenzaprina cloridrato, 10 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3285 
Cilostazol 100 mg comprimido. 

Comp. 50.000    

3286 Ciprofloxacino cloridrato, 500 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3287 Claritromicina 500  mg, comprimido 
revestido. 

Comp. 50.000    

3288 Clobazam,  10 mg, comprimido. Comp. 50.000    

3289 Clomipramina cloridrato 25 mg, 
comprimidos revestidos.  

Comp. 50.000    

3290 
Clonazepam 2mg, comprimido. 

Comp. 90.000    

3291 Clonazepam 2,5 mg/ml, solução oral, 
frasco com 10 ml. 

Frasco 90.000    

3292 
Clopidogrel 75mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3293 Cloreto de potássio 19,1 %, solução 
injetável , ampola de 10ml. 

Ampola 50.000    

3294 Cloreto de sódio 9 mg/ml, spray nasal, 
fraco com 50 ml. 

Frasco 50.000    
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3295 Cloreto de sódio 20% , ampola de 10 
ml. 

Ampola 50.000    

3296 Clorpromazina cloridrato 100  mg, 
com comprimidos. 

Comp. 50.000    

3297 Clorpromazina cloridrato 25 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3298 Clorpromazina cloridrato 40 mg/ml, 
solução oral, frasco com 20 ml. 

Frasco 30.000    

3299 Clorpromazina , cloridrato solução 
injetável 5mg/ml, ampolas  de 5ml. 

Ampola 30.000    

3300 Colagenase pomada,  com 
clorafenicol, bisnaga de 30 gramas. 

Bisnaga 50.000    

3301 Complexo B (vitamina B1, B2, B6, 
nicotinamida ) solução injetável, 
ampola de 2ml. 

Ampola 30.000    

3302 Deslanosideo 0,2 mg/ml solução 
injetável ampola de 2 ml. 

Ampola 30.000    

3303 Dexametasona 1 mg/g, creme, 
bisnaga com 10 gramas. 

Bisnaga 50.000    

3304 Dexclorfeneramina 0,4 mg/ml, 
solução oral, frasco 100 ml. 

Frasco 50.000    

3305 Dexclorfeneramina 2 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3306 Dexametasona, fosfato dissodico 
4mg/ml solução injetável, amopla de 
2,5ml. 

Ampola 30.000    

3307 
Diazepam 10 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3308 Diazepam solução injetável 5mg/ml, 
ampolas de 2ml. 

Ampola 50.000    

3309 Diclofenaco de sódio 75mg/ml, 
solução injetável, ampola de 3ml. 

Ampola 30.000    

3310 
Digoxina 0,25mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3311 Dimenidrinato 25 mg + cloridrato de 
piridoxina 5mg, solução oral (gotas). 
Frasco com autogotejador de 20 ml. 

Frasco 30.000    

3312 Dimenidrato+ piridoxina 
50mg+50mg/ml solução injetável (IM) 
ampolas de 1ml. 

Ampola 30.000    

3313 Dimenidrato+ piridoxina + glicose + 
frutose 
30mg+30mg+1000mg+1000mg/ml 
solução injetável (EV) 

Ampola 30.000    

3314 Dipirona sódica 500 mg/ml, solução 
oral gotas, frasco 20 ml. 

Frasco 90.000    
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3315 
Dipirona sódica 500 mg, comprimido. 

Comp. 90.000    

3316 Dipirona sódica 500mg/ml, solução 
injetável, ampola de 2ml. 

Ampola 90.000    

3317 Divalproato de sódio 250 mg, 
comprimidos revestido de liberação 
prolongada (ER) 

Comp. 50.000    

3318 Divalproato de sódio, 500 mg, 
comprimidos revestidos de liberação 
prolongada.  

Comp. 50.000    

3320 Dobutamina cloridrato 12,5 mg/ml sol 
inj ampola de 20 ml. 

Ampola 50.000    

3321 
Domperidona 10 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3322 Domperidona 1mg / ml, suspensão, 
frasco com 100 ml. 

Frasco 30.000    

3323 Dopamina 5mg/ml, solução injetável, 
ampola de 10 ml. 

Ampola 50.000    

3324 Doxazosina mesilato 2 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3325 
Duloxetina 30 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3326 
Duloxetina 60 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3327 
Enalapril maleato 20 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3328 Enema de glicerina (clister 
glicerinado) 12% , frasco 500ml. 

