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DROGAFONTE
MEDICAMENTOS

E MATERIAL

HOSPITALAR

REFERENTE A LICITAÇÃO PUBLICA - PREGÃO N° 16.621/2018 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 16.621/2018 Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Venho por meio desta fazer denuncia por suspeita de irregularidade no PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 16.621/2018 que ocorreu no dia 01/10/2018 ás 09:00 na
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PB, em virtude dos preços propostos de forma
inexequível, pela empresa: LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS
E MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA E NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
MEDICAMENTOS LTDA.
Solicito a este tribunal faça diligência no sentido de observar as notas fiscais de entrada dos
itens ganhos das empresas LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS
E MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA E NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
MEDICAMENTOS LTDA, para comparar com os valores ofertados, a fim de que se possa
comprovar ou não a referida suspeita de preços inexequíveis, fato este, previsto no arr' 48 II da lei
8666/93

Diante do exposto, solicito tal averiguação.

,.

R/Drogafonte
Rua Barão de Bonito,

Ifwww.drogafonte.com

408 - Várzea - Recife - PE

I CEP:

50740-080

"'(81) 2102-1819

I Televendas:

(81) 2102.1830

Denúncia Escrita. Proc. 00699/19. Data: 10/01/2019 17:37. Responsável: Usuário da C. Externa.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 26/10/2018 às 11:23:52 foi
protocolizado o Documento sob o Nº 78871/18 da subcategoria Denúncia , exercício 2018,
referente a(o) Secretaria de Saúde de Campina Grande.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.16.621 / 2018 / SMS / FMS / PMCG
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processos n.° 16.621 / 2018 / CPL / FMS / PMCG.
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 01 / 10 / 2018
HORÁRIO: 09 HORAS.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de Direito Público Interno,
Órgão da Administração Direta, inscrita no CNPJ 24.513.574/0001-21 do Ministério da fazenda,
com sede na Av. Assis Chateaubriand, 1376 – bairro Liberdade, Campina Grande, Paraíba, através
do Pregoeiro Oficial do Município, regularmente nomeado (a) pela Digníssima Secretária
Municipal de Saúde de Campina Grande, formalizado pela Portaria 002/2018/SMS-GS, de 02 de
Janeiro de 2018, torna público a quem possa interessar, que fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) Nº 16.621 /2018/SMS,
do Tipo MENOR PREÇO POR ÌTEM, Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 3.104, de 14
de abril de 2004, previsto no Art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas
alterações, objetivando a AQUISIÇÃO DE: “MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA”, PARA
ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE (UBSF’S) DO MUNICÍPIO DE
CAMPINA GRANDE, DURANTE DOZE (12) MESES, no dia 01 DE OUTUBRO DE 2018 às 09

(nove) horas, na Sede da Comissão Permanente de Licitação, sita na Av. Assis Chateaubriand,
1376, Bairro da Liberdade - Campina Grande - Paraíba, de conformidade com os termos deste
Edital e seus anexos que integrarão o Processo Administrativo Licitatório instaurado sob o nº de
ordem 16.621 /2018/CPL/FMS/PMCG.
1.0 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
O presente Pregão (Sistema de Registro de Preços) será processado e julgado em
conformidade com a Lei Federal n.° 10.520/02, de 17.07.02, aplicando-se, subsidiariamente, as
disposições contidas no art. 15 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, e Regulamentado pelo Decreto
Municipal nº 3.104 de 14 de abril de 2004 e Decreto Federal, 7.892/13, bem como, as normas
editadas neste instrumento convocatório e demais legislações atinentes à espécie.
2.0. DA ORIGEM DOS RECURSOS:
2.1 - Os recursos para fazer face às despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
10.303.1011.2105 – AÇÕES DO COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACEUICA.
CÓDIGO DA DESPESAS:
3390.30
FONTE DE RECURSOS:
014 (SUS).
3.0. - DOS ANEXOS DO EDITAL:
3.1. Constituem anexos do presente Edital e dele fazem parte integrante os seguintes
documentos:
ANEXO I - MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.621/2018. Proc. 00699/19. Data: 10/01/2019 17:37. Responsável: Bruno D. M. Pereira.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO II - PROPOSTA PADRONIZADA,
ANEXO III – PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS.
ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO.
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO de cumprimento da disposição do art. 27, V da Lei
8.666/93;
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO.
ANEXO VII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
ANEXO VIII – EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO IX DECLARAÇÃO RELATIVO A PEQUENA EMPRESA PREVISTA NA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14.12.2006.
4 - DO OBJETO:
O presente Pregão tem como objeto a AQUISIÇÃO DE: “MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO
BÁSICA”, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE (UBSF’S) DO
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, DURANTE DOZE (12) MESES, que integra o presente

Edital em todos os seus termos e condições em anexo.
5 - DO PRAZO E FORNECIMENTO OU EXECUÇÃO DE SERVIÇOS:
5.1 - O prazo de entrega do material do presente Edital, solicitadas pelo FMS, mediantes
documentos expedido pela área responsável, salvo caráter de urgência e fora do horário de
expediente do FMS, deverá ser de no máximo, 10 (dez) dias úteis.
5.2 - O prazo de inicio de realização dos serviços, deverá ser após a assinatura do Contrato, e de
acordo com a necessidade da CONTRATANTE, na forma e condições fixadas no presente
instrumento, quando solicitado pela Secretaria beneficiária constantes neste Edital, ou para
quaisquer outros órgãos/unidades que vierem a aderir ao Contrato durante o período de sua
vigência.
6 - DA PARTICIPAÇÃO:
6.1 - Poderão participar da presente licitação exclusivamente pessoas jurídicas que atenderem as
exigências deste Edital.
6.2. Será vedada a participação de empresas na licitação quando:
6.2.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
6.2.2. Sob processo de concordata ou falência;
6.2.3. Impedidas de licitar e contratar com a Administração Municipal de Campina Grande;
6.2.4. Reunidas em consórcio.
6.2.5. Não estiverem legalmente estabelecidas no País.
6.2.6. Cujos diretores, sócios, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico,
fiscal consultivo, deliberativo ou administrativo, mantenham qualquer vínculo empregatício
com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.
6.3. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.621/2018. Proc. 00699/19. Data: 10/01/2019 17:37. Responsável: Bruno D. M. Pereira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantido o direito prévio da citação e da
ampla defesa, o licitante que:
a) Ensejar retardamento da realização do certame;
b) Cometer fraude fiscal;
c) Deixar de apresentar documento exigido para participação do certame;
d) Apresentar documento ou declaração falsa;
e) Não mantiver a proposta de preços;
f) Comportar-se de modo inidôneo;
g) Falhar ou fraudar a execução do contrato;
h) Descumprir prazos.
7 - DAS DATAS DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
7.1 - Os envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" E "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser
entregues, no dia 01 / 10 / 2018, às 09 (nove) horas, na sede da Comissão Permanente de Licitação,
sita a Av. Assis Chateaubriand, 1376, bairro Liberdade, Campina Grande, Paraíba.
7.2 – O Pregoeiro Oficial do Município não considerará propostas remetidas ou endereçadas via
postal ou por outras formas, protocolados em local diverso ao estipulado, e que por isso não
cheguem até a data e horário previstos, não sendo os mesmos objetos de análise.
8 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E
DOCUMENTAÇÃO:
8.1. DO ENVELOPE 01 "PROPOSTA DE PREÇOS" – No local, data e hora indicados neste
EDITAL, serão entregues Envelopes de “PROPOSTA e HABILITAÇÃO” pelos representantes
legais das licitantes, mediante apresentação de documentos que comprove esta situação. A
documentação de credenciamento do representante que se fizer representa legalmente nesta
LICITAÇÃO, deverá ser entregue FORA DOS ENVELOPES “PROPOSTA e HABILITAÇÃO”,
antes do início do recebimento dos mesmos. A cópia do documento de identificação do representa
legal ou de credenciamento, será retido pelo (a) pregoeiro (a) e juntado ao processo licitatório. São
os seguintes os documentos necessários ao CREDENCIAMENTO:
a) Na condição de procurador – Documento oficial de identidade e instrumento público
ou particular de procuração (neste caso com firma reconhecida) ou carta de credenciamento que
comprove a outorga de poderes, na forma da Lei, para praticar todos os atos inerentes ao certame,
expedida pela Licitante, datilografada ou impressa por meio eletrônico, em papel timbrado e
assinatura com firma reconhecida, bem como Estatuto Social ou Contrato Social e alterações
registradas no órgão de registro de comércio competente, ou Contrato social consolidado e
registrado no órgão de registro de comércio competente;
b) Na condição de sócio, proprietário ou dirigente da sociedade – Documento Oficial de
Identidade e cópia do Estatuto social ou Contrato Social e alterações registradas no órgão de
registro de comércio competente, ou Contrato Social Consolidado registrado no órgão de registro de
comercio competente ou documentação na qual estejam expressos poderes para exercer direito e
assumir obrigações em nome da Licitante.
8.2 – A não apresentação do documento de credenciamento ou a sua incorreção não impedirá a
participação da Licitante no certame, porém impossibilitará o representante de se manifestar e
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.621/2018. Proc. 00699/19. Data: 10/01/2019 17:37. Responsável: Bruno D. M. Pereira.
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responder pela empresa não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação ou
interferir no desenvolvimento dos trabalhos.
8.3 – DO ENVELOPE 01 “DOCUMENTAÇÃO”
O envelope 01 deverá conter a Proposta de Preços propriamente dita, bem como os demais
documentos exigidos neste Edital, em envelope fechado, contendo em sua parte externa e frontal os
seguintes dizeres:
ENVELOPE N.º 001
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 16.621 / SMS / PMCG / 2018
ENVELOPE "PROPOSTA DE PREÇOS"
PROPONENTE:...................................
8.4 - DO ENVELOPE 02

"DOCUMENTAÇÃO"

O envelope 02 deverá conter a documentação relativa à Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica e
Regularidade Fiscal e Trabalhista, em envelope fechado, contendo em sua parte externa e frontal os
seguintes dizeres:
ENVELOPE N.º 02
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº.16.621 / SMS / PMCG / 2018
ENVELOPE "DOCUMENTAÇÃO"
PROPONENTE:..................................
9 - DO CREDENCIAMENTO PARA MANIFESTAÇÃO NAS SESSÕES:
9.1 - A Empresa no ato do Credenciamento, para o efetivo exercício do direito de preferência, as
MPE’s, nos termos da legislação civil, terão que apresentar Declaração que é beneficiário da Lei
Geral da Micro e Pequena Empresa, conforme (art. 72 da LC 123/2006).
9.2 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará sua imediata exclusão
em participar dos atos seguintes, salvo autorização expressa do Pregoeiro, mantida a proposta
escrita, desde que aceita.
9.3 - Para manifestação nas reuniões e para prática de atos relativos ao presente Pregão,
especialmente para formulação de lances verbais e interpor recurso motivadamente na sessão, a
licitante deverá indicar um representante devidamente credenciado no inicio da sessão, através de
01 (um) representante legal, devidamente munido de documento que o credencie a participar de
procedimentos licitatórios. Não será aceito credenciamento de um mesmo representante para mais
de uma empresa.
9.4 - Para efeito de cumprimento do disposto no item 9.3, poderá ser indicado o representante legal
da empresa (sócio ou diretor) ou preposto devidamente credenciado através de documento hábil,
conforme modelo constante no Anexo I.
9.5 - O Credenciamento far-se-á por meio de Procuração Pública ou Particular com firma
reconhecida e com poderes necessários para formulação de propostas, ofertas e lances de preços, e
praticar todos os demais atos pertinentes à licitação. Sendo o representante sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá este apresentar cópia do respectivo
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.621/2018. Proc. 00699/19. Data: 10/01/2019 17:37. Responsável: Bruno D. M. Pereira.
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18

