
 

 

 

Ofício nº 1049/2019/SMS.  

Jaciara-MT, 28 de Maio de 2019 

Exmo. Senhor 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara, estado de Mato Grosso - MT 

 

 

 Senhor Prefeito, 

 

 Solicitamos a Vossa Excelência, a publicação do processo de licitação a partir de 

30 de Abril de 2019, requerido através deste ofício, cujo objeto é o Registro de preços 

para aquisições de medicamentos e seus correlatos, Equipamentos e Insumos para 

Atendimento e Manutenção do Hospital Municipal, Farmácia Básica, PSF(s), e 

outras unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara – MT. 
 Salientamos que a contratação terá vigência de 12(doze) meses, contados a partir 

da data da assinatura do contrato. O prazo de vigência do contrato poderá ser 

prorrogado nos termos do Inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº. 8.666/93, desde que os 

serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos, e os preços 

e as condições sejam vantajosos para o Município.  

 Encaminhamos anexos das cotações de preços médio pesquisado no sistema 

online “Banco de Preços”, avançado banco de dados desenvolvido para auxiliar em 

todas as fases da contratação pública o qual contém referências das mais diversas 

empresas fornecedoras dos produtos a serem licitados, com preços conforme praticados 

no mercado. 

 Se V. Exa. estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios em autorizar a 

abertura do processo licitatório referido. 

 Certos de contarmos com o vosso apoio e colaboração, desde já agradecemos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA DE MORAES 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

JACIARA, MATO GROSSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. O presente termo tem por objeto: “Registro de preços futuras e eventuais 

Aquisições de Medicamentos e seus Correlatos, Equipamentos e Insumos para 

Atendimento e Manutenção do Hospital Municipal, Farmácia Básica, PSF(s), e 

outras unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara – MT.”. 
 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Atender a população Jaciarense, observando a responsabilidade pela atenção básica 

às famílias usuárias do SUS (Sistema Único de Saúde), no desenvolvimento de um 

conjunto de ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação 

fundamentada nos princípios da humanização e assistência às famílias. 

 

2.2. Fornecer medicações e equipar as unidades de atendimento com materiais de uso 

farmacêutico, hospitalar, na prestação de serviços de assistência e socorro no 

atendimento humanizado, das famílias usuárias do SUS (Sistema Único de Saúde). 

 

 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

 

3.1. As especificações dos itens a serem adquiridos pelo Município de Jaciara deverão 

compreender as especificações mínimas contidas abaixo:  
 

 

Item 
Código do 

TCE 
Descrição do Produto 

Forma 

Farmacêutica 
Unidade Quant. 

Valor 

Unitário 
Valor total 

APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO 

01 316022-0 

UF (cód.: 

1546) 

Carvão Vegetal Ativado pó 25g Pó para uso 

Oral 

Unidade 10 R$        28,41 R$     284,10 

02 368004-5 

UF (cód.: 

1473) 

Hidróxido de alumínio 300mg Comprimido Unidade 5.000 R$          0,21 R$  1.050,00 

03 318350-5 

UF(cód.: 270) 

Sulfato de Magnésio 50% Solução 

injetável 

Ampola de 

10mL 

1.008 R$          9,18 R$  9.253,44 

SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS 

04 308287-3 

UF (cód.: 

1988) 

Enoxaparina Sódica 60mg Solução 

injetável 

Unidade 500 R$        45,00 R$   22.500,00 

05 307609-1 

UF (cód.: 

1988) 

Enoxaparina Sódica 80mg Solução 

injetável 

Unidade 500 R$        66,00 R$    33.000,00 



 

 

06 308086-2 

UF (cód.: 

1465) 

Etomidato 2mg/mL Solução 

injetável 

Ampola 

10mL 

300 R$        20,00 R$      6.000,00 

APARELHO CARDIOVASCULAR 

07 341636-4 

UF (cód.: 1473 

Cloridrato de Propranolol 10mg Comprimido Unidade 40.000 R$          0,08 R$      3.200,00 

08 314986-2 

UF (cód.: 

1653) 

Estreptoquinase 1500UI Pó liofilizado 

para Solução 

injetável 

Frasco-

ampola 

5mL 

15 R$   1.603,09 R$     24.046,35 

09 324344-3 

UF (cód.: 

1473) 

Metildopa 250mg Comprimido Unidade 80.000 R$          1,18 R$    94.400,00 

10 316765-8 

UF (cód.: 

1473) 

Metildopa 500mg Comprimido Unidade 56.000 R$          1,09 R$     61.040,00 

11 373631-8 

UF (cód.: 

1473) 

Succinato de Metoprolol 100mg Comprimido 

de liberação 

controlada 

Unidade 5.000 R$          1,77 R$       8.850,00 

APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS 

12 335196-3 

UF (cód.: 

1373) 

Estriol 1mg/g Creme 

vaginal 

Unidade 800 R$        24,00 R$     19.200,00 

13 315033-0 

UF (cód.: 

1473) 

Misoprostol 25mcg Comprimido Unidade 300 R$        15,00 R$      4.500,00 

14 377135-0 

UF (cód.: 

1473) 