Frasco 30.000    

3329 Enoxaparina 40 mg/ml, solução 
injetável com seringa pre-enchida. 

Unidade 30.000    

3330 Epinefrina, hemitartarato 1 ml 
solução injetável, ampola de 1 ml. 

Ampola 30.000    

3331 Escopolamina (hioscina-butilbrometo 
de escopolamina) 20mg/ml ampola de 
1ml. 

Ampola 90.000    

3332 Escopolamina (hioscina-brometo de 
n-butilescopolamina) + dipirona 
sodica 10 mg/ml + 1.000 mg/ml sol inj 
amopla de 5ml. 

Ampola 90.000    

3333 
Espiramicina 500 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3334 
Espironolactona 25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3335 
Fenitoína sódica 100 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3336 
Fenitoína 50 mg/ml ampolas de 5ml. 

Ampola 30.000    

3337 Fenobarbital sódico 100mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    
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3338 Fenobarbital sódico 40 mg/ml, 
solução oral, frasco 20 ml. 

Frasco 30.000    

3339 Fenobarbital solução 
injetável100mg/ml, ampola de 2 ml. 

Ampola 30.000    

3340 Fenoterol , bromidrato 5mg/ml, 
solução para inalação , frasco com 20 
ml. 

Frasco 50.000    

3341 Fentanila 0,05mg/ml, solução 
injetável,  ampola de 1ml. 

ampola 50.000    

3342 Fentanila 0,05 mg/ml, solução 
injetável, ampolas de 5ml. 

Ampola 30.000    

3343 Fitomenadiona 10mg/ml, sol 
injetável, ampola de 1ml. 

Ampola 30.000    

3344 
Fluconazol 150 mg, cápsula. 

Cápsula 50.000    

3345 Flufenazina enantato 25mg/mL, 
ampola de 1ml. 

Ampola 30.000    

3346 Flumazenil 0,1 mg/ml sol injetável 
ampolas de 5 ml. 

Ampola 30.000    

3347 
Fluoxetina cloridrato 20 mg, cápsulas. 

Cápsula 90.000    

3348 Flurazepam 30 mg, comprimidos 
revestidos. 

Comp. 50.000    

3349 
Folinato de cálcio 15 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3350 
Furosemida 40 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3351 Furosemida 20mg/ml,solução 
injetável, ampolas de 2 ml. 

Ampola 30.000    

3352 
Gabapentina 300 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3353 Gentamicina 40mg/ml, solução 
injetável 2ml. 

Ampola 30.000    

3354 
Glibenclamida 5 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3355 
Glicazida 30 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3356 Gliconato de calcio 100 mg/ml 
solução injetavel ampola de 10 ml. 

Ampola 30.000    

3357 Glicose 25% solução injetável, ampola 
de 10 ml. 

Ampola 30.000    

927 Glicose 50% solução injetável , 
ampola de 10 ml. 

Ampola 30.000    

3358 Haloperidol 2mg/ml, solução oral, 
frasco de 20 ml. 

Frasco 30.000    

3359 
Haloperidol 5mg, comprimido. 

Comp. 50.000    
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3360 Haloperidol decanoato 50mg/ml, 
soluçao  injetável  ( 70,52 mg/ml 
ampola de 1ml), 

Ampola 30.000    

3361 Haloperidol 5mg/ml, solução 
injetável, ampola de 1ml. 

Ampola 30.000    

3362 Heparina 5000 UI/0,25 ml, ampola de 
0,25 ml. 

Ampola 50.000    

3363 Heparina sódica 5000 UI/ml, ampola 
de 5,0 ml. 

Ampola 50.000    

3364 Hidralazina cloridrato 50 mg,  
comprimido. 

Comp. 50.000    

3365 
Hidralazina, cloridrato 20 mg/ml. 

Comp. 50.000    

3366 
Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

1025 Hidrocortisona, succinato sodico 500 
mg pó para suspensão injetável, 
frasco. 

Frasco 50.000    

3367 Hidrocortisona , succinato sódico 100 
mg, pó pra suspensão injetável, 
frasco. 

Frasco 50.000    

3368 Ibuprofeno 50 mg/ml, solução oral 
gotas, frasco 30 ml. 

Frasco 50.000    

3369 
Ibuprofeno 600 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3370 Imipramina cloridrato 25mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3371 Ipratropio, brometo 0,25mg/ml, 
solução para inalação, frasco de 20 
ml. 