19

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
9.6 - O documento de identificação do representante legal e de credenciamento do preposto
deverão está FORA DOS ENVELOPES, juntamente com o Contrato Social ou documento de
registro de empresa individual, identificando proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa
proponente e ser entregue ao pregoeiro no momento da abertura da sessão da licitação, juntamente
com os envelopes proposta e documentação.
9.7 – A Cópia do documento de identificação do representante legal ou de credenciamento será
retido pelo(a) pregoeiro(a) e juntado ao processo licitatório.
9.8 - Iniciada a sessão e antes da abertura dos envelopes, o(a) pregoeiro(a) verificará o efetivo
credenciamento dos representantes das licitantes que se fizerem presentes.
9.9 - Será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados os documentos
necessários à identificação do interessado ou demonstrada sua condição de representante legal do
licitante, e dos poderes específicos para prática dos atos do Pregão, como dar lances e interpor
recurso, motivadamente, na sessão.
9.10 - A inobservância dos termos deste item impedirá a licitante de formular lances verbais,
manifestar a intenção de recorrer e de desistir e renunciar ao direito de interpor recursos.
9.11 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma
empresa licitante.
9.12 - O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente
credenciado, desde que não configure retardamento aos trabalhos.
9.13 - Os interessados em acompanhar as sessões de abertura dos envelopes que não tenham sido
credenciados, poderão fazê-lo desde que não interfiram, de modo algum, no bom andamento dos
trabalhos.
10 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
10.1 - Cada licitante deverá apresentar, simultaneamente, 02 (DOIS) envelopes, devidamente
fechados e indevassáveis, no endereço, data e hora estabelecidos no preâmbulo deste Edital, com as
respectivas identificações:
10.2 - Do envelope Nº 01 – Proposta de Preços:
10.2.1 - O envelope Nº1 deverá conter a Proposta de Preços propriamente dita, nos termos do anexo
II;
10.2.2 – Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
10.2.3 – A Proposta de Preços deverá indicar os itens ofertados, observadas as exigências
estabelecidas neste instrumento, e os respectivos preços unitários, expressos em algarismos e por
extenso;
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.621/2018. Proc. 00699/19. Data: 10/01/2019 17:37. Responsável: Bruno D. M. Pereira.
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a) A proposta de preços deverá conter necessariamente o nome comercial, o fabricante ou a
procedência do material oferecido.
10.2.4 - A Proposta deverá ser apresentada em 02 (duas) vias preferencialmente, sem rasuras,
emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante, em linguagem clara e que não
dificulte a exata compreensão de seu enunciado e conterá:
10.2.4.1 - Número deste Pregão;
10.2.4.2 - Razão social, endereço, CNPJ, Inscrição estadual, telefone e fax da licitante, se houver;
10.2.4.3 - Especificação clara, completa e detalhada os produtos ofertados, conforme determina o
Art. 40, inciso I, da Lei 8.666/93 e alterações e, padrão definido no Anexo III;
10.2.4.4 - O(s) preço(s) do(s) item (ns) ofertado(s);
10.2.5 - Os preços devem ser cotados em moeda nacional, em algarismo e por extenso, com
centavos de no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. Caso seja apresentado preço com
mais de duas casas decimais após a vírgula, o(a) pregoeiro(a) considerará apenas as duas primeiras
casas decimais, sem qualquer tipo de arredondamento.
10.2.6 - Os preços ofertados devem ter como referência os praticados no mercado, para pagamento
em até 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
10.2.6.1 - Não será aceita disposição estabelecendo faturamento mínimo.
10.2.6.2 - Só será aceito um preço para cada item.
10.2.7 - A proponente deverá ofertar seu preço, expresso em reais, em algarismo e por extenso,
computados todos os custos básicos diretos, BDI (se cabível), bem como encargos sociais e
trabalhistas e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou
indiretamente sobre o objeto do Edital, tais como frete, combustível, embalagens, e demais
concernentes à plena execução do objeto durante o prazo do contrato;
10.2.8 - Para efeito de julgamento, havendo divergência entre o valor expresso em algarismos e por
extenso, prevalecerá este último;
10.2.9 - Prazo de fornecimento do objeto ora licitado deverá ser de acordo com o Termo de
Referência.
10.2.10 - Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, contados da entrega dos envelopes
contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS;
10.2.11 - Nome e número do Banco, nome e número da agência e número da conta corrente da
proponente.
11 - DO ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
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O envelope Nº 02 deverá conter a documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Qualificação
Técnica e à Regularidade Fiscal e Trabalhista, em conformidade com o previsto a seguir:
11.1 - A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA CONSISTIRÁ
EM:
11.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;
11.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, (Junta
Comercial) em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores;
11.1.3. Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;
11.1.3.1 – Somente poderão participar desta licitação Pessoa Jurídica, cujo ramo de atividade seja
compatível com o OBJETO do CONTRATO.
11.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
12.2 - A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA CONSISTE EM:
12.2.1 - A licitante deverá apresentar em seu nome Atestado(s) e ou Certidões fornecido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado que comprove(m) sua experiência pretérita para o
fornecimento/ serviço ora licitado, de forma compatível com o objeto desta licitação.
12.2.2 - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados
aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.
12.2.3 - Será considerado como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente,
empresas controladoras da empresa proponente, ou que tenham pelo menos uma mesma pessoa
física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da empresa proponente.
12.2.4 – Apresentar cópia autenticada do Alvará da Vigilância sanitária, com prazo de validade em
vigência. (Não será aceito protocolo).
12.2.5 – Apresentar Alvará de Funcionamento Expedido pela ANVISA.
12.2.6 – Autorização Especial
12.3 - A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA DA PROPONENTE CONSISTE EM:
12.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
12.3.2 - Certidão Negativa da Fazenda Municipal expedida pela Secretaria de Finanças da sede da
licitante;
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12.3.3 - Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço (FGTS).
12.3.4 – Certificado de Regularidade de situação junta a Fazenda Federal e Divida Ativa da União.
12.3.5 - Certidão Negativa da Fazenda Estadual expedida pela Secretaria de Finanças da sede da
licitante
12.3.6 – Prova de inexistência de débitos trabalhistas, (Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas) perante a Justiça do Trabalho – Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
12.3.6.1. Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com
efeitos negativo que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com
sua exigibilidade suspensa.
12.3.7.2 - Declaração, sob as penas da lei, emitida pelo proponente, do cumprimento do disposto no
art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, conforme modelo de declaração constante no Anexo
V.
12.3.7.3 - Declaração da licitante da inexistência de fato impeditivo para contratar com a
Administração Pública, com data atual, conforme modelo constante do Anexo. VI.
12.3.7.4 – Declaração da licitante que entregará os produtos no prazo estabelecido no edital, após
recebimento da Ordem de Fornecimento – OF.
12.3.7.5 - Declaração de que estar ciente das condições da licitação, que assume a responsabilidade
pela entrega dos produtos de 1ª qualidade e pela autenticidade e veracidade de todos os documentos
apresentados, sujeitando-se ás penalidades legais e a sumária desclassificação da licitação, e que
fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela CPL.
12.3.7.6 – As Microempresa (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) por ocasião da participação
em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme
determina a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 – alterações nas Leis de
Licitações.
12.3.7.7 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, e se a Licitante for
Pequena Empresa conforme Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
12.3.7.8 – Para os demais Licitantes, a não regularização da documentação, deste edital, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93,
alteradas, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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12.3.7.9 - Toda documentação exigida neste edital deverá ser apresentada em original, ou por
qualquer processo de cópia autenticado por cartório competente, pelo Pregoeiro (a) ou pela
Equipe de Apoio.
12.3.7.10 - A aceitação dos documentos obtidos via INTERNET ficará condicionada à confirmação
de sua validade, também por esse meio, pela Equipe de Apoio.
12.3.7.11 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar:
a) Em nome da licitante e com numero do CNPJ e com endereço respectivo;
b) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz ou se a
licitante for 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.
12.3.7.12 – A Proposta deverá ser apresentada por escrito, a qualificação completa (nome,
nacionalidade, estado civil, profissão, número do documento de identidade e CPF, endereço
completo e CEP) do representante legal da empresa para a assinatura do contrato, caso sagre-se
vencedora deste Torneio Licitatório.
12.3.7.13 – A documentação relativa a “QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA”,
consistirá em:
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Último Exercício Social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, exceto Microempresa e
empresa de pequeno porte.
a1) As empresas que ainda não encerraram o seu primeiro exercício social deverão
apresentar, para tanto, o balanço de abertura obedecida aos aspectos legais e formais de sua
elaboração;
b) Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial, para empresas com mais de 12
(doze) meses de atividade.
12.3.7.14 – Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, ou em
virtude de alguma circunstância que exija a interrupção da sessão, o Pregoeiro (a) poderá suspendêla informando a nova data e horário para continuidade da mesma.
a) É facultado ao Pregoeiro (a) Oficial, em qualquer fase do Processo Licitatório, promover
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterio0r de documentos ou informações que deveriam constar originalmente
nos envelopes.
13 - DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO (SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS):
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13.1– São os seguintes os procedimentos a serem adotados para a realização deste Pregão
Presencial (SRP), propriamente dito:
13.1.1 - No dia, hora, e local designados neste Edital, as Proponentes deverão estar legalmente
representados por seu representante legal ou por terceiros devidamente credenciados, com poderes
específicos para formulação de lances verbais e para a prática de todos os demais atos inerentes ao
certame conforme o modelo referencial indicado no Anexo I;
13.1.2 - Após o recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial os Documentos de
Habilitação e analise do Credenciamento identificando os representantes das empresas proponentes,
o Pregoeiro declarara aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais aceitará novos
proponentes, dando início a abertura dos envelopes dos participantes devidamente credenciados.
13.1.2.1 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais do Edital,
considerando-se como tais as que não possam ser atendidas, no ato, por simples manifestação da
proponente.
13.1.3 – As propostas serão classificadas provisoriamente, em ordem crescente de preço por item.
13.1.4 – Constará da Ata de Registro de Preços, os licitantes participantes, os preços oferecidos nas
propostas apresentadas, as propostas eventualmente desclassificadas com a respectiva
fundamentação e a ordem de classificação provisória das cotações;
13.1.5 - No curso da sessão, uma vez definida a classificação provisória, o(a) pregoeiro(a)
convidará individualmente o Proponente ofertante do menor valor do item e, todos aqueles com
propostas de preços até 10% (dez por cento) superiores àquela de forma seqüencial a apresentar
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, e os demais em ordem
decrescente de valor;
13.1.6 – Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, o
Pregoeiro poderá classificar os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;
13.1.7 - Na primeira rodada de lances, será permitida a manutenção do preço consignado na
proposta escrita.
13.1.8 – Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade da proposta escrita de
menor preço com o parâmetro de preço definido no Orçamento Básico da Secretaria competente,
bem como sua exeqüibilidade;
13.1.9 – O(a) pregoeiro(a) abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, do item até o
momento em que não haja novos lances de preços menores aos já ofertados;
13.1.10 - Não serão aceitos lances cujos valores forem iguais ou maiores ao último lance que tenha
sido anteriormente ofertado;
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13.1.11 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) pregoeiro(a), não
implicará na exclusão do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais relativos aos
demais itens, ficando sua última proposta registrada para classificação definitiva ao final da etapa;
13.1.12 – Declarada encerrada a etapa competitiva, o(a) pregoeiro(a) procederá à classificação
definitiva das propostas, que será consubstanciada em ata;
13.1.13 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativas as licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.
13.1.14 – Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação
do proponente classificado em primeiro lugar;
13.1.15 – Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no Edital, o Proponente classificado
e habilitado será declarado vencedor;
13.1.16 – Se o Proponente classificado em primeiro lugar não atender às exigências para
habilitação, o(a) pregoeiro(a) examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo
o respectivo licitante declarado vencedor.
13.1.17 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
franqueada vista imediata aos autos;
13.1.18 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
13.1.19 – O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
13.1.20 – O recurso contra a decisão do (a) pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo, conforme Art.
11, Inciso XVIII, Decreto 3.555 de 08 de agosto de 2000.
13.1.21 – Decididos, quando for o caso, os recursos, o(a) pregoeiro(a) declarará o vencedor da
licitação, encaminhando os autos do processo à autoridade competente, para homologação do
certame e convocação do adjudicatário para assinatura, nos termos da Ata de Registro de Preços
13.1.22.– Homologado e adjudicado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a
ordem classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocara os interessados
para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá
efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
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13.1.23 – Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar
o compromisso do TERMO DE CONTRATO, ou não apresentar situação regular no ato de
assinatura deste, poderá ser convocado outro licitante remanescente, observada a ordem de
classificação, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, e
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;
13.1.24 – Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes
desclassificados e dos classificados não declarados vencedores permanecerão sob custódia da
Administração até expirar a data de validade das propostas;
13.1.25 - Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem documentação incompleta ou com vícios