Misoprostol 200mcg Comprimido Unidade 300 R$        38,35 R$    11.505,00 

15 308406-0 

UF (cód.: 

1653) 

Cloridrato de Cetamina 50mg/mL Solução 

injetável 

Frasco-

amp. de 

10mL 

200 R$        70,00 R$     14.000,00 

16 309787-0 

UF (cód.: 845) 

Ampicilina 250mg Pó Suspensão Unidade 4.000 R$          3,23 R$    12.920,00 

17 309790-0 

UF (cód.: 

1473) 

Ampicilina 500mg Comprimido Unidade 20.000 R$          1,05 R$     21.000,00 

18 324075-4 

UF (cód.: 

1370) 

Azitromicina 600mg+ diluente Pó para 

suspensão 

oral 

Unidade 5.000 R$        10,00 R$    50.000,00 

19 306969-9 

UF (cód.: 

1849) 

Cloridrato de 

Ciprofloxacino200mg/mL 

Solução 

Injetável 

Bolsa Ou 

Frasco 

3.000 R$        55,85 R$  167.550,00 

20 315866-7 

UF (cód.: 1) 

Estolato de Eritromicina 500mg Comprimido Unidade 10.000 R$          3,15 R$    31.500,00 

21 0002713 

UF(cód.: 1) 

Lansoprazol 30mg + 

Claritromicina 500mg + 

Amoxicilina 574mg 

Cápsula Unidade 1.000 R$          5,93 R$      5.930,00 

22 318973-2 

UF (cód.: 845) 

Tiabendazol 50mg/mL Solução oral Frasco 

60mL 

600 R$        22,20 R$     13.320,00 

23 308628-3 

UF (cód.: 

1781) 

Vancomicina 500mg Pó para 

solução 

injetável 

Frasco-

ampola 

 

5.000 R$          5,60 R$    28.000,00 

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 

24 00018950 Dipirona 375 mg + Prometazina Solução Unidade 5.000 R$       0,92 R$       4.600,00 



 

 

UF (cód.: 

1473) 

12,5mg + Adifenina 21;5mg em 

ampola de 2mL 

Injetável   

25 172788-5 

UF (cód.: 

1370) 

Ibuprofeno 200mg Comprimido 

revestido 

Unidade 20.000 R$       0,60 R$    12.000,00 

SISTEMA NERVOSO 

26 337391-6 

UF (cód.: 

1911) 

Divalproato de sódio 125mg Cápsula Unidade 1.200 R$       0,68 R$          816,00 

27 310845-7 

UF (cód.: 

1465) 

Lactato de Biperideno 5mg/mL Solução 

injetável 

Ampola 

1mL 

200 R$       4,20 R$          840,00 

28 338923-5 

UF (cód.: 

1473) 

Levodopa 100mg + Benserazida 

25mg 

Comprimido Unidade 5.000 R$       0,99 R$      4.950,00 

29 345633-1 

UF (cód.: 

1473) 

Levodopa 200mg + Carbidopa 

50mg 

Comprimido Unidade 5.000 R$       1,78 R$      8.900,00 

30 316915-4 

UF (cód.: 

1034) 

Morfina 10mg – ampola 1mL Solução 

injetável 

Unidade 6.000 R$       4,00 R$    24.000,00 

31 319704-2 

UF (cód.: 90) 

Paracetamol 200mg/mL Solução oral Frasco 

15mL 

10.000 R$       2,00 R$     20.000,00 

PRODUTOS ANTIPARASITÁRIOS, INSETICIDAS E REPELENTES 

•  

32 

390742-2 

UF (cód.: 

1370) 

Budesonida 50mcg Aerossol 

Nasal 

Unidade 500 R$     35,00 R$    17.500,00 

•  

33 

154316-4 

UF (cód.: 

1512) 

Dipropionato de Beclometasona 

200mcg/dose 

Aerossol, 

Spray, Pó 

e/ou Cápsula 

Inalatória 

Unidade 200 R$     28,75 R$      5.750,00 

34 319596-1 

UF (cód.: 

1308) 

Nitrato de prata 10mg Solução 

Oftálmica 

Frasco com 

3 ml 

100 R$     17,54 R$      1.754,00 

DIVERSOS 

35 

318582-6 

UF(cód.: 1) 

Passiflora incarnata 100mg + 

Crataegusoxyacantha 30mg + 

Salix Alba 100mg 

Comprimido 

revestido 

Unidade 5.000 R$       1,12 R$      5.600,00 

36 

 

319557-0 

UF (cód.: 

1055) 

Milrinona, lactato - 

concentração/dosagem 1 mg/ml20 

mg /20 ml, forma farmacêutica 

solução injetável, forma de 

apresentação frasco-ampola, via 

de administração intravenosa. 