Frasco 30.000    

3372 Isossorbida dinitrato 5 mg, 
comprimidos sublingual. 

Comp. 50.000    

3373 Isossorbida mononitrato 40 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3374 
Ivermectina 6 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3375 Levodopa +  benzerazida cloridrato 
200 mg + 50 mg), comprimido. 

Comp. 50.000    

3376 Levodopa +  benzerazida cloridrato 
100 mg + 25 mg), comprimido. 

Comp. 50.000    

3377 Levomepromazina maleato 40 
mg/mL, solução oral, frasco com 20 
ml. 

Frasco 30.000    

3378 Levomepromazina maleat 100 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3379 Levomepromazina maleato) 25 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    
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3380 
Levotiroxina 50 mcg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3381 Levotiroxina sódica100 mcg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3382 Levotiroxina sódica25 mcg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3383 Lidocaína cloridrato 20 mg/g, geléia, 
bisnaga com 30 gramas. 

Bisnaga 30.000    

3384 Lidocaína, cloridrato 25mg/ml solução 
injetável, frasco ampola 20 ml. 

Ampola 30.000    

3385 Lidocaína + epinefrina 2% (20+0,005 
mg) sol injetável, frasco/ampola 20 
ml. 

Ampola 30.000    

2671 Lidocaína spray 10%, solução aquosa. 
Frasco 100 ml. (Manipulação 
alopática) 

Frasco 30.000    

3386 Loratadina 1 mg/ml, xarope, frasco 
100 ml. 

Frasco 30.000    

3387 
Loratadina 10 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3388 
Losartana 50 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3389 
Mebendazol 100 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3390 Mebendazol 20 mg/ml, suspensão 
oral, frasco 30 ml. 

Frasco 30.000    

3391 Metformina cloridrato 500 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3392 Metformina cloridrato 850 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3393 
Metildopa 250 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3394 
Metildopa 500 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3395 Metilfenidato cloridrato 10 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3396 Metoclopramida cloridrato 10 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3397 Metoclopramida cloridrato 4mg/ml, 
solução oral, frasco 10 ml. 

Frasco 30.000    

3398 Metoclopramida, cloridrato 25mg/ml, 
solução injetável, ampolas de 2ml. 

Ampola 30.000    

3399 Metoprolol succinato 50 mg, 
comprimido de liberação prolongada. 

Comp. 50.000    

3400 
Metronidazol 250mg , comprimido. 

Comp. 50.000    

3401 Metronidazol 40 mg/ml, suspensão 
oral, frasco 100 ml. 

Frasco 30.000    
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3402 Miconazol nitrato 20mg/g creme 
vaginal com 14 aplicadores, tubo de 
80 gramas. 

Bisnaga 30.000    

3403 Miconazol nitrato 20mg/g creme 
dermatológico, bisnaga de 28 gramas. 

Bisnaga 30.000    

3404 Miconazol nitrato 20mg/ml loção, 
embalagem de 30 ml. 

Frasco 30.000    

885 Midazolam 5mg/ml, solução injetável, 
ampola de 3ml. 

Ampola 30.000    

3405 Midazolam 5mg/ml, solução injetável, 
ampola de 10 ml. 

Ampola 30.000    

3406 Morfina sulfato 10mg/ml, uso 
injetável, ampola de 1ml. 

Ampola 30.000    

3041 Naloxona 0,4 mg/ml, ampola de 1 ml, 
uso injetável. 

Ampola 30.000    

3407 Nifedipina 20 mg, comprimido 
revestido. 

Comp. 50.000    

3408 Nitrato de tiamina 100mg+ cloridrato 
de piridoxina 100mg+ 
cianocobalamina 5.000mg), 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3409 
Nitrofurantoína 100 mg, cápsulas. 

Cápsula 50.000    

3410 Norepinefrina , hemitartarato 
2mg/ml, ampola de 4ml. 

Ampola 30.000    

3411 Nortriptilina cloridrato 25 mg, 
cápsulas. 

Cápsula 50.000    

3412 Nortriptilina cloridrato 50 mg, 
cápsulas. 

Cápsula 50.000    

3413 
Omeprazol 20 mg, cápsulas. 

Cápsula 90.000    

3414 Oxibutinina cloridrato, 1mg/ml , 
xarope, frasco de 120 ml. 

Frasco 30.000    

3415 Oxibutinina cloridrato 5mg, 

comprimidos. 