considerados insanáveis, rasuras em partes essenciais e desclassificadas as propostas que não
atenderem às exigências essenciais do Edital.
13.1.26 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
Órgão ou Entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante
prévia consulta ao “Órgão Gerenciador”, desde que devidamente comprovada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666/1993 e na INMARE n° 08/1998 e IN-SEAP n° 04/1999, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços;
13.1.27- Os órgãos e Entidades que não participaram deste Sistema de Registro de Preços,
quando desejarem fazer uso da Ata do Sistema de Registro de Preços, deverão manifestar seu
interesse junto ao “Órgão Gerenciador”, para que este indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação
13.1.28 – É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do Art. 57, da Lei nº
8.666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais
requisitos desta norma.
14- DO PREÇO:
14.1. Serão considerados vencedores do presente certame, os licitantes que apresentarem propostas
com preço igual ou inferior ao estimado Orçamento Básico da Secretaria de Saúde, classificados em
ordem crescente de preços cotados, que estabelece o preço máximo para cada item.
14.2. Havendo empate nos preços propostos, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independente do número de licitantes e será efetuado sorteio, em ato público, para o qual os
licitantes empatados serão convocados, nos termos do parágrafo 2º do artigo 45 da Lei Nº 8.666/93,
a licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação
aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
14.2.1 – Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as
Microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme art. 44 da Lei Complementar
123/2006.
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14.2.2 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte (EPP), sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores à proposta mais bem classificada, conforme § 1º do art. 44 da Lei Complementar
123/2006.
14.3 - Para as Microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), o intervalo percentual
estabelecido no sub item 9.3.2, será de 5% (cinco por cento), superior ao melhor preço.
14.4 – Ocorrendo o empate proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP), mais bem classificada
poderão apresentar proposta de preços inferiores àquela considerada vencedora do
certame, situação em que será adjudicado em seu favor objeto licitado;
b) Não ocorrendo à contratação da microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), na forma do subitem 9.3.4 alínea “a”, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na ordem classificatória.
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte se encontre empatados, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique o primeiro colocado.
14.5 - O empatado-perdedor será considerado o subseqüente classificado na forma da Lei nº
8.666/93 e alterações.
15. DA HOMOLOGAÇÃO:
15.1 - Concluído o julgamento das propostas e habilitação, o (a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio,
elaborará Relatório, contendo a classificação, será submetido à apreciação da autoridade
competente, que homologará a decisão do PREGOEIRO(A).
15.2.- A homologação do presente certame compete a Secretária da Pasta de Saúde, o que ocorrerá
logo após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos.
16. DO TERMO DE CONTRATO E SUA ASSINATURA:
16.1. Encerrados os trabalhos deste Pregão e lavrada a respectiva Ata, o contrato poderá ser firmado
entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Saúde e o detentor da ata,
o Termo de Contrato, nos termos e condições deste Edital de acordo com a minuta que é parte
integrante do presente instrumento Anexo IV.
16.1.1 – A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo Órgão Gerenciador
do Sistema de Registro de Preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro
instrumento similar, conforme o disposto no Art. 62 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
16.2. O Contrato deverá ser firmado por representante legal do detentor da ata ou por procurador
com poderes para tal, mediante comprovação através de contrato social ou instrumento equivalente
e procuração, respectivamente, juntamente com cópia de cédula de identidade do signatário.
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16.3. O detentor da ata convocado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
comunicação, fax ou telegrama, para assinar o contrato.
16.3.1. O prazo de assinatura do contrato estipulado neste item poderá ser prorrogado, por igual
período, quando solicitado durante seu transcurso, desde que haja motivo justificado e aceito pela
Secretaria competente.
16.3.2. A recusa injustificada do detentor da ata em atender o disposto no item anterior caracterizará
descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-o à multa prevista neste Edital, sem
prejuízo das demais sanções legais.
16.4 - Na ocorrência da hipótese prevista no item anterior aplicar-se-á o disposto da Lei 8.666/93 e
alterações.
16.5 - Nos termos do artigo 54, da Lei n.° 8.666/93, o instrumento de contrato rege-se pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado.
17 - DOS PRAZOS E LOCAL DO FORNECIMENTO:
17.1.- A Contratada deverá fornecer o objeto ou serviços ora licitado no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, após assinatura do contrato e posterior recebimento da Ordem de Fornecimento – OF,
e de acordo com os quantitativos solicitados pela CONTRATANTE - SMS/PMCG; o local de
fornecimento será nos órgãos da SMS de acordo com a ORDEM DE FORNECIMENTO-OF que
identificará o endereço de entrega.
18 - DO FORNECIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO:
18.1 - O Fornecimento do objeto ou serviços ora licitado deverá ser realizado de acordo com os
padrões determinados pela Secretaria competente, observadas as regras específicas fixadas no
presente Edital e na Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente;
18.2 - A aceitação definitiva dar-se-á em 48 (quarenta e oito) horas, quando a Nota Fiscal será
atestada por servidor/comissão devidamente credenciado para este fim e liberado o canhoto de
recebimento.
18.3 - Não serão admitidos o Fornecimento pela Contratada sem que esta esteja de posse da Ordem
de Fornecimento - OF - ou instrumento equivalente.
19 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
19.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do objeto licitado,
conforme os quantitativos solicitados, no Departamento Financeiro da própria Secretaria Municipal
de Saúde, mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente
atestados pelo servidor/comissão encarregada do recebimento.
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19.2 – O pagamento da despesa decorrente da presente contratação será da responsabilidade da
requisitante solicitante consoante mensuração contida no subitem 2.1.
19.3 - Os documentos exigidos para pagamento são:
19.3.1 - Certificado de Regularidade Fiscal - CRF, do FGTS;
19.3.2 - CND Municipal da Sede da Licitante;
19.3.3 - Nota Fiscal com discriminação a quantidade dos objetos efetivamente solicitados.
19.3 - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da
CONTRATADA, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem
a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.
20 - DA RESCISÃO DO CONTRATO:
20.1 - Os casos de rescisão contratual serão regulados na forma do Art. 78/79 da Lei nº 8.666/93,
alterada.
21 - PENALIDADES:
21.1 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
comportar-se de modo inadequado, de maneira a tumultuar o procedimento do Colegiado, ou fizer
declaração falsa, estará sujeito à aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, observados os procedimentos contidos no artigo 7º
da Lei Federal n.º 10.520/02.
21.2 - A recusa do detentor da ata em assinar o Contrato dentro do prazo fixado pela Administração
sujeita-a a penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor da proposta constante
da Ata do Sistema de Registro de Preço, lavrada pelo Pregoeiro e sua Equipe, sem prejuízo das
demais sanções legalmente estabelecidas, em observância ao disposto no artigo 81, Lei n.º 8666/93;
21.3 - A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA caracterizará a
inadimplência, sujeitando-a as seguintes penalidades:
21.3.1. Advertência;
21.3.2 - Multa;
21.3.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal;
21.3.4. Declaração de inidoneidade, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
21.4 - A penalidade de advertência, prevista no subitem 21.3.1., será aplicada pela administração do
órgão recebedor do produto, de ofício ou mediante proposta do responsável pelo acompanhamento
da execução do contrato.
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21.5 - A multa prevista no subitem 21.3.2 será aplicada pela Autoridade Superior e terá cabimento
nas seguintes hipóteses:
21.5.1 - O atraso no fornecimento, do objeto do presente Contrato, com desrespeito aos prazos
estabelecidos no termo referido na cláusula décima sexta, sujeitará à CONTRATADA à multa de
mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso.
21.5.2 - Ocorrendo o atraso no Fornecimento por duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas,
mesmo que em obrigações pertinentes a contratos acessórios de Fornecimento diferentes, a multa a
ser aplicada será de 1% do valor do contrato por dia de atraso.
21.5.3. A inexecução total do Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 20% (vinte por
cento) do valor total do contrato celebrado.
21.5.4. O Fornecimento parcial do objeto sujeitará multa de 10% (dez por cento) do valor total do
contrato.
21.5.5. O FORNECIMENTO, DO OBJETO OU SERVIÇOS EM NÍVEIS DE QUALIDADE
OU QUANTIDADE INFERIOR AO DEVIDO SUJEITARÁ A CONTRATADA À MULTA
DE 0,5% (ZERO VÍRGULA CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL ESTIMADO
PARA O PRESENTE FORNECIMENTO, POR DIA DE ATRASO NO CUMPRIMENTO
DO ESTABELECIDO.
21.6 - A aplicação das penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade são de
competência da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, concedida a defesa da
CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias contados da abertura de vista.
21.7 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo
específico, sendo assegurado ao particular o direito as contraditórias e amplas defesa, com todos os
meios a eles inerentes;
21.8 - As multas são independentes, sendo que a aplicação de uma não exclui das demais, bem
como não eximem a CONTRATADA da plena execução dos Fornecimentos solicitados.
21.9 - O valor da multa aplicada será sempre deduzido do pagamento da Nota Fiscal de referência
do quantitativo, se não houver recurso ou se o mesmo estiver definitivamente denegado.
21.10 - As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo representante
da Administração, nos moldes do art. 67, § 1.º da Lei 8.666/93.
22 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
22.1 - Além do recurso administrativo já referido neste Edital, dos atos administrativos decorrentes
do processamento desta licitação caberão os recursos previstos pelas leis Federais 10.520, de
17.07.2002 e n.º 8.666/93, de 21.06.93, observados os procedimentos ali previstos.
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22.1.1 - Decairá do direito de solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital
o interessado que não se manifestar até o 2° (segundo) dia útil anterior à data da sessão do Pregão, o
que caracterizará aceitação de todos os seus termos e condições. Qualquer manifestação posterior
que venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciariam não terá efeito de recurso perante a
Administração.
22.1.2. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o interessado de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
22.2 – Os recursos administrativos e Impugnação e solicitação de esclarecimento ao Instrumento
Convocatório deverão ser protocolados na Comissão de Licitação da Secretaria de Saúde, sita a Av.
Assis Chateaubriand, 1376, bairro Liberdade, Campina Grande, no horário das 07h00min às
13h00min.
22.3 – Não será conhecido o recurso ou solicitação de esclarecimento ou impugnação fora do prazo
legal, bem como aquele protocolado sem a observância das condições acima estabelecidas.
23 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
23.1 - O resultado da presente licitação será publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba,
Diário Oficial da União, conforme o caso, e Semanário Municipal de Campina Grande e ainda por
intermédio do telefone: (83) 3331-1060.
23.2 - As Ordens de Fornecimentos ou instrumento equivalente deverão conter:
23.2.1 - Dotação orçamentária da Secretaria solicitante;
23.2.2 - Descrição do objeto, quantidade e valor;
23.2.3 - Assinatura e carimbo do requisitante e da Diretoria Administrativa, da Secretaria
beneficiaria.
23.2.4 - Número de identificação do Pregão;
23.3. A CONTRATADA fica obrigada a, durante a vigência do Contrato, atender a todos os
pedidos de Fornecimento, desde que solicitado pelo Servidor da Secretaria habilitado para este fim.
23.4 - Será pago o preço vigente na data em que a Ordem de Fornecimento for executada, a
CONTRATADA, independentemente da data execução do Fornecimento, a unidade requisitante, ou
de qualquer revisão de preço deferida nesse intervalo de tempo.
23.5 - A recusa da CONTRATADA em receber o pedido no prazo estipulado neste edital
caracterizará inexecução total e acarretará a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
23.6 - A CONTRATADA deverá comunicar a Secretaria competente, toda e qualquer alteração de
dados cadastrais para atualização.
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23.7 - O Contrato conterá cláusula de rescisão unilateral, independentemente de aviso, interpelação
ou notificação, sem que a CONTRATADA tenha, por isso, direito a indenização, a não ser em caso
da ocorrência de dano efetivamente resultante de tal fato.
23.8 - O presente Pregão poderá ser anulado ou revogado, sempre mediante despacho motivado,
sem que caiba a qualquer licitante direito à indenização, observada a Legislação regente aplicável à
espécie.
23.9 - As quantidades previstas nesta contratação poderão sofrer alterações, observados, neste caso,
os limites e dispositivos constantes do Art. 65, da Lei nº 8.666/93, alterada.
23.10 - A impugnação feita tempestivamente não impedirá o interessado de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
23.11. O objeto do presente PREGÃO poderá ser requisitado por quaisquer órgãos ou unidades da
Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB que figurem neste Edital, desde que previamente
autorizado pelo Titular da Secretaria de Saúde.
23.12 - Os recursos financeiros para a celebração dos contratos decorrentes da presente Licitação
correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas no item 2.1 deste Edital.
23.13 - Os autos do processo de licitação ficarão à disposição dos interessados para, querendo obter
vistas.
23.14 - É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, a associação do contratado
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação,
sem expressa anuência da Prefeitura.
23.15 - É facultada ao(a) pregoeiro(a) ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
23.16 – Os materiais perfuro cortantes, deverão estar de acordo com a norma do NR 32 (Norma
Regulamentadora de segurança e Saúde do Trabalho).
23.17 - O presente Edital, seus anexos e a proposta do licitante proponente farão parte integrante do
Contrato, independentemente de transcrição.
23.18 - Nos termos da Portaria GS nº 003/2018, do dia 10 de Janeiro de 2018, o pregoeiro
designado para a presente licitação é o Sra. Ângela Maria Barbosa de Araújo, auxiliado pela
Equipe, facultada, no entanto, a substituição do Pregoeiro, caso seja conveniente para a
Administração.
23.19 - Questionamentos a serem feitos sobre este Edital deverão ser encaminhados à
Comissão de Licitação, situada na Av. Assis Chateaubriand, 1376, bairro Liberdade, na
cidade de C. Grande - Paraíba, no horário de 07h00min ás 13h00min horas, de segunda a
sexta-feira (Telefones: (083) 3331-1060).
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Campina Grande-PB, 06 de Setembro de 2018.
ÂNGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO
Pregoeira Oficial
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ANEXO I
DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