Solução 

injetável 

Frasco 

20mg/20ml 

Unidade 30 R$     64,78 R$      1.943,40 

37 

 

344382-5 

UF (cód.: 

1653) 

Tenecteplase- 

concentração/dosagem 50 mg, 

forma farmacêutica pó liofilizado 

para solução injetável, forma de 

apresentação frasco-ampola, via 

de administração intravenosa 

 

Solução 

injetável 

Unidade 30 R$ 4.638,42 R$  139.152,60 

NUTRACÊUTICOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, VITAMINAS E FORMULAS LÁCTEAS 



 

 

38 438594-2 

UF (cód.: 1) 

Conjunto tipo anestesia tipo 

Baraka adulto, composição 

máscara anatômica siliconada, 

conexão perfeita, componentes 

balão borracha siliconada 5 litros, 

outros componentes válvula pop-

off metal, esterilidade autolavável 

NSA Unidade 2 R$   285,00 R$         570,00 

39 393948-0 

UF (cód.: 

1030) 

Gelfoan, hemostático absorvível - 

em material a base de celulose 

regenerada oxidada, no tamanho 

(10 x 10)cm 

Envelope Unidades 20 R$   174,16 R$       3.483,20 

40 110904-9 

UF (cód.: 1) 

Tubo de silicone - confeccionado 

em silicone, na cor transparente, 

com medidas: número 204 - pcte 

com 15 metros 

NSA Unidade 20 R$   181,27 R$      3.625,40 

41 276870-4 

UF (cód.: 1) 

Cabo 5 vias inmax compatível 

instramed 

NSA Unidade 5 R$   390,75 R$      1.953,75 

42 258271-6 

UF (cód.: 1) 

Sensor de oximetria adulto (db9) 

compatível dixtal 

NSA Unidade 5 R$   380,00 R$      1.900,00 

43 239066-3 

UF (cód.: 1) 

Sensor de oximetria infantil (db9) 

compatível instramed 

NSA Unidade 5 R$   195,00 R$          975,00 

44 311599-2 

UF (cód.: 1) 

Sensor de dedo com cabo para 

oximetria c/ extensão compatível 

com instramed serie 80805 

NSA Unidade 5 R$   345,00 R$      1.725,00 

•  

45 

362495-1 

UF (cód.: 

1465) 

Acepran 0,2%, cada ml do produto 

contem : acepromazina 2,00 mg, 

veiculo q.s.p. 1 ml, sedativo e 

tranquilizante para facilitar 

procedimentos diagnósticos, 

injetável, embalagem apropriada 

para o produto. 

Ampola Ampola 80 R$     25,00 R$       2.000,00 

46 416141-6 

UF (cód.: 1) 
Cassete para radiologia digital - cr 

md4.0 com placa de fósforo, abs 

com bordas de poliuretano, com 

forro de filtro,compatível com o 

digitalizador modelo crvita , 

carestream, e placa tamanho 

18x24,embalagem individual, 

apresentando lote, validade e 

registro no ministério da saúde. 

NSA Unidade 02 R$ 13.999,48 R$    27.998,96 

47 416142-4 

UF (cod.: 1) 
Cassete para radiologia digital - cr 

md 4.0 com placa de fósforo, abs 

com bordas de poliuretano, com 

forro de filtro,compatível com o 

digitalizador ,modelo 

crvita,carestream e placa tamanho 

24x30,embalagem individual, 

apresentando lote, validade e 

registro no ministério da saúde. 

 

NSA Unidade 02 R$  5.200,00 R$     10.400,00 

48 00023425 
Seringa descartável - material: 

NSA Unidade 60.000 R$          0,88 R$    52.800,00 



 

 

UF (cód.: 1) polipropileno, capacidade:3 ml, 

tipo bico: bico central luerslip, 

tipo vedação: embolo de borracha, 

adicional: graduada, numerada, 

esterilidade: estéril, descartável, 

apresentação: embalagem 

individual. 

49 00023426 

UF (cód.: 1) 
Seringa descartável - material: 

polipropileno, capacidade: 5 ml, 

tipo bico: bico central luerslip, 

tipo vedação: embolo de borracha, 

adicional: graduada, numerada, 

esterilidade: estéril, descartável, 

apresentação: embalagem 

individual. 

NSA Unidade 80.000 R$         0,80 R$    64.000,00 

50 00023427 

UF (cód.: 1) 
Seringa descartável - material: 

polipropileno, capacidade: 10 ml, 

tipo bico: bico central luerslip, 

tipo vedação: embolo de borracha, 

adicional: graduada, numerada, 

esterilidade: estéril, descartável, 

apresentação: embalagem 

individual. 

NSA Unidade 120.000 R$         0,99 R$   118.800,00 

51 00023428 

UF (cód.: 1) 
Seringa descartável - material: 

polipropileno, capacidade: 20 ml, 

tipo bico: bico central luerslip, 

tipo vedação: embolo de borracha, 

adicional: graduada, numerada, 

esterilidade: estéril, descartável, 

apresentação: embalagem 

individual. 

NSA Unidade 120.000 R$        0,82 R$   98.400,00 

52 97431-5 

UF (cód.: 1) 
Seringa, material polipropileno, 

capacidade 60 ml, tipo bico bico 

central luerlock ouslip, 

tipovedação êmbolo de borracha, 

adicional graduada, numerada, 

esterilidade estéril, descartável, 

apresentação embalagem 

individual. 

NSA Unidade 60.000 R$          5,00 R$   300.000,00 

53 374237-7 

UF (cód.: 114) 
Passiflora IncarnataL. 90 mg/ml 

frasco com 100 mlsolução oral. 