Comp. 50.000    

3416 Paracetamol 200 mg/ml, solução oral 
gotas, frasco 20 ml. 

Frasco 50.000    

3417 
Paracetamol 500 mg, comprimidos. 

Comp. 90.000    

3418 
Permetrina 10 mg/ml, loção 60 ml. 

Frasco 30.000    

3419 
Permetrina 50 mg/ml, loção 60 ml. 

Frasco 30.000    

3420 Periciazina 4% solução oral, frasco 
com 20 ml. 

Frasco 30.000    

3421 Petidina, cloridrato injetável, 
50mg/ml, ampolas de 2ml. 

Ampola 30.000    



 

Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte. Lagoa Formosa/MG 
(34)3824-1710 – E-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br 

 

3422 
Pirimetamina 25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3423 
Pregabalina 75 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3424 Prednisolona fosfato 3 mg/ml, 
solução oral, frasco 100 ml. 

Frasco 30.000    

3425 Prednisolona fosfato 1mg/ml, solução 
oral, frasco 100 ml. 

Frasco 30.000    

3426 
Prednisona 20 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3427 
Prednisona 5mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3428 Prometazina cloridrato 25 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3429 Prometazina, cloridrato 50mg/2ml, 
solução injetável, ampola de 2ml. 

Ampola 30.000    

3430 Propranolol cloridrato 40 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3431 Raniditina , cloridrato 25mg/ml, sol 
injetável, ampola de 2ml. 

Ampola 30.000    

3432 
Ranitidina 150 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3433 Retinol, acetato 10000ui/g + 
cloranfenicol 5mg/g + metionina 
5mg/g+ aminoácidos 25g, pomada 
oftalmológica, bisnaga com 
3,5gramas. 

Bisnaga 20.000    

3434 
Risperidona 1mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3435 
Risperidona 2mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3436 Risperidona 1mg/ml, solução oral, 

frasco com 30 ml. 

Frasco 50.000    

3437 Rivaroxabana 15 mg, comprimidos 
revestidos. 

Comp. 50.000    

3438 Rivaroxabana 20  mg, comprimidos 
revestidos. 

Comp. 50.000    

3439 Sais de reidratação oral (60 mEq de 
Sódio, 20 mEq de Potássio, 60 mEq de 
Cloreto, 20 mEq de Citrato e 110 
mMol de Glicose), envelope com 27,9 
gramas de pó. Sabor Natural. 

Unidade 50.000    

3440 Sertralina cloridrato 50mg, 
comprimido revestido. 

Comp. 50.000    

2691 Simeticona 75 mg/ml, solução oral, 
frasco de 15ml. 

Frasco 30.000    

3441 Sinvastatina 40 mg, comprimidos 
revestidos. 

Comp. 50.000    
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2700 Solução de cloreto de sódio a 0,9%, 
500 ml (soro fisiológico). Frasco de 
Polietileno. 

Frasco 90.000    

3442 Solução de cloreto de sódio a 0,9%, 
250 ml (soro fisiológico). Frasco de 
Polietileno. 

Frasco 90.000    

3443 Solução de cloreto de sódio a 0,9%, 
100 ml (soro fisiológico). Frasco de 
Polietileno. 

Frasco 90.000    

3444 Solução de Glicose 5% , 50ml (soro 
glicosado). Frasco de Polietileno. 

Frasco 90.000    

3445 Solução de Glicose 5% ,100ml, soro 
glicosado). Frasco de Polietileno 

Frasco 90.000    

3446 Solução de Glicose 5% , 500ml soro 
glicosado). Frasco de Polietileno. 

Frasco 50.000    

2698 Solução oftálmica estéril  cloridrato de 
ciclopentolato 1%. Frasco plástico 
conta – gotas, conteúdo de 5 ml. 

Frasco 30.000    

2695 Solução oftálmica estéril a base de 
fluoresceína sódica 1%. Frasco 
plástico conta – gotas, conteúdo de 5 
ml. 

Frasco 30.000    

203 Solução oftálmica estéril cloridrato de 
fenilefrina 10%. Frasco plástico conta 
– gotas, conteúdo de 5 ml. 

Frasco 30.000    

3447 Solução oftálmica estéril cloridrato de 
proximetacaína 5mg/ml. Frasco 
plástico conta – gotas, conteúdo de 5 
ml. 

Frasco 30.000    

3448 Solução oftálmica estéril cloridrato de 
tetracaína + cloridrato de fenilegrina. 
Frasco plástico conta – gotas, 
conteúdo de 5 ml. 