A empresa................................,ME (.......) ou EPP (.......) inscrita no CNPJ/CGC/MF sob o
n°..................., com SEDE em........................., na Rua/Av. ................., n°......, tendo como
representante legal o(a) Sr(a) ............................,(citar o cargo), CREDENCIA o(a)
SR.(a)............................, portador da carteira de identidade n°..................., para representá-la
perante a Prefeitura Municipal de Campina Grande, PB, na licitação Pregão, (Sistema de Registro
de Preços) n° 16.621 /2018/SMS/FMS/PMCG, outorgando-lhe expressos poderes para formulação
de lances verbais, apresentação de recursos na sessão, desistência e renúncia ao direito de interpor
recursos e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame em referência.

Campina Grande-PB, ______ de _______________ de 2018.

...................................
Nome/assinatura
Cargo
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ANEXO II
MODELO DA PROPOSTA PADRONIZADA
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 16.621 /2018/SMS/FMS/PMCG
TIPO MENOR PREÇO POR ÌTEM
PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente)
Dados a constar na Proposta
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/Fax
Nome do Signatário
Estado civil do Signatário
Identidade do Signatário

Preenchimento pelo Proponente

Nacionalidade do Signatário
CPF do Signatário
Item 1 – Descrição do objeto

Valor Unitário R$

Valor Total R$

Item 2 – Idem.

Idem.

Idem.

Prazo de Validade da Proposta 60 Prazo de Entrega:
(sessenta) dias.
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete
até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o FORNECIMENTO do
objeto da presente licitação. Declaro ainda preencher os requisitos de Habilitação e que entregarei os
produtos no prazo estabelecido no edital, após recebimento da Ordem de Fornecimento – OF.
Observações
Data: ___/___/2018.

Assinatura: ______________________________________________

Nome do Representante Legal: Sr
(a).___________________________________________________
Identidade: _________=____-__

CPF/MF.____.____.___.-__

Endereço: Rua.(av).______________Bairro:_________. Cidade_________ Estado________
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ANEXO III
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:
O objeto da licitação é o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura.Aquisição de
medicamentos DE ATENÇÃO BÁSICA para atender as demandas das UNIDADES DE SAÚDE
(UBSF’S) do município de Campina Grande durante 12 meses.
1.1. Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem apresentar nos rótulos e bulas
todas as informações em língua portuguesa. Ou seja: número do lote data de fabricação e
validade, nome do responsável técnico, número do registro, nome genérico e concentração
de acordo com a Legislação Sanitária e nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor.
2. DA ESPECIFICAÇÃO:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

1
2
3

MILHEIRO
MILHEIRO
COMPRIMIDO

4.000
3.600
200.000

R$
R$
R$

32,42
63,63
0,70

FRASCO

30.000

R$

1,56

COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
MILHEIRO

500.000
500.000
700

R$
R$
R$

1,34
0,70
571,33

FRASCO

60.000

R$

5,98

FRASCO

35.000

R$

27,55

CÁPSULA

2.000.000

R$

0,25

COMPRIMIDO

500.000

R$

2,88

12
13

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100mg
ÁCIDO FÓLICO 5mg
ALBENDAZOL 400mg
ALBENDAZOL 40MG SUSPENSÃO
ORAL 10ml
ALENDRONATO DE SÓDIO 10mg
ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg
AMIODARONA 200mg
AMOXICILINA 250mg/5ml
(Suspensão - 60mL)
AMOXICILINA 250mg/5ml + CLAV.
DE POTÁSSIO 62,5mg/5ml
(Suspensão - 75mL)
AMOXICILINA 500mg
AMOXICILINA 500mg +
CLAVULONATO DE POTÁSSIO 125mg
ANLODIPINO 10mg
ANLODIPINO 5mg

MILHEIRO
MILHEIRO

2.000
3.600

R$
R$

129,52
48,23

14

ATENOLOL 100mg

MILHEIRO

700

R$

89,42

15
16

ATENOLOL 25mg
ATENOLOL 50mg
AZITROMICINA 200mg/5ml
(Suspensão)
AZITROMICINA 500mg
BECLOMETASONA 250mcg (Aerosol

MILHEIRO
MILHEIRO

1.800
2.700

R$
R$

46,95
54,20

FRASCO

30.000

R$

7,54

COMPRIMIDO
FRASCO

700.000
6.000

R$
R$

0,77
76,12

4
5
6
7
8
9
10
11

17
18
19

VALOR UNIT.
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36
37

- 10mL)
BECLOMETASONA 50mcg (Spray
Nasal - 24mL)
BENZILPENICILINA 1.200.000UI
(Injetável)
CAPTOPRIL 25mg
CALCITRIOL 0,25MCG
CEFALEXINA 250mg/5ml (Suspensão
- 60mL)
CEFALEXINA 500mg
CIPROFLOXACINO 500mg
CLORETO DE SÓDIO 9,0mg/ml +
BENZALCÔNIO 0,1mg/ml (Solução
Nasal - 30mL)
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO
NÃO ESTÉRIL - 500ml (FRASCO COM
TAMPA ROSQUEÁVEL)
DEXAMETASONA 1mg/g (Creme 10g)
DEXAMETASONA 0,5MG/ML ELIXIR
100ml
DEXCLORFENIRAMINA 0,4mg/mL
(Solução Oral - 100mL)
DEXCLORFENIRAMINA 2mg
DIGOXINA 0,25mg
DIPIRONA SÓDICA 500mg
DIPIRONA SÓDICA 500mg/mL
(Gotas - 10mL)
ENALAPRIL 10mg
ENALAPRIL 20mg

38

ENALAPRIL 5mg

MILHEIRO

2.700

R$

123,58

39
40

ESPIRONOLACTONA 100mg
ESPIRONOLACTONA 25mg
ESTRIOL CREME VAGINAL 1mg/g
(50g)
FLUCONAZOL 150mg
FUROSEMIDA 40mg
GLIBENCLAMIDA 5mg
HIDROCLOROTIAZIDA 25mg
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 6%
+MAGNÉSIO 4% (Suspensão Oral 100mL)
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNO 200mg +
HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 200mg
HIPROMELOSE 0,5% (Solução
Oftálmica Estéril - 10mL)
IBUPROFENO 600mg
IBUPROFENO 20mg/mL (Suspensão
Oral - 100mL)

MILHEIRO
MILHEIRO

720
1.800

R$
R$

622,05
241,58

BISNAGA

40.000

R$

19,51

CÁPSULA
MILHEIRO
MILHEIRO
MILHEIRO

300.000
3.000
3.600
8.000

R$
R$
R$
R$

0,38
44,45
34,33
31,43

FRASCO

72.000

R$

3,00

COMPRIMIDO

300.000

R$

0,31

FRASCO

10.000

R$

14,00

COMPRIMIDO

2.500.000

R$

0,18

FRASCO

40.000

R$

4,40

20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

FRASCO

8.000

R$

47,73

FRASCOAMPOLA
MILHEIRO
CÁPSULA

60.000

R$

14,54

9.000
180.000

R$
R$

34,04
3,46

FRASCO

50.000

R$

10,39

COMPRIMIDO
COMPRIMIDO

2.000.000
800.000

R$
R$

0,63
0,34

FRASCO

45.000

R$

1,68

FRASCO

100.000

R$

3,17

BISNAGA

40.000

R$

1,31

FRASCO

18.000

R$

2,02

FRASCO

40.000

R$

1,40

COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO

300.000
900.000
1.800.000

R$
R$
R$

0,12
0,08
0,11

FRASCO

126.000

R$

1,00

MILHEIRO
MILHEIRO

2.500
2.700

R$
R$

57,62
73,09
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

IPRATRÓPIO (BROMETO)
0,25mg/mL (Solução Para Inalação 20mL)
ISOSSORBIDA 40mg
ISOSSORBIDA 5mg SL
LEVODOPA 100mg + CLORIDRATO
DE BENSERAZIDA 25mg (HBS)
LEVODOPA 200mg + CLORIDRATO
DE BENSERAZIDA 50mg
LEVODOPA 250mg + CARBIDOPA
25mg
LEVONOGESTREL 0,15mg +
ETINILESTRADIOL 0,03mg (CICLO 21)
LEVONOGESTREL 0,75MG (PDS Emergência)
LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg
LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg
LEVOTIROXINA SÓDICA 50mcg
LORATADINA 10mg
LORATADINA 1mg/mL (Xarope 100mL)
MAYTENUS ILICIFOLIA 500mg
(Espinheira Santa)
MAYTENUS ILICIFOLIA SOLUÇÃO
ORAL (Espinheira Santa)
MEBENDAZOL 100mg
MEBENDAZOL 20mg/mL (Suspensão
Oral - 30mL)
MEDROXIPROGESTERONA
150mg/mL (Injetável)
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML (
SOLUÇÃO ORAL GOTAS) 10ml
METFORMINA 500mg
METFORMINA 850mg
METILDOPA 250mg
METILDOPA 500mg
METRONIDAZOL 100mg/g (Geléia
Vaginal - 50g)
METRONIDAZOL 40MG/ML
(SUSPENSÃO ORAL) 80ml
METRONIDAZOL 250MG
MICONAZOL (NITRATO) 20mg/g
(Creme Vaginal - 80g)
MIKANIA GLOMERATA SPRENG
XAROPE 100ML
NISTATINA 100.000 UI/mL
(Suspensão Oral - 50mL)
NORESTISTERONA 50mg/ml +
ESTRADIOL 5mg/ml (Injetável)
NORESTISTERONA 0,35mg