Cada mL da solução oral contém 

90 mg do extrato seco de 

Passiflora incarnata L. que 

correspondem a 2,7 mg de 

flavonoides totais calculados 

como vitexina. 

Frasco Unidade 450 R$       18,14 R$       8.163,00 

54 234189-1 

UF (cód.: 1) 
Equipo de alimentação enteral. 

Equipo para dieta enteral via 

NSA Unidade 600 R$         2,00 R$      1.200,00 



 

 

sonda. infusão por gravidade, 

equipo gravitacional, com ponta 

perfurante e tampa protetora. 

Câmara flexível para visualização 

de gotejamento e extensão em 

PVC azul com comprimento de 

1,50m, controle de fluxo tipo 

pinça rolete, filtro de ar lateral e 

com conector escalonado. 

55 00023290 

UF (cód.: 1) 
Frasco para alimentação enteral. 

Frascos estéreis transparentes para 

realizar o envase de dieta enteral 

do paciente. Possui tampa de rosca 

com obturador e medidas laterais. 

Acompanha etiqueta de 

identificação. 

NSA Unidade 600 R$         1,48 R$         888,00 

56 309922 

UF (cód.: 1) 
Baclofeno 10 mg. Embalagem 

contendo 10, 20, 100 ou 200 

comprimidos. 

Comprimido Unidade 6.800 R$         0,49 R$     3.332,00 

57 345842-3 

UF (cód.: 1) 
Cloridrato de Oxibutinina 5 mg. 

Comprimidos de 5 mg. Caixas 

contendo 30 e 60 comprimidos. 

Comprimido Unidade 1.080 R$         1,74 R$      1.879,20 

58 308872-3 

UF 

(cód.: 1370) 

Lactulose 667mg/mL em frasco de 

120mL 

Xarope Frasco 1.000 R$       13,29 R$    13.290,00 

59 98978-9 

UF (cód.: 28) 
Glicerina 10% 

Solução Litro 100 R$         7,51 R$        751,00 

60 

 

336457-7 

UF (cód.: 903) 
Iodopovidona – 

concentração/dosagem 100 mg/ml, 

forma farmacêutica solução 

degermante, forma de 

apresentação frasco, via de 

administração tópica. 

NSA Unidade 300 R$       33,12 R$       9.936,00 

61 88692-0 

UF (cód.: 1) 
Povidine tópico 

NSA Unidade 300 R$       28,58 R$    8.575,50 

62 77014-0 

UF (cód.: 1) 
Cateter descartável - em atóxico, 

flexível, uso descartável, para 

oxigênio, nasal, tipo óculos 

 

NSA Unidade 2.000 R$         1,03 R$      2.070,00 

63 0001933 

UF (cód.: 1) 
Escalpe n 19 g 

NSA Unidade 3.000 R$         0,35 R$       1.050,00 

64 0001934 

UF (cód.: 1) 
Escalpe n 21 g 

NSA Unidade 3.000 R$         0,36 R$       1.095,00 

65 0001935 

UF (cód.: 1) 
Escalpe n 23 g 

NSA Unidade 3.000 R$         0,32 R$         960,00 

66 0001936 

UF (cód.: 1) 
Escalpe n 25 g 

NSA Unidade 3.000 R$          0,39 R$       1.170,00 

67 191714-5 

UF (cód.: 1) 
Tela Protésica t 26x36 cm 

NSA Unidade 80 R$      143,91 R$    11.512,80 



 

 

68 224699-6 

UF (cód.: 1) 

 

Fita Glicemia Capilar - marca On 

Call Plus ,Caixa com 50 tiras, 

compatível com aparelho On Call 

Plus.  

NSA Unidade 2.000 R$       30,60 R$     61.200,00 

69 0008092 

UF (cód.: 34) 
Solução Fisiológica - Soro 

Manitol 20% 

Frasco – 250 

Mililitro 

Unidade 800 R$         5,85 R$      4.680,00 

70 320138-4 

UF (cód.: 146) 
Diclofenaco Dietilamônio 1%, 

11,6 MG/G, bisnaga com 60 g. 

NSA Unidade 900 R$         4,63 R$      4.171,50 

71 150062-7 

UF (cód.: 96) 
Papel crepado para esterilização 

30cm x 30cm com 500 unidades. 

NSA Caixa 200 R$       95,15 R$    19.300,00 

72 150063-5 

UF (cód.: 96) 
Papel crepado para esterilização 

60cm x 60cm com 500 unidades. 

NSA Caixa 200 R$     289,24 R$     57.848,00 

73 273214-9 

UF (cód.: 1) 
Termometro digital - com limite 

operacional de temperatura 

minima de 20 graus celsius 

negativo e maxima de 70 graus 

celsius positivo, precisão 0,1 graus 

celsius,usado em geladeira,com 

pilhas e/ou bateria.,portatil com 

cabo sensor a prova d'agua com 

alarme sonoro, displays de cristal 

com (lcd) de tresdigitos.,para uso 

em geladeira e em refrigeracao 

geral. Garantia mínima de 01 (um) 

ano. 