Frasco 30.000    

2696 Solução oftálmica estéril tropicamida 
10 mg/ml. Frasco plástico conta – 
gotas, conteúdo de 5 ml. 

Frasco 50.000    

3449 Solução Ringer com Lactato (cloreto 
de sódio 6 mg/mL, cloreto de potássio 
0,3 mg/mL, cloreto de cálcio 0,2 
mg/mL e lactato de sódio 3,1 mg/mL), 
frasco de 500 mL. Frasco de 
Polietileno. 

Frasco 50.000    

3450 
Sulfadiazina 500 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3451 Sulfadiazina de prata 10mg/g, Bisnaga 
de 50 gramas. 

Bisnaga 30.000    
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3452 Sulfametoxazol + trimetoprima 
400mg + 80 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3453 Sulfametoxazol + trimetoprima 40mg 
+ 8 mg/ml,  suspensão oral, frascos de  
50 ml. 

Frasco 30.000    

3454 Sulfato de magnésio 10% 100 mg/ml, 
ampola de 10 ml. 

Ampola 30.000    

3455 Sulfato ferroso 25mg/ml, solução oral, 
frasco de 30 ml. 

Frasco 50.000    

3456 
Sulfato ferroso 40 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3457 Suxametônio, cloreto), 100mg, 
suspensão injetável frasco/ampola. 

Frasco 50.000    

3458 Tiamina cloridrato 300 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3459 
Tibolona 1,25 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3460 Timolol maleato 5 mg/ml, solução 
oftálmica, frasco de 5 ml. 

Frasco 30.000    

3461 Tramadol cloridrato 50 mg/ml, 
solução ampola com 1 mL. 

Ampola 30.000    

3462 Tioridazina cloridrato 200 mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

3463 Valproato Sódico 250 mg, comprimido. Comp. 50.000    

3464 Valproato Sódico 500 mg, 
comprimidos. 

Comp. 50.000    

3466 Valproato Sódio 50 mg/ml, xarope, 

frasco 100 ml. 

Frasco 30.000    

3467 
Varfarina sódico 5 mg, comprimido. 

Comp. 50.000    

3468 Verapamil cloridrato 80mg, 
comprimido. 

Comp. 50.000    

 

2.2. O CISALP não estará obrigado a adquirir os quantitativos dispostos neste Termo de Referência, 

devendo adquirir os medicamentos de acordo com a sua necessidade;  

2.3. Os medicamentos que não forem adquiridos imediatamente ficarão registrados em ATA para 

suprir qualquer eventualidade, quando necessário; 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer ente 

consorciado do CISALP que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
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gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições 

e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações. 

3.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas 

por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos 

órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de 

eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de 

registro de preços. 

3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

3.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão 

ou entidade, a máximo cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente 

aderirem. 

3.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 

ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

3.8. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo 

para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão 

não participante. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de assinatura da Ata, 

não podendo ser prorrogada. 
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5. CLÁUSULA QUINTA - REVISÃO E CANCELAMENTO 

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 

90 (noventa) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado. 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

5.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

5.8. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. Não 

havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro 

de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.9. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.10. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.11. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

5.12. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

5.13. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.14. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado 

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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5.15. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

5.16. Por razão de interesse público; ou 

5.17. A pedido do fornecedor.  

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o 

descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao 

respectivo órgão participante a aplicação da penalidade. 

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências dada a 

necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, 

as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 

encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

7.3. No caso de registro de preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens 

nas seguintes hipóteses. 

7.4. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos 

definidos no certame; ou 

7.5. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor 

preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - FORO 



 

Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte. Lagoa Formosa/MG 
(34)3824-1710 – E-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br 

 

8.1. É eleito o Foro da Comarca de Patos de Minas para dirimir os litígios que decorrerem da execução 

deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei 

nº 8.666/93.  

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas.  

 

Lagoa Formosa - MG, 13 de março de 2020. 

 

_________________________        ___________________________ 

CONTRATADO(A)                                  CONTRATANTE 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1.____________________________   2. __________________________ 
Nome:       Nome: 
CPF:       CPF:  
Cargo:    

 

 

 