FRASCO

18.000

R$

1,27

MILHEIRO
MILHEIRO

360
360

R$
R$

465,27
277,60

COMPRIMIDO

500.000

R$

2,26

COMPRIMIDO

700.000

R$

2,66

COMPRIMIDO

300.000

R$

1,13

MILHEIRO

2.000

R$

109,64

COMPRIMIDO

18.000

R$

1,43

COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO

900.000
900.000
900.000
1.000.000

R$
R$
R$
R$

0,21
0,20
0,22
0,10

FRASCO

50.000

R$

3,34

COMPRIMIDO

250.000

R$

0,32

FRASCO

10.000

R$

19,84

COMPRIMIDO

800.000

R$

0,09

FRASCO

27.000

R$

1,59

AMPOLA

18.000

R$

19,45

FRASCO

18.000

R$

0,95

MILHEIRO
MILHEIRO
MILHEIRO
MILHEIRO

3.000
6.000
900
1.500

R$
R$
R$
R$

118,04
102,92
765,51
1.291,30

BISNAGA

50.000

R$

5,29

FRASCO

30.000

R$

5,44

COMPRIMIDO

1.300.000

R$

0,17

BISNAGA

60.000

R$

7,91

FRASCO

80.000

R$

3,05

FRASCO

15.000

R$

4,98

AMPOLA

40.000

R$

19,04

COMPRIMIDO

540.000

R$

0,31
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82
83
84
85
86
87
88

OMEPRAZOL 20mg
PARACETAMOL 200mg/mL (Gotas 15mL)
PARACETAMOL 500mg
PERMANGANATO DE POTÁSSIO
100mg
PERMETRINA 10mg/mL (1% - Loção
60mL)
PERMETRINA 50mg/mL (5% - Loção
60mL)
PREDNISOLONA 3mg/mL (Solução
Oral - 60mL)

CÁPSULA

3.500.000

R$

0,12

FRASCO

54.000

R$

1,11

COMPRIMIDO

1.800.000

R$

0,08

COMPRIMIDO

270.000

R$

0,16

FRASCO

35.000

R$

3,38

FRASCO

16.000

R$

8,21

FRASCO

40.000

R$

5,06

89

PREDNISONA 20mg

COMPRIMIDO

500.000

R$

0,31

90

PREDNISONA 5mg
PETROLATO LÍQUIDO ( ÓLEO
MINERAL - 100ML
PROMETAZINA 25mg
PROPANOLOL 10mg
PROPANOLOL 40mg
RANITIDINA 150mg
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
27,9g (Pó)
SALBUTAMOL (SULFATO)
100mcg/Jato-Dose (Aerosol - 200
doses)
SIVASTATINA 10mg
SIVASTATINA 20mg
SIVASTATINA 40mg
SULFADIAZINA DE PRATA 10mg/g
(Creme - 30g)
SULFAMETOXAZOL 400mg +
TRIMETOPRIMA 80mg
SULFAMETOXAZOL 40mg/mL +
TRIMETOPRIMA 8mg/mL (50mL)
SULFATO FERROSO 25MG/100ML
(XAROPE)
SULFATO FERROSO 125mg/ml
(Solução Oral - Gotas 30mL)
SULFATO FERROSO 40mg
NEOMICINA 5MG + BACITRACINA
250UI POR GRAMA PAMADA COM
15G
VERAPAMIL 120mg
VERAPAMIL 80mg

COMPRIMIDO

500.000

R$

0,17

FRSCO

24.000

R$

3,24

COMPRIMIDO
MILHEIRO
MILHEIRO
COMPRIMIDO

2.000.000
200
2.000
1.000.000

R$
R$
R$
R$

0,18
144,21
39,42
0,18

ENVELOPE

180.000

R$

0,78

FRASCO

30.000

R$

11,77

COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO

1.000.000
2.500.000
1.500.000

R$
R$
R$

0,11
0,13
0,24

BISNAGA

40.000

R$

5,43

COMPRIMIDO

500.000

R$

0,16

FRASCO

20.000

R$

1,73

FRASCO

40.000

R$

1,92

FRASCO

20.000

R$

1,26

COMPRIMIDO

2.500.000

R$

0,07

BISNAGA

20.000

R$

1,99

MILHEIRO
MILHEIRO

250
540

R$
R$

1.281,89
136,31

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

3. DO PEDIDO:
3.1. Será emitido pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) o documento “Ordem de
Fornecimento” e pelo setor financeiro a “Nota de Empenho” e serão enviados para o eEDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.621/2018. Proc. 00699/19. Data: 10/01/2019 17:37. Responsável: Bruno D. M. Pereira.
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mail fornecido pela a empresa vencedora do produto solicitado, ou entregue em mãos ao
representante legal da empresa.
4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos para o qual teve o preço registrado
nas condições, especificações e prazos previstos no Termo de Referência, no Edital do
Registro de Preços, no local e na quantidade especificada na Ordem de Fornecimento
emitida pela Central de Abastecimento Farmacêutico.
4.2. A CONTRATADA deverá responder pelas despesas relativas a frete, encargos trabalhistas,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas em
decorrência do fornecimento objeto do presente registro de preços.
4.3. A CONTRATADA deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar
ao MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ou a terceiros em razão de ação ou omissão,
dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente, de outras cominações
contratuais e/ou legais a que estiver sujeita.
4.4. A CONTRATADA deverá obedecer à melhor técnica vigente, enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT;
4.5. O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE não aceitará, sob nenhum pretexto, a
transferência da responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
4.6. A CONTRATADA, no prazo de validade dos produtos, deverá substituí-los no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para o Município, no caso de constatação
de vício oculto ou anomalia.
5. DA ENTREGA
5.1. A entrega do objeto desta aquisição será na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)
situada na R: João Capiba, Canal do prado, S/N- Catolé - Cep: 58410-433- Campina
Grande (PB);
5.2. Os produtos adquiridos deverão vir acompanhados da nota fiscal e cópia da ordem de
fornecimento.
5.3. PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, a CONTRATADA deverá:
5.3.1. Entregar os materiais solicitados, em até 10(dez) dias úteis, após a emissão da
Ordem de Fornecimento.
5.3.2. Entregar os produtos solicitados dentro do horário de funcionamento da
Farmácia – Segunda à sexta, das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze
horas) e 14h00min (quatorze horas) às 18h00min (dezoito horas).
5.3.3. Fornecer produtos com no mínimo 80% (oitenta por cento) da validade total
especificada pelo fabricante, na data de sua entrega, quando for o caso de
produtos com data de validade. Caso a Farmácia receber medicamentos fora do
prazo de validade estipulado neste item, os responsáveis pela mesma deverão ser
consultados sobre a aceitabilidade ou não do produto. No caso dos responsáveis
aceitarem, o medicamento com validade inferior a 80%, esses deverão vir
acompanhados de Carta de Garantia de Troca.
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5.3.4. Apresentar no ato da entrega dos produtos, na farmácia, registro dos produtos
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, devendo também ser entregues
conforme solicitado: forma farmacêutica, concentração, condições de
conservação, etc.
5.3.5. Apresentar os produtos em embalagens originais, em perfeito estado, sem sinais
de violação, aderência ao produto e umidade; sem inadequação de conteúdo e
identificadas, as condições de temperatura exigida em rótulo, e com o número
do registro emitido pela ANVISA.
5.3.6. Entregar os produtos, cujas embalagens devem constar o nome do farmacêutico
responsável pela fabricação do produto, com respectivo número do CRF e a
unidade federativa na qual está inscrito.
5.3.7. Transportar os medicamentos de forma adequada, de modo a não afetar a
integridade, qualidade, identidade e quando for o caso, esterilidade dos mesmos.
Em caso de produtos termolábeis, devem ser acondicionados em caixas
térmicas, isopor ou equivalente, com controle de temperatura.
5.3.8. Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem apresentar nos
rótulos e bulas todas as informações, tais como: número de lote, data de
fabricação e validade, número do registro, nome genérico e concentração em
língua portuguesa e de acordo com a Legislação Sanitária e nos termos do art. 31
do Código de Defesa do Consumidor.
5.3.9. Os números dos lotes devem estar especificados na nota fiscal por quantidade
de cada medicamento entregue.
6. DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA, OPERACIONAL PROFISSIONAL E FINANCEIRA
6.1. Para fornecimento dos produtos da presente aquisição a empresa deverá apresentar as
cópias autenticadas de:
6.1.1. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDA PELA ANVISA
6.1.2. ALVARÁ SANITÁRIO
6.1.3. CERTIFICADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE À
FORNCIMENTO DE PRODUTOS SEMENHANTES A ESTA
AQUISIÇÃO FORNECIDO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO OU PRIVADO.
7. DA COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE DO PRODUTO
7.1. A central de abastecimento farmacêutico poderá solicitar da empresa vencedora do item a
apresentação de amostras do produto antes da homologação.
7.2. A empresa deverá apresentar as amostras no prazo máximo de 48 horas a solicitação
formal, onde o produto será avaliado pela comissão técnica da secretaria municipal de
saúde;
7.3. Caso o licitante não apresente a amostra, automaticamente será convocada a segunda
colocada;
7.4. Caso o produto não seja aprovado pela comissão técnica, a empresa será desclassificada do
item, e será convocada a segunda colocada e assim sucessivamente.
8. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E ACEITAÇÃO:
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8.1. O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor responsável pela aceitação do
objeto desta licitação
8.2. Não serão aceitos produtos com prazo de validade em desacordo com o estabelecido no
termo de referencia
8.3. Na ocasião da entrega a contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo e a
assinatura do servidor da contratante responsável pelo recebimento.
8.4. Entregue o objeto desta licitação, a central de abastecimento deverá recebê-lo:
8.4.1. A quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
8.4.2. O prazo de garantia/validade esteja em conformidade com o solicitado;
8.4.3. A embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado
acondicionamento;
8.4.4. A especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
9. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
9.1. O acompanhamento e a fiscalização da referida contratação ficará a cargo do (a)
coordenador (a) da central de abastecimento farmacêutico da secretaria municipal de saúde
de campina grande.
10. CONSIDERAÇÕES GERAIS
10.1. Os produtos propostos deverão atender as especificações que constam no edital.
10.2. A contratada obriga-se a fornecer os produtos a que se refere este pregão, em
conformidade com as especificações constates neste edital e/ou que não esteja adequado
para o consumo, devendo a licitante contratada substituir imediatamente o recusado.
10.3. Os produtos deverão ser entregues embalados de forma a não ser danificados durante as
operações de transporte. Ficando de responsabilidade da empresa qualquer produto
danificado.
10.4. Os produtos sairão da indústria em embalagens apropriadas e lacradas que garantam a
sua validade na temperatura especificada pelo fabricante no rótulo de cada embalagem.
10.5. Não serão aceitos produtos suspeitos de alteração, adulteração, fraude, ou falsificação
com risco comprovado à saúde, respondendo os responsáveis, por infração prevista na lei
federal n° 6.437/77 e crime, previsto no código penal, a ser apurado na forma da lei.
10.6. Os produtos deverão ser acondicionados em embalagem original da fabricante, com o
nome do responsável técnico, lote, data de fabricação e validade estampada em cada
embalagem.
10.7. Não serão aceitos como medicamentos similares: produtos biológicos, imunoterápicos,
derivados do plasma e sangue humano, conforme Resolução ANVISA/RDC nº17/07, de 2
de Março de 2007.
10.7.1. Quando se tratar de medicamentos de origem biológica:
10.7.1.1. Ofertar produto que esteja em conformidade com a RDC nº 17/07, a
qual aprova o regulamento técnico para registro de medicamento
similar, bem como, RDC nº 315/05, a qual dispõe sobre o regulamento
técnico de registro, alterações pós-registro e revalidação dos produtos
biológicos terminados;
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10.7.1.2. Apresentar certificado de boas práticas de fabricação do insumo
biológico específico, conforme exigências da RDC nº 315/05;
10.7.1.3. Se necessário, serão solicitados trabalhos científicos de fases I, II, III
(das indicações aprovadas em bula) desenvolvidos com o respectivo
medicamento realizado pelo mesmo, com publicações em revistas
científicas indexadas, para análise e validação do produto em questão.
10.7.1.4. OBS: O ITEM Nº 28 SÓ SERA ACEITO DE ACORDO COM A
DISCRIÇÃO.