NSA Unidade 200 R$       64,87 R$     12.974,00 

74 0002636 

UF (cód.: 434) 
Formula infantil pronto em pó 

para diluir, 

fornecem nutrição completa e 

balanceada para crianças da 1 e 10 

anos de idade. Podem ser usados 

como suporte total de nutrição, ou 

como suplemento nutricional.  

Contendo 100% ou mais de U.S. 

RDA para proteína, vitaminas e 

minerais, amido de milho (líquido) 

ou xarope de milho (pó), sacarose, 

caseinato de sódio, óleo de 

açafrão, óleo da soja, óleo de coco 

fracionado, minerais (fosfato de 

cálcio tribásico, cloreto de 

magnésio, citrato de potássio, 

fosfato de potássio dibásico, 

cloreto de potássio, citrato de 

sódio, sulfato ferroso, sulfato de 

zinco, sulfato de manganês, 

sulfato cúprico, cloreto de cromo, 

iodeto de potássio, molibdato de 

sódio, selenito de sódio), 

concentrado de proteína da soro de 

NSA LATA 600 R$        50,35 R$     30.210,00 



 

 

leite, vitaminas (cloreto de colina, 

ácido ascórbico, niacinamida, 

acetato da alfatocoferol, 

pantotenato de cálcio, cloridrato 

de piridoxina, cloridrato de 

tiamina,  riboflavina, vitamina A 

palmitato, ácido fólico, 

biotina,vitamina D3, filoquinona, 

cianocobalamina), inositol, 

taurina, palmitatoascorbil, L-

carnitina e -caroteno. Marca: 

Pediasure Complete, 400g. 

75 15390-7 

UF (cód.: 

1106) 

Algodão hidrófilo - cor branca 

(80% branco), macio, isento de 

impurezas, boa absorção, inodoro, 

em manta fina com camadas 

sobrepostas formando uma manta 

com espessura uniforme, 

regularmente compacto, com 

aproximadamente 20cm de 

largura, em papel apropriado, em 

forma de rolo, num pacote de500g 

de peso, o produto devera estar 

acondicionado de forma a garantir 

sua integridade, contendo dados 

de validade, lote e registro no ms, 

a apresentação do produto devera 

obedecer a legislação atual 

vigente, contendo dados de 

identificação e procedência. 

NSA Unidade 600 R$        16,20 R$       9.720,00 

76 256224-3 

UF (cód.: 1) 
Nebulizador - em PVC, portátil, 

inalador a ar comprimido, com 

potência de 1/40 hp,com todos os 

acessórios necessários para o 

completo funcionamento do 

aparelho,sistema pistão,bivolt de 

127/220 (vca), freqüência de 60hz, 

consumo de 80w,de fácil 

manuseio, baixíssimo consumo de 

energia, novo design, compacto e 

prático, garantia de 02 (dois) 

certificado pela ANVISA. 

 

NSA Unidade 5 R$   1.527,89 R$       7.639,45 

Total de produtos da Assistência Farmacêutica, Odontológica, Hospitalar e demais Unidades de 

Saúde 

 

Valor Global/Total dos itens R$ 1.852.831,65 

*NSA: Não se Aplica para Forma farmacêutica 

 

 

 

 



 

 

3.2. DAS MEDIDAS DOS PRODUTOS: 
 
3.2.1. Não serão aceitas variações nas medidas e/ou pesos dos produtos, 
ressalvo a menos que tenha sido alterado ou suspenso à apresentação ou 
unidade de fornecimento ao referido produto pela fabricante e desde que esta 
seja autorizada pelo Órgão Sanitário Competente do Ministério da Saúde. 
 
 
3.3. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS: 
 
3.3.1. Os produtos devem ser: 
 
1. De alta qualidade, com excelente acabamento, sem falhas ou quaisquer 

outras avarias; 
 

2. De excelência resistência e de modo a proporcionar segurança ao usuário; 
 

3. Entregues obedecendo rigorosamente às cláusulas do Edital. 
 

4. Entregues acondicionados, sempre que possível, em embalagens lacradas 
individualmente, identificados, e em perfeitas condições de armazenagem. 

 
5. Entregar medicamentos que tenha comprovadamente sua Bioequivalência e 

Biodisponibilidade equivalente ou igual ao medicamento de referência 
conforme :  

 RESOLUÇÃO Nº 16, DE 2 DE MARÇO DE 2007,  RESOLUÇÃO DA 
DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 58, DE 10 DE OUTUBRO DE 2014 

 
3.3.2. Os medicamentos, quando manipulados, devem atestar teor de 
qualidade conforme a farmacopéia 5º edição ou a que vier substituí-la. 

 
3.3.3. Os medicamentos Fitoterápicos devem apresentar registro da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. 

 
3.3.4. Produtos contendo baixa qualidade, em desacordo com o edital ou com a 
legislação vigente aplicada, serão rejeitados pela Secretaria da Saúde. 
 
 
3.4. DA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS: 
 
3.4.1. Os produtos fornecidos deverão possuir embalagem, contendo: 
 
1. Nome e Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do fabricante; 

 
2. Lote e Data de fabricação ao término da garantia; 

 
3. Dados para acionamento da garantia. 
 
 



 

 

3.5. DA GARANTIA DOS PRODUTOS: 
 
3.5.1. Os produtos devem ter a garantia/validade mínima de 12 (doze) meses 
contados do atesto da nota fiscal; 
 
3.5.2. Poderá ser adotado outro prazo, desde que seja compatível com o objeto 
a ser licitado. 
 
3.5.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter a garantia/validade dos 
produtos exigida no Edital e seus anexos, sob pena de sofrer as sanções legais 
aplicáveis, além de ser obrigado a reparar os prejuízos que causar a SMS/JAC 
ou a terceiros decorrentes destes eventos (garantia/validade). 
 
3.5.3. Durante o período de garantia dos produtos, a CONTRATADA deverá 
arcar com os custos concernentes a consertos e substituições em decorrência 
de defeitos de fabricação, transporte, avarias, embalagem ou armazenamento 
e outros, os quais devem ser realizados no prazo máximo de até 05 (cinco) 
dias úteis contados da notificação da SMS/JAC. 
 
3.5.4. Os medicamentos de origem magistral devem atestar laudo técnico de 
Controle de Qualidade para cada lote fornecido conforme ás: 
Resolução/ANVISA da Diretoria Colegiada - RDC nº 67, de 8 de outubro de 
2007 e, Resolução/ANVISA da Diretoria Colegiada – RDC nº 87, de 21 de 
novembro de 2008 e suas atualizações. 
 
3.5.5. Os itens (medicamentos e correlatos) enquadrados como termolábeis 
devem ser entregues em embalagem apropriada que assegure sua 
temperatura, incluindo termômetro em seu transporte. 
 
 
3.7. DA ADJUDICAÇÃO: 
 
3.7.1. A adjudicação será por item. 
 
3.7.2. Não se admitirá proposta de preços cujo valor ofertado para o item seja 
superior ao preço máximo que a Prefeitura Municipal de Jaciara – Secretaria 
Municipal de Saúde se dispõe a pagar, respeitada a Tabela deste edital. 
 
3.7.3. Na proposta comercial ajustada ao valor do lance deverá constar a 
especificação completa do objeto contratual, incluindo informações de marca e 
fabricante, evitando-se simplesmente copiar a especificação do Edital.    
 
3.7.4. Os medicamentos ofertados para a Assistência Farmacêutica Básica e 
de uso Hospitalar, de origem industrial, devem possuir bioequivalênciacom os 
medicamentos de referência, o que os tornam intercambiáveis, conforme a Lei 
Federal nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 e a Resolução/ANVISA da 
Diretoria Colegiada –RDCnº 58, de 10 de outubro de 2014 e suas atualizações. 
 
 



 

 

04. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS LICITANTES  
 
4.1. As licitantes devem apresentar os seguintes documentos técnicos: 
 
1. Atestado(s) de capacidade técnica ou certidão, expedido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante fornecido 
produtos, de maneira satisfatória, compatíveis em características com o 
objeto desta licitação; 

 
2. Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA/MS, da empresa 

participante da Licitação; 
 

3. Autorização Especial de Funcionamento emitida pela ANVISA/MS, caso o 
licitante cote medicamento relacionado na Portaria 344, de 12/05/1998, da 
Secretaria de Vigilância Sanitária/MS, nos termos do artigo 2.º da referida 
Portaria; 

 
4. Licença de Funcionamento da licitante, emitida pela Vigilância Sanitária 

Municipal ou Estadual da sede da licitante; 
 

5. Apresentar Certificação de Boas Práticas de Manipulação ou Equivalente, 
para farmácias magistrais, conforme legislação vigente; 

 
6. O pregoeiro e equipe de apoio procederão à análise da documentação de 

habilitação do licitante que tiver formulado a proposta mais bem classificada 
(arrematante), para confirmação das suas condições habilitarias.  

 
7. Todas as decisões do Pregoeiro serão precedidas de comunicação “chat”, 

informando o dia e horário em que estas serão divulgadas, assim como as 
convocações tratadas neste instrumento convocatório. 

 
8. Se a proposta ou o lance melhor classificado não for aceitável, ou se o 

licitante desatender às exigências habilitarias, o pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance do licitante subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade e habilitação, repetindo este procedimento até a apuração de 
uma proposta ou lance que atenda ao edital, podendo negociar com o 
licitante para obter proposta melhor. 

 

  
9. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será 

declarado vencedor. 
 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à 
conta da seguinte Dotação Orçamentária, conforme informações obtidas 
através de contrato com o Setor de Contabilidade desta Prefeitura: 
 



 

 

01.08.01.10.303.0012.2101.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção com aquisição 
distribuição medicamento e insumos farmacêuticos. 
 
01.08.01.10.303.0012.2466.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com a 
Farmácia Municipal. 
 
01.08.01.10.303.0012.2465.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção com Componente 
Estratégico da Assistência Farmacêutica. 
 
01.08.01.10.301.0010.2091.0000.3.3.90.30.00 –Manutenção e Encargos com o 
Programa Saúde da Família – PSF. 
 
01.08.01.10.305.0013.2096.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos 
Vigilância Epidemiológica e Ambiental. 
 
01.08.01.10.302.0011.2099.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos do 
Centro de Atendimento Psicossocial. 
 