Carine Moura
GERENTE CAF
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº _____/ 2018/SMS/PMCG.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Órgão integrante da Administração Direta da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, pessoa jurídica de Direito Público
Interno, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 24.513.574/0001-21, com sede na Av.
Assis Chateaubriand, 1376 – Bairro Liberdade, Campina Grande, Estado da Paraíba, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado legalmente pela, Dra. LUZIA
MARIA MARINHO LEITE PINTO, Secretária da Pasta Municipal de Saúde, brasileira,
portadora do RG de nº 932.606-SSP/PB, e CPF nº 436.777.114-87, de um lado, e de outro, a
empresa..................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ do MF sob o
nº............................, com sede estabelecida na Rua..............................., de agora por diante chamada
apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr................. ,................,.................,
considerando haver a CONTRATADA sido proclamada vencedora da Licitação inaugurada pelo
Edital de PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 16.621 /2018/SMS/FMS/PMCG, devidamente
homologado pela Sra. Secretária Municipal da Pasta, DECIDIRAM, as partes contratantes celebrar
o presente contrato, o qual será regulado pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de Direito Público,
aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de
Direito Privado, que mutuamente acordam e aceitam:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Este Contrato decorre da Licitação objeto do Edital de PREGÃO PRESENCIAL (SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS) nº. 16.621 /2018/SMS/FMS/PMCG, processada e julgada com fulcro
na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, aplicando-se-lhe, supletivamente as disposições da Lei
Federal nº 8.666/93, com sucessivas alterações, e Decreto Municipal nº 3.104, de 14 de Abril de
2004, no que não contrarie as referidas, que ficam fazendo parte integrante e inseparável deste
Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:
O presente Contrato tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE: “MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO
BÁSICA”, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE (UBSF’S) DO
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, DURANTE DOZE (12) MESES, de acordo com a planilha

apresentada na Licitação
/2018/SMS/FMS/PMCG.

inaugurada

pelo

Edital

de

Pregão

(SRP)

nº

16.621
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO CONTRATUAL
O prazo contratual para o objeto ora licitado, deverá ser por 12 (doze) meses, a contar da assinatura
do termo de Contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DAS QUANTIDADES.
O objeto contratado será fornecido após recebimento da Ordem de Fornecimento, de acordo com o
quantitativo solicitado pela Secretaria beneficiaria que passará a integrar este Edital.
CLAUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
5.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas
e as normas deste Edital e da Lei regente, respondendo cada uma das partes pelas conseqüências de
sua execução.
5.2. O Fornecimento deverá ser realizado na forma e condições fixadas no presente instrumento,
quando solicitado pelas Secretarias competente, ou para quaisquer outros órgãos/unidades que
vierem a aderi-lo durante o período de sua vigência, não se olvidando o que for explicitado no
preâmbulo deste Edital.
5.3. Durante o prazo de validade deste TERMO DE CONTRATO, vigorará a proposta de preços
para o Sistema de Registro de Preços, apresentada na licitação pela licitante vencedora, que será
parte integrante deste instrumento, período no qual a CONTRATADA estará obrigada a prestar o
fornecimento à CONTRATANTE, sempre que por ela for exigido, na quantidade pretendida e
dentro das especificações referidas na cláusula antecedente, o(s) produto(s) objeto do presente
ajuste.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES E PRAZO DO FORNECIMENTO
6.1 As Ordens de Fornecimentos ou instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente
somente serão consideradas válidas para efeito de pagamento se previamente autorizadas pelos
setores competentes da Secretaria beneficiaria, para todos os fins de direito, sendo desconsideradas
quaisquer outras Ordens que não sejam determinadas pelas Autoridades competentes.
6.1.1 - O atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deverá ser autorizado pela Diretoria
Administrativa Financeira ou pela Ordenadora de Despesa, cujo prazo de fornecimento deverá ser
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento-OF.
6.2 - As Ordens de Fornecimentos ou instrumentos equivalentes, descritos na Cláusula anterior
deverão conter:
a-) Indicação da Dotação Orçamentária e disponibilidade;
b-) Descrição do Objeto, quantidade e valor;
c-) Assinatura e carimbo do requisitante, na forma descrita nas alíneas A,B e C do subitem 6.1
deste instrumento;
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d-) Número de identificação do Pregão Presencial;
6.3 Estando o Fornecimento em desacordo com as especificações e condições detalhadas no Edital,
na Ata do Sistema de Registro de Preços ou com o disposto no presente Termo de Contrato a
CONTRATADA deverá retirá-los do local onde se encontrarem, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas da comunicação para assim proceder, sob pena de configuração da inexecução das obrigações
assumidas no presente ajuste, sem prejuízo das sanções cabíveis.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. – O valor global do presente contrato importa em R$........................(.............), referente ao(aos)
item(n)s ..............., conforme planilha em anexo.
7.2 - O pagamento será realizado no Departamento Financeiro da Secretaria beneficiaria, conforme
quantitativos solicitados e, mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e
devidamente atestados pelo servidor (gestor do contrato) encarregado pela Fiscalização.
7.3 - Os documentos exigidos para pagamento são:
a) Certificado de Regularidade Fiscal - CRF, do FGTS;
b) Certidão Negativa de Débito - CND, do INSS;
c) CND Municipal de Campina Grande, se a Sede da licitante for estabelecida neste município;
d) Nota Fiscal com discriminação da quantidade do objeto efetivamente entregue.
7.4. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o
decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em
que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.
7.5. É vedada a concessão de reajustes de preços, exceto para os casos previstos em lei, caso em que
deverá ser utilizado o Índice INPC do IBGE, ou outro Índice Oficial do Governo que venha a
substituí-lo á época em que a reajuste será concedido, para o objeto da presente contratação, cuja
periodicidade deverá ser contada a partir da data da apresentação da proposta.
CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO, DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO.
O presente Instrumento Contratual de Fornecimento não poderá ser cedido ou transferido total ou
parcialmente a terceiros pela CONTRATADA, a qualquer título, sem expressa anuência da
Prefeitura.
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
9.1. O contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:
Unilateralmente pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINA GRANDE, quando:
a. Houver modificação da Planilha, das Especificações, para melhor adequação ao objeto
contratual;
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b. Quando houver modificação do valor contratual em decorrência de acréscimos ou
diminuição quantitativa do seu objeto.
9.1.2. Por acordo entre as partes:
a. Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstancias
superveniente mantido o valor inicial do contrato;
b. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE, para a justa remuneração do
Fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
9.1.3. -Qualquer alteração do presente Instrumento de Contrato será submetida à apreciação da
Autoridade Superior que Ordena Despesas, que somente poderá ser formalizada através de termos
aditivos ao contrato, observados os limites definidos na norma inscrita no Art. 65, § 1º da Lei nº
8.666/93, alterada.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ORIGEM DOS RECURSOS
10.1 - Os recursos para fazer face às despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta
de:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
10.303.1011.2105 – AÇÕES DO COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACEUICA.
CÓDIGO DA DESPESAS:
3390.30
FONTE DE RECURSOS:
014 (SUS).
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA GESTÃO DO CONTRATO
11.1. A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pela Diretoria Administrativa da
Secretaria de Saúde, quando o Fornecimento for destinado especialmente para este fim, de modo
que, a Diretora Administrativa, fará o controle do fornecimento, determinando o que se fizer
necessário à regularização das faltas ou falhas detectadas.
11.2. Tudo que fugir à competência dos Gestores do contrato deverá ser comunicado, por escrito, à
Comissão de Licitação da Secretaria competente que, na sua área de competência, adotará medidas
convenientes para solucionar tal problema. Devidamente ratificadas pelo Titular da Pasta
Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA
CONTRATUAL.

–

DA

INEXECUÇÃO

E

DA

RESCISÃO

12 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
12.1 - O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, a critério da CONTRATANTE, por
acordo entre as partes ou, por razões de interesse público, devidamente pertinente e
comprovado para justificar tal conduta.
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12.2 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o Contrato, de pleno direito,
independentemente de qualquer de bom alvitre lembrar que constitui motivo para rescisão do
contrato, a inobservância às determinações regulares emanadas do (a) Gestor (a) no
desempenho das suas funções, assim como de seus superiores.
12.3

Descumprimento no disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.

a) O não cumprimento de clausulas contratuais especificações, projetos ou prazo.
b) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados.
c) O atraso injustificado no inicio do fornecimento do objeto
d) A paralisação do fornecimento do objeto, sem justa causa prévia comunicação a
Administração;
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Em razão do inadimplemento das condições aqui estabelecidas, bem como da inexecução total
ou parcial do fornecimento, incidirá a CONTRATADA sanções que se seguem:
a) Advertência;
b) .Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
quando a contratada incorrer no atraso da prestação do Fornecimento do objeto do presente
compromisso, com desrespeito aos prazos estabelecidos no termo referido na cláusula décima
terceira;
§ 1º- Ocorrendo o atraso no fornecimento por duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas,
mesmo que em obrigações pertinentes a contratos acessórios de Fornecimentos diferentes, a
multa a ser aplicada será de 1% do valor do contrato por dia de atraso.
c) .Suspensão temporária de participar em licitação promovida no âmbito do Município de
Campina Grande-PB, e impedimento de com esta contratar, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal
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 Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, quando decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
13.2. A penalidade de advertência, prevista na cláusula antecedente, letra “a”, será aplicada pela
administração do órgão recebedor do Fornecimento prestado, de ofício e mediante proposta do
responsável pelo acompanhamento da execução do contrato.
13.3. A aplicação das penalidades de suspensão temporária e declaração de idoneidade são de
competência do Secretário Municipal da Pasta, concedida à defesa do compromissário prestar o
Fornecimento no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias contados da abertura de vista.
13.4. A multa prevista na cláusula vigésima nona, letra “b” será aplicada pelo gestor do contrato e
terá cabimento nas seguintes hipóteses:
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a) A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à multa de 20%
(vinte por cento) do valor total do compromisso;
b) O Fornecimento executado parcialmente sujeitará o adjudicatário à multa de 10% (dez por
cento) do valor total do compromisso de Fornecimento.
c) O Fornecimento do objeto em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao devido sujeitará
o CONTRATADO à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total estimado para
o presente Fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do estabelecido.
13.5 - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo
específico, sendo assegurado ao particular o direito as contraditórias e amplas defesa, com todos os
meios a eles imanentes.
13.6 As multas são independentes, sendo que a aplicação de uma não exclui das demais, bem como
não eximem o compromissário executor da plena execução dos Fornecimentos solicitados.
13.6.1 As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo representante
da Administração (gestor), nos moldes do art. 67, § 1.º da Lei 8.666/93.
13.7 Será garantido ao CONTRATADO o direito de apresentação de prévia defesa, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades previstas
neste compromisso.
13.8 O valor das multas aplicadas será sempre será deduzido do pagamento do mês de referência do
Fornecimento, a que fizer jus ao CONTRATADO, se não houver recursos ou se o mesmo estiver
denegado.
13.9 Em não havendo pagamento a ser realizado, o valor das multas será cobrado diretamente do
CONTRATADO que deverá pagá-las no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da
notificação.
13.10. Serão aplicadas as penalidades previstas nas hipóteses inscritas nos incisos I a XVIII e
parágrafo único do art. 78 da Lei 8.666/93, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA- DO FORO
14.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, como também aquelas que
não possam ser resolvidas no âmbito administrativo, as partes elegem o foro da comarca de
Campina Grande-PB.
E para que produza seus legítimos e legais efeitos às partes acordam e ajustam o presente
Termo de Contrato, que será assinado pelas partes contratantes em quatro vias de igual teor e forma,
da presença de duas testemunhas abaixo arroladas.
.
Por estarem assim justas e contratadas, lavram o presente instrumento, em três vias de igual
teor, juntamente com duas (2) testemunhas, com o afã de produzir seus efeitos legais.
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Campina Grande-PB, ____ de ____________de 2018.
_________________________________
LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO
Secretária Municipal de Saúde
________________________________
PELA CONTRATADA
_______________________________
Consultor Jurídico
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA DISPOSIÇÃO DO INCISO XXXIII, DO ART.
7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 17, V, DA LEI 8.666/93.
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ PB
REF: PREGÃO PRESENCIAL (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) N º16.621
/2018/SMS/FMS/ PMCG.