01.08.01.10.301.0010.2235.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos com o 
NASF 
 
01.08.01.10.302.0011.2183.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e encargos do 
Centro de Reabilitação de Jaciara (UDR). 
 
01.08.01.10.302.0011.2112.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com 
o Hospital Municipal. 
 
 
6. DO PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO 
 
6.1. A entrega deverá ser feita no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 
contados do recebimento da Nota de Empenho, salvo, se por motivo justo, a 
CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e este ser aceito pela 
CONTRATANTE; 
 
6.1.1. Poderá haver outro prazo de entrega, desde que não seja exíguo a ponto 
de frustrar a competitividade; 
 
6.1.2. Caso seja necessário à entrega poderá ser parcelada. Para tanto a 
solicitante deverá fazer constar no Termo de Referência, o devido cronograma 
de entrega, visto que parcelando, necessita-se de contrato. 
 
6.2. Se a CONTRATADA não cumprir o prazo de entrega ou recusar-se a 
retirar a Nota de Empenho, sem justificativa formal aceita pela 
CONTRATANTE, decairá seu o direito de fornecer os produtos adjudicados, 
sujeitando-se as penalidades previstas no Edital, podendo ser convocados os 
licitantes remanescentes, em ordem de classificação, para contratar com a 
SMS/JAC. 
 



 

 

7. DO LOCAL DE ENTREGA 
 
7.1. O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) naCentral de Abastecimento 
Farmacêuticosito à Rua Praça Melvin Jhones, S/N, Centro, CEP 78.820-000, 
anexo aSecretaria Municipal de Saúde de Jaciara-MT, em dia e horário 
comercial, a qual deve ser realizada na conformidade da Nota de Empenho, na 
presença de servidores devidamente autorizados, como determina o § 8°, do 
artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial. 
 
7.1.2. Poderá ser adotado outro local de entrega, conforme a necessidade da 
solicitante. 
 
 
8. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
8.1. Relativo às condições de fornecimento, a CONTRATADA deverá: 
 
1. Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Edital 

 
2. Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Contrato, 

se houver; 
 

3. Entregar os produtos obedecendo rigorosamente à legislação vigente 
inerente ao objeto; 
 

4. Entregar os produtos com a expressão na embalagem de cada 
medicamento: Venda proibida ao Comércio; 
 

5. Cumprir com a legislação aplicável. 
 
 
9. CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO DE ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 
 
9.1. O recebimento será confiado a uma Comissão composta de, no mínimo, 3 
(três) membros (servidores) devidamente autorizados, conforme estabelece o § 
8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93; 
 
9.2. Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de 
Empenho, que poderá ser acompanhada da Relação de Itens ou de outro 
documento emitido pela SMS/JAC; 
 
9.3. O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 
8.666/1993, e ainda: 
 
9.3.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos produtos com a especificação, bem como se a Nota 
Fiscal(NF) / Fatura encontra lavrada sem incorreções. 
 



 

 

a) A CONTRATANTE terá o prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, 
podendo ser prorrogado por uma vez e por igual período, contados da data de 
recebimento, para verificar se os produtos fornecidos e a NF/Fatura estão em 
consonância com o Edital e com seus anexos. 
 
9.3.2. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos 
produtos e conseqüente aceitação. 
 
9.4. Após o recebimento provisório a SMS/JAC atestará a Nota Fiscal se 
constatado que os produtos atendem ao edital; 
 
9.5. Caso os produtos se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a 
CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para substituí-los no prazo de até 
05(cinco) dias úteiscontados da notificação; 
 
9.5.1. Neste caso, o recebimento do(s) produto(s) escoimado(s) dos vícios que 
deram causa a sua troca será considerado recebimento provisório, ensejando 
nova contagem de prazo para o recebimento definitivo, estando a 
CONTRATADA passível de penalidade(s) pelo descumprimento das condições 
editalíssimas; 
 
9.5.2. Atestada a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá protocolá-la perante a 
CONTRATANTE; 
 
9.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 
pela solidez e segurança dos produtos, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo 
contrato. 
 
9.7. A carga e a descarga serão por conta da CONTRATADA, sem ônus de 
frete para a Prefeitura Municipal de Jaciara – Secretaria Municipal de Saúde. 
 
9.8. A CONTRATANTE recusará os produtos nas seguintes hipóteses 
QUANDO: 
 
9.8.1. Houver qualquer situação em desacordo entre os produtos fornecidos e o 
Edital do Pregão e de seus Anexos ou a Nota de Empenho; 
 
9.8.2. A Nota Fiscal/Fatura estiver com a especificação do objeto, valor, 
validade, marca e quantidades em desacordo com o discriminado no Edital, 
seus anexos e na proposta adjudicada; 
 
9.8.3. Os produtos apresentarem vícios de qualidade, funcionamento ou serem 
impróprios para o uso, ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 
 
9.9. Ainda que ocorra a situação prevista na línea “d” do inciso II do art. 65 da 
Lei Federal nº 8.666/93, a SMS/JAC, se julgar conveniente, poderá optar por 
cancelar o contrato (quando for o caso) e iniciar outro processo Licitatório. 
 



 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
10.1. São obrigações da CONTRATANTE: 
 
10.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA; 
 
10.1.2. Disponibilizar o local de entrega e a Comissão responsável pelo 
recebimento; 
 
10.1.3. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos quantidade, 
qualidade e condições estabelecidas neste Edital. 
 