........................................ (nome da empresa), inscrita(o) no CNPJ sob o n.º ........................, com
SEDE ................................... (endereço completo), interessada (o) em participar do Pregão
Presencial (Sistema de Registro de Preços) n.º 16.621 /2018/SMS/FMS/PMCG, objetivando
AQUISIÇÃO DE: “MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA”, PARA ATENDER AS
DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE (UBSF’S) DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE,
DURANTE DOZE (12) MESES, declara, sob as penas da Lei e para fins do disposto no inciso

XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e, Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Campina Grande-PB, ____ de ________________ de 2018.

________________________
Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
REF.: PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 16.621 /2018/SMS/FMS/PMCG.

DECLARAÇÃO

........................................ (nome da empresa), inscrita (o) no CNPJ sob o n.º ........................, com
SEDE ................................... (endereço completo), interessada (o) em participar do Pregão
Presencial (SRP) n.º 16.621 /2018/SMS/FMS/PMCG, instaurado pela Prefeitura Municipal de
Campina Grande, declara, sob as penas da Lei, a inexistência de fato impeditivo a sua habilitação e
a obrigação de comunicar a superveniência de qualquer fato impeditivo da mesma.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Campina Grande-PB, _____ de __________ de 2018.

________________________
Representante Legal
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ANEXO VII
MINUTA DA ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ...../2018
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE – ÓRGÃO
GERENCIADOR, com sede na Av. Assis Chateaubriand, 1376, Bairro Liberdade, em Campina
Grande - Paraíba, CNPJ n.º 24.513.574/0001-21, representado neste ato por sua Secretaria Dra.
LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO, RG. 932.606- SSP/PB, CPF 436.777.114-87, no
uso da competência atribuída e considerando o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL DO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 16.621 /2018/SMS/FMS/PMCG, bem como a
classificação das propostas e a respectiva homologação, publicados no DOE/DOU do dia .../..../.....,
Processo ......../2018 RESOLVE, nos termos das Leis nº 8.666/93 e suas alterações, Lei n.º
10.520/02, Decreto n.º 3.104, de 14 de abril de 2004, SISTEMA DE REGISTRAR OS PREÇOS de
Fornecimento das empresas:
1. Nome da Empresa, inscrita no CNPJ sob o n.º ..........................., telefone nº ( x ) e-mail:
.................. localizada na ....................., n.º ........., ................CEP: ....................., ........................,
neste ato representada por ..............................................., CPF n.º............................... e RG nº
................................
2. Nome da Empresa, inscrita no CNPJ sob o n.º ..........................., telefone nº ( x ) e-mail:
.................. localizada na ....................., n.º ........., ................CEP: ....................., ........................,
neste ato representada por ..............................................., CPF n.º............................... e RG nº
................................
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - A

PRESENTE

ATA

TEM POR OBJETO O SISTEMA DE

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL, A AQUISIÇÃO DE: “MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO

BÁSICA”, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE (UBSF’S) DO
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, DURANTE DOZE (12) MESES, DE ACORDO COM A
ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO III, O PREÇO REGISTRADO, O QUANTITATIVO, A EMPRESA FORNECEDORA
E O NOME DO REPRESENTANTE LEGAL, CONFORME CONSTA NO ANEXO DESTA ATA, EM OBEDIÊNCIA À
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO E A PROPOSTA DE
PREÇOS APRESENTADAS, OS QUAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, FAZEM PARTE DESTE
INSTRUMENTO, NAQUILO QUE NÃO O CONTRARIEM.

1.1.1 CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO – O PRODUTO ORA
LICITADO, SERÁ FORNECIDO, NA FORMA DE INDIRETA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR
PREÇO UNITÁRIO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI N° 8.666/93.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA PMCG/PB, obriga-se a:
a) Notificar o fornecedor registrado, por meio da emissão de Ordem de Fornecimento - OF e/ou
emissão da Nota de Empenho, a ser repassada via fax ou via telefone, para que a mesma seja
retirada;
b) Permitir ao pessoal da contratada o acesso ao local do Fornecimento desde que observadas às
normas de segurança;
c) notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no Fornecimento;
d) efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata;
e) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
Parágrafo único - Esta Ata não obriga a Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, a firmar
contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações
específica para aquisição do objeto, observada a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor
do registro a preferência de fornecimento, no caso de haver igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDEDOR.
São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
a) Assinar esta Ata, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contado da convocação;
b) Retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contado da
convocação;
c) Informar no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do
Fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de
preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;
d) Fornecer o produto e ou serviços solicitado no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do
recebimento da Ordem de Fornecimento – OF, ou da nota de empenho, via fax.
e) O Fornecimento conforme especificação no anexo III e preço registrado;
f) Providenciar a substituição, de forma imediata, no caso de a quantidade e/ou a qualidade do
Fornecimento não corresponder ao especificado no edital, sem implicar aumento no preço
registrado, sob pena de aplicação de penalidade;
g) Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
A vigência da Ata de Sistema de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a contar da publicação
do seu extrato no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado ou Jornal de Grande Circulação
do Estado ou Município, tendo início e vencimento em dias de expediente, devendo excluir o
primeiro e incluir o último.
a) É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, da Lei nº 8.666/93, alteradas,
quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitas os demais requisitos desta
norma.
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CLÁUSULA SEXTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
O gerenciamento deste Instrumento, nos aspecto operacional e contratual, caberá à Diretoria
Administrativa Financeira, após aprovação do Secretario Municipal da Pasta, competindo-lhe:
a) Encaminhar a solicitação do Fornecimento que vierem a ser adquiridos através da Ordem de
Fornecimento - OF, seguindo a classificação e as quantidades estipuladas no edital do Pregão
SRP n.º16.621 /2018/SMS/FMS/PMCG;
b) Efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos, das especificações
dos Fornecimentos registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
c) Monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do Fornecimento, de forma a avaliar o
mercado constantemente, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, em
decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos
bens registrados;
d) Notificar o fornecedor registrado via fax, para retirada da nota de empenho;
e) Observar, durante a vigência da presente Ata que nas contratações sejam mantidas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as
obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
f) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para
fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
g) Consultar o fornecedor registrado, observada a ordem de classificação, quanto ao interesse em
fornecer Fornecimento a outro órgão da Administração Pública que externe a intenção de
utilizar o presente ARP;
h) Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da
licitação e na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes
possíveis alterações ocorridas.
Parágrafo primeiro – As pesquisas de mercado, atendendo a conveniência e o interesse
público, poderão ser realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da
Administração Pública, assim como serem utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS.
Os preços registrados, a especificação do Fornecimento do Material do presente edital, o
quantitativo, as empresas fornecedoras e o nome do representante legal são os constantes dos
Anexos desta Ata, conforme ordem de classificação das propostas.
Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo
ser promovidas negociações com os fornecedores.
Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Pregoeiro, deverá convocar o fornecedor, a fim
de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo aos valores praticados pelo mercado.
Parágrafo terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e
o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as
obrigações assumidas, a PMCG/PB, poderá:
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a)
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o
pedido de fornecimento e;
b)
negociação.

Convocar os demais fornecedores, visando a conceder-lhes igual oportunidade de

Parágrafo quarto - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão
ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.
Parágrafo quinto - Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou
inferiores a média daqueles apurados pela PMCG/PB., para determinado item.
Parágrafo sexto - As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS REGISTRADOS E DO CANCELAMENTO DA
ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
O preço registrado na presente Ata de Registro de Preços, poderão ser cancelados de pleno
direito:
I - Por iniciativa da Administração:
a) Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) Quando o fornecedor não assinar a ordem de Fornecimento no prazo estabelecido;
c) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da ordem de Fornecimento decorrente
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei
8.666/93;
d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do pactuado;
e) Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) Por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas pela PMCG/PB.
II - Por iniciativa do fornecedor:
a) Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências
desta Ata de Registro de Preços;
b) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV,
XV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93.
Parágrafo primeiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados
poderá não ser aceita pela PMCG/PB, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades
previstas nesta Ata.
Parágrafo segundo - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as
atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.
CLAÚSULA NONA – DO RECEBIMENTO - O objeto contratado será recebido da seguinte
forma:
a) Provisoriamente, no ato da entrega, pela Diretoria Administrativa Financeira da SMS, que
procederá à conferência de sua conformidade com o pedido. Caso não haja qualquer
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impropriedade explícita, será atestado esse recebimento, assinando-se o canhoto do respectivo
documento fiscal de Fornecimento;
b) Definitivamente, em até cinco dias úteis após o recebimento provisório, mediante “atesto” na
nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos da nota de empenho.
Parágrafo único - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade
civil e penal da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO.
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente bancária da contratada, por ordem
bancária, em até 30(trinta) dias úteis, contados do recebimento da nota fiscal/fatura, quando
mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação.
Parágrafo primeiro - Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços
ou a atualização monetária.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES.
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, o fornecedor ficará sujeito, no caso de
atraso injustificado, assim considerado pela Administração, o fornecimento parcial ou inexecução
da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, em caso de
inexecução total da obrigação assumida;
c) Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de
atraso na entrega do objeto, limitado a trinta dias de atraso;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na
forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
Parágrafo primeiro - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar
com a Administração da PMCG poderá ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
Parágrafo segundo - Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura
lhe for aplicada dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, será automaticamente
descontado da nota fiscal que vier a fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da
CONTRATADA, o valor devido ou a diferença ainda não paga será objeto de inscrição na Dívida
Ativa da União.
Parágrafo terceiro - Se o motivo do descumprimento contratual ocorrer por comprovado
impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da
PMCG/PB, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.621/2018. Proc. 00699/19. Data: 10/01/2019 17:37. Responsável: Bruno D. M. Pereira.
Impresso por convidado em 31/01/2019 19:38. Validação: F4B1.1FE7.E54F.0FB0.5009.593D.AC49.4A17.

57

58

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
As despesas decorrentes do objeto deste instrumento correrão à conta dos recursos específicos
consignados no Orçamento
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
10.303.1011.2105 – AÇÕES DO COMPONENTE BÁSICO ASSISTÊNCIA FARMACEUICA.
CÓDIGO DA DESPESAS:
3390.30
FONTE DE RECURSOS:
014 (SUS).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de
termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS:
14.1 – É facultado ao pregoeiro (a) solicitar a apresentação de amostra(s), de acordo com o(s)
objeto(s) do Edital.
14.2 – Para fins de avaliação e análise dos produtos a serem entregues e de sua consonância com as
especificações contidas no Edital; Anexos e Termo de Referência, o(s) licitante(s) que ofertar(em) o
menor preço por item, classificados em primeiro lugar, deverão apresentar amostras dos produtos,
conforme condições a seguir:
14.3 As amostras deverão ser entregues a Gerência do órgão solicitante, obedecendo rigorosamente
o horário de 07h00min as 13h00min horas, no prazo de até 04 (quatro) dias úteis após a data de
encerramento da sessão do Pregão, ou em data fixada pelo Pregoeiro(a) na sessão.
14.4 As amostras em plena validade deverão ser entregues e identificadas com Nome da Empresa;
Numero do Pregão e o numero do item a que se referem;
14.5 Recebidas as amostras, a Gerência de Compras e/ou Gerência da Farmácia, farão a análise dos
produtos, verificando a sua compatibilidade com Anexo III e as propostas comerciais e emitirá um
parecer devidamente fundamentado, aprovando ou contra indicando o(s) item(ns) cotado(s);
14.6. Caso a(s) amostra(s) da(s) empresa(s) que ofertou (aram) o menor preço não seja(m)
compatível com o objeto da licitação, será(ao) convocada(s) a(s) empresa(s) subseqüente(s), na
ordem de classificação, para apresentação de amostra(s), cujo o prazo será de 4 (quatro) dias úteis,
após com vocação, sem prejuízo das sanções legais pertinentes ao licitante desclassificado por
incompatibilidade do produto ofertado com as especificações do edital;
14.7 As amostras aceitas ficarão sob guarda da Gerência de Compras para aferição com os produtos
entregues, sendo devolvidas aos fornecedores após a constatação de sua originalidade no prazo de
até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de publicação da homologação sendo que a
Gerência de Compras não se responsabilizará por qualquer dano causado as matérias durante o
período de análise ou por eventual demora no recolhimento dos mesmos;
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14.8 No caso de incompatibilidade das amostras com os requisitos editalícios, as mesmas ficarão à
disposição da Gerência de Compras, até a conclusão do processo administrativo instaurado que vise
a aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos. Concluído o processo, as amostras
deverão ser retiradas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos. Após este período a Gerência
de Compras, providenciará o descarte das amostras.
CLAUSULA DECIMA QUINTA – DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Questionamentos a serem feitos sobre esta Ata deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação,
situada na Avenida Assis Chateaubriand, 1376 – bairro Liberdade, na cidade de C. Grande Paraíba, no horário de 07h00min as 13h00min, de segunda a sexta-feira (Telefone: (083) 3331 –
1060).
LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO
Secretaria Municipal de Saúde

Representante Legal
Pela Contratada

Equipe de Apoio:
__________________________________

____________________________________
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ANEXO VIII
EXTRATO DA ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
DO PREGÃO Nº 16.621 /2018/SMS/FMS/PMCG.
PROCESSO Nº. 16.621 /2018/SMS/FMS/PMCG.

O

PRESENTE

EXTRATO TEM POR OBJETO O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A

EVENTUAL

AQUISIÇÃO DE: “MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA”, PARA ATENDER AS
DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE (UBSF’S) DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE,
DURANTE DOZE (12) MESES, DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO III, DO PREÇO
REGISTRADO, O QUANTITATIVO, A EMPRESA FORNECEDORA E O NOME DO REPRESENTANTE LEGAL,
CONFORME CONSTA NO ANEXO VII, EM OBEDIÊNCIA À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS,
JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO E A PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADAS, OS QUAIS,
INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, FAZEM PARTE DESTE INSTRUMENTO, NAQUILO QUE NÃO O
CONTRARIEM.

Empresa ______________ Item I - Item 1 – Valor unitário registrado R$
(.........)

LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO
Secretaria Municipal de Saúde
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ANEXO IX
[DECLARAÇÃO RELATIVO À PEQUENA EMPRESA EM CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR NM] 123 DE 14.12.2006.

A
Comissão Especial de Licitação
Ref. PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.621 /2018/SMS/FMS/PMCG.

Empresa ___________________________ Inscrita nº CNPJ/MF sob o nº
____________________________, por intermédio de seu representa legal o(a) Sr(a)
_______________________________________________, DECLARA, para fins do disposto nos
itens 12.3.11 e 12.3.12, do Edital de Licitação, que cumpre os requisitos previstos na Lei
Complementar nº 123 de 14.12.2006, em especial quando ao seu art. 3º.

Campina Grande-PB,

____ / ____ / 2018.

_____________________________________
(representante legal)
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos
Emitido em 26/11/2018

DOCUMENTO:

78871/18

SUBCATEGORIA: Denúncia
JURISDICIONADO: Secretaria de Saúde de Campina Grande
ASSUNTO:

Denúncia Referente O(a) Secretaria de Saúde de Campina Grande
Enviada Por Drogafonte

DESPACHO
DOCUMENTO TC N.º 78871/18
RELATOR: CONSELHEIRO MARCOS ANTONIO DA COSTA
DENUNCIANTE: DROGAFONTE LTDA.
DENUNCIADO: SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB
Cuida-se de denúncia apresentada por DROGAFONTE LTDA., pessoa jurídica inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 08.778.201/0001-26.
Ocorre que na minuta da denúncia consta endereçamento à Prefeitura de Cabo de Santo
Agostinho, e o texto da mesma não se refere expresamente à Prefeitura de Campina Grande,
apesar de mencionar corretamente o número do Edital de Licitação. No entanto, foi juntada à
denúncia, em data posterior (05/11/2018), o Edital do Pregão Presencial nº 16.621/2018, da
Secretaria de Saúde de Campina Grande/PB, o que permite a correção do erro meramente formal
contido na peça inicial da denúncia, protocolada em 26/10/2018.
Sendo assim, tem-se que a denunciante é licitante do Pregão Presencial nº 16.621/2018, do tipo
Menor Preço por item, realizado em 01 de outubro de 2018 pela Secretaria Municipal de Saúde de
Campina Grande/PB, tendo como objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO
BÁSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
CAMPINA GRANDE DURANTE DOZE MESES, integrante do Processo Administrativo Licitatório nº
16.621/2018/CPL/FMS/PMCG, que obteve um valor total de R$ 18.755.326,20 (dezoito milhões,
setecentos e cinqüenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte centavos), no que dá
conta:
1)Que as licitantes LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALARES
LTDA. e NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
propuseram preços unitários inexeqüíveis no certame, e, nesse sentido,
2)Requer que esta Corte de Contas observe as notas fiscais de entrada dos itens vencidos, no
certame, pelas empresas mencionadas, para que se possa verificar ou não a inexequibilidade dos
preços ofertados.
É o relatório.
A Ouvidoria passa a posicionar-se sobre a admissibilidade da denúncia, conforme art. 170, § 1.º da
Resolução RN-TC 10/10 (RITCE/PB).
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A denúncia apresentada preenche os requisitos exigidos pelo art. 171, e seus incisos, do
Regimento Interno do TCE/PB, sendo, portanto, formalmente admissível.
Desse modo, opinamos pelo recebimento da DENÚNCIA, para instrução nos termos do art. 173, IV
do RITCE/PB.
___________________________
Art. 173. Compete ao Conselheiro Ouvidor: (omissis)
IV encaminhar a denúncia ao relator de processo correspondente ao fato denunciado;

Assinado em: 26/11/2018

Ênio Martins Norat
Auditor de Contas Públicas
3703240
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Assinado em 26 de Novembro de 2018

Ênio Martins Norat
Mat. 3703240
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Despacho. Proc. 00699/19. Data: 10/01/2019 17:37. Responsável: Ênio Martins Norat.
Impresso por convidado em 31/01/2019 19:38. Validação: C197.7767.24F6.EFDF.0E27.697F.AA50.DD37.

64

65

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos
Emitido em 04/12/2018

DOCUMENTO:

78871/18

SUBCATEGORIA: Denúncia
JURISDICIONADO: Secretaria de Saúde de Campina Grande
ASSUNTO:

Denúncia Referente O(a) Secretaria de Saúde de Campina Grande
Enviada Por Drogafonte

DESPACHO
A DIAGM 6.
Acato a sugestão da Ouvidoria e determino, em consequência, que a matéria seja apurada nos
termos do art. 173.
À Auditoria para as providências.

Assinado em: 04/12/2018

Conselheiro Marcos Antonio da Costa
Conselheiro
3701492
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Assinado em 4 de Dezembro de 2018

Conselheiro Marcos Antonio da Costa
Mat. 3701492
RELATOR
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DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO-DIAFI
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II – DEAGM II
Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal VI – DIAGM VI
Documento TC

78871/18

Natureza

ACOMPANHAMENTO

Jurisdicionado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE

Responsável

LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO

Assunto

Denúncia

Exercício

2018

Atendendo a despacho do Conselheiro Marcos Antônio da Costa, fls. 65/66,
apresenta-se a seguir a análise da denúncia apresentada pela empresa DROGAFONTE
LTDA (CNPJ: 08.778.201/0001-26) com relação ao Pregão Presencial nº 16.621/2018,
realizado pela Secretaria de Saúde de Campina Grande, para aquisição de medicamentos
da atenção básica destinados as unidades de saúde do Município (Doc nº 78871/18).
DOS FATOS DENUNCIADOS:

DA ANÁLISE DA AUDITORIA:
Analisando o Edital do Pregão Presencial nº 16.621/2018, fls. 15/61, observa-se,
primeiramente, que o procedimento consiste em sistema de registro de preços para
aquisição de medicamentos com o intuito de atender as demandas das unidades básicas de
1/2
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saúde do Município, num prazo de 12 meses. Há, portanto, uma perspectiva de aquisição
eventual e futura, na qual o ofertante do preço registrado tem a preferência de contratação
nas condições estabelecidas no certame.
Além disso, cabe destacar que não consta nessa Corte que o Pregão Presencial nº
16.621/18 tenha sido de fato concluído. Até a presente data só foi informado ao Tribunal o
aviso de realização do certame e encaminhado o respectivo edital. Buscando na internet
também não é possível identificar evidência acerca da homologação do referido
procedimento.
No tocante à solicitação do denunciante para realização de diligência nas empresas
LARMED e NNMED, convém ressaltar que essa Corte não possui jurisdição sobre
empresas privadas, de modo que não dispomos de meios para exigir das empresas
licitantes a apresentação de suas notas fiscais de entrada.
Diante dessas considerações, percebe-se que resta prejudicada a apuração da
denúncia formulada pela empresa DROGAFONTE LTDA.
Contudo, é necessário registrar que o aspecto apontado pela denúncia servirá de
subsídio no acompanhamento das despesas da Secretaria de Saúde de Campina Grande,
haja vista que as empresas citadas pelo denunciante são responsáveis por cerca de 75%
das aquisições de medicamentos do Município no exercício corrente.
Face ao exposto, sugerimos, smj, seja dado conhecimento ao interessado do aqui
descrito e, ato contínuo, que o presente documento seja encaminhado para esta Divisão
com vistas a subsidiar os trabalhos do Acompanhamento de Gestão de Campina Grande.

É o relatório.

João Pessoa, 18 de dezembro de 2018.
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Assinado em 18 de Dezembro de 2018

Maria da Gloria Franco Sena
Mat. 3706036
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 18 de Dezembro de 2018

Marcos Antônio Mendes de Araújo
Mat. 3704939
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 19 de Dezembro de 2018

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos
Emitido em 10/01/2019

DOCUMENTO:

78871/18

SUBCATEGORIA: Denúncia
JURISDICIONADO: Secretaria de Saúde de Campina Grande
ASSUNTO:

Denúncia Referente O(a) Secretaria de Saúde de Campina Grande
Enviada Por Drogafonte

DESPACHO
À DIEP.
Solicito a formalização de autos de PROCEDIMENTO DE DENÚNCIA, tendo por fonte o
Documento TC 78871/18, após o que, os autos, já nessa condição, deverão retornar ao Gabinete
do Relator para despacho.

Assinado em: 10/01/2019

Conselheiro Marcos Antonio da Costa
Conselheiro
3701492
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Assinado em 10 de Janeiro de 2019

Conselheiro Marcos Antonio da Costa
Mat. 3701492
RELATOR
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