10.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA 
entregar fora das especificações do Edital; 
 
10.1.5. Comunicar à CONTRATADA até o 5° dia útil, após apresentação da 
Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento, dos produtos 
adquiridos; 
 
10.1.6. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, 
quando for o caso; 
 
10.1.7. Efetuar o pagamento da(s) CONTRATADA(s) no prazo determinado no 
Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato. 
 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
11.1. São obrigações da CONTRATADA: 
 
11.1.1. Fornecer o objeto deste Contrato, nas condições estipuladas neste 
Edital, na Proposta aprovada, na Nota de Empenho e quando for o caso, 
ordens de fornecimento, isentos de defeitos de fabricação; 
 
11.1.2. Entregar os produtos na presença do(s) servidor(es) devidamente 
designado(s) na conformidade do § 8° do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, 
no local informado no Contrato, acompanhados da Nota Fiscal preenchida 
contendo a especificação e quantidade correta dos produtos; 
 
11.1.3. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que 
seja transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo 
exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega 
do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete; 
 
11.1.4. Fornecer o nome e o endereço do fabricante com o telefone do serviço 
de atendimento ao consumidor; 
 



 

 

11.1.5. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) 
produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência de qualquer evento 
(problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, 
reprovado pela CONTRATANTE, e outros), providenciando sua substituição, 
quando for o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, 
contados da notificação que lhe for entregue oficialmente; 
 
11.1.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado; 
 
11.1.7. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplência, 
com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à 
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato; 
 
11.1.8. Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da 
entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento; 
 
11.1.9. Manter a garantia e qualidadedos produtos de acordo com as 
especificações definidas no Edital e seus anexos e o contrato; 
 
11.1.10. Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no 
edital do pregão; 
 
11.1.11. Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com 
todos os encargos tributários, fiscais, trabalhista, devendo arcar ainda, com 
todas as despesas e custo necessários ao cumprimento do objeto.  
 
11.1.12. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Jaciara, 
resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas 
seguintes sanções: 
 
1. Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento) calculada 

sobre o valor total estimado da ata de registro de preços, por dia de atraso 
na entrega, até o limite de 20 (vinte) dias, caracterizando inexecução 
parcial;  
 

2. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, 
conforme disposto no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93;  

 
3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública Municipal de Jaciara enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a autoridade que aplicou a penalidade;  



 

 

 
4. Advertência escrita.  
 
5. Caso venha desistir da Ata de Registro de Preços referente ao REGISTRO 

DE PREÇOS FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
MEDICAMENTOS E SEUS CORRELATOS, EQUIPAMENTOS E 
INSUMOS PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL, FARMÁCIA BÁSICA, PSF(S), E OUTRAS UNIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACIARA – MT, além de outras 
cominações legais, a multa será de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 
total estimado pela contratada. 

 
 
12. DA FISCALIZAÇÃO 
 
12.1. Conforme artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a 
fiscalização e acompanhamento da execução do objeto será por meio do Fiscal 
de Contrato da Assistência Farmacêutica do Município de Jaciara, observando 
que: 
 
12.1.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por um 
representante da CONTRATANTE especialmente designado, permitida a 
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes 
a essa atribuição; 
 
12.1.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 
 
12.1.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes; 
 
12.2.Serão fiscais do contrato a Sra. LILIANE DELFINO GUIMARÃES, 
nomeada através da Portaria Nº 142/2018, de 10 de Abril de 2018 e o Sr. 
ROBSON CASANOVA, nomeado através da Portaria Nº 73/2018, de 01 de 
Fevereiro de 2018 respectivamente nomeados como Fiscal de Contratosdo 
Hospital Municipal; da Assistência Farmacêutica Municipal e, da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
12.2.1. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade de seus agentes e prepostos (art.70 da Lei 8.666/93), 
ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a 
responsabilidade da CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança deste 
último. 
 
13. DO PAGAMENTO 
 



 

 

13.1. Efetuada a entrega, a CONTRATADA protocolará a Nota Fiscal/Fatura, 
perante a CONTRATANTE devidamente preenchida; 
 
13.2. Caso Nota Fiscal/Fatura esteja em desacordo, será devolvida para 
correção; 
 
13.3. A CONTRATANTE terá um prazo de até 05 (cinco) dias úteis para 
conferência e aprovação, contados da sua protocolização, e será paga, 
diretamente na conta corrente da CONTRATADA; 
 
13.5. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou 
incorreções, o prazo estipulado no parágrafo anterior, passará a ser contado a 
partir da data da sua representação; 
 
13.6. Os pagamentos não serão efetuados através de boletos bancários, sendo 
a garantia do referido pagamento a própria Nota de Empenho; 
 
14. DO RESPONSÁVEL LEGAL 
 
14.1. Vossa excelência, o Secretário de Saúde Municipal de Jaciara, como 
Responsável Legal, assina o presente contrato: 
        

Jaciara, MT 28 de maio de 2019. 
 
   
     
 
 
 
 
 

SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA DE MORAES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

JACIARA, MATO GROSSO 
 


