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EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 001/2023 

A PRESENTE LICITAÇÃO POSSUI: 

 ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPRADAS E ITENS DESTINADOS À AMPLA 

PARTICIPAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO: 002/2023 

MODALIDADE/FORMATO/TIPO: Pregão/Eletrônico/Menor Preço Por Item 

NÚMERO DA LICITAÇÃO: 001/2023 

1 - PREÂMBULO 

1.1 – O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - 
CISNORJE, CNPJ 13.220.150/0001-52, com endereço na Avenida Alfredo Sá, nº 4319, Bairro 
Vila Pedrosa, torna público fará realizar licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) no 001/2023, 
do tipo menor preço apurado, observando maior desconto sobre a taxa de administração, regido 
pela Lei Federal nº 10.520, de 2002, à Lei Federal nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006 e alterações, Lei Complementar nº 147, de 
2014, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, 
de 1993, bem como à legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus 
Anexos. 

SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 001/2023 

LOCAL: 
O Pregão (Eletrônico) será realizado em sessão pública, por meio da 
INTERNET, no endereço www.licitardigital.com.br  

DATA: 06 de fevereiro de 2023 

HORÁRIO: 08 horas 

REFERÊNCIA 
DE HORÁRIO: 

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF 
e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame 

1.2 - O Pregão (Eletrônico) será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos 
serão conduzidos por servidor do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência 
Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "licitar digital", constante da 
página eletrônica, no endereço www.licitardigital.com.br. 

1.3 - O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE, através 
do endereço eletrônico www.cisnorje.saude.mg.gov.br, na Plataforma de Licitações Licitar 

http://www.licitardigital.com.br/
http://www.licitardigital.com.br/
http://www.licitardigital.com.br/
http://www.ladainha.mg.gov.br/
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Digital, através do endereço eletrônico www.licitardigital.com.br e também no prédio sede do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE, 
em dias e horários de expediente, a partir da data de sua publicação e mediante o recolhimento 
da taxa de R$ 0,20 (vinte centavos), por página, inerentes aos seus custos reprográficos (art. 5º, 
III, Lei nº 10.520/2002). 

1.4 - Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, deverá ser consultada 
pelos pretensos licitantes no endereço eletrônico www.licitardigital.com.br, bem como, no site do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE, 
através do site: www.cisnorje.saude.mg.gov.br.  

1.5 - A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não acesse o e-mail 
informado ou não visualize a alteração no Site supracitado consequentemente desconhecendo 
o teor dos Avisos publicados. 
 

2 – OBJETO 

2.1 – A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I.  

2.2 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

ANEXO I Termo de Referência 

ANEXO II Minuta da Ata de Registro de Preços 

ANEXO III Minuta do Contrato 

ANEXO IV 
Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, 
da Constituição Federal 

ANEXO V 
Modelo de Declaração de cumprimento da Lei do CAP – Coeficiente de 
Adequação de Preços, conforme resolução CMED nº 04 de 18 de dezembro de 
2006 

 

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Poderão participar deste Pregão as empresas legalmente constituídas e que comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital e seus Anexos. 

3.2 – Não poderão participar do presente certame a empresa: 

3.2.1 – Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o CISNORJE, 
durante o prazo da sanção aplicada; 

3.2.2 – Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação; 

http://www.licitardigital.com.br/
http://www.licitardigital.com.br/
http://www.ladainha.mg.gov.br/
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3.2.3 – Empresa impedida de licitar e contratar com o CISNORJE, durante o prazo da sanção 
aplicada; 

3.2.4 – Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 
8º, V, da Lei nº 9.605/1998; 

3.2.5 – Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 
8.429/1992; 

3.2.6 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 
8.666/1993; 

3.2.6.1 - Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/1993 a 
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do 
objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.  

3.2.7 – Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

3.2.8 - Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto 
deste Pregão;  

3.2.9 - Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;  

3.2.10 - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum; 

3.2.11 - Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

3.3 – Os licitantes deverão estar previamente cadastrados na plataforma de licitações, o qual 
poderá ser realizado em www.licitardigital.com.br.  

3.4 - A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.   

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

4.1 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa até o 3º 
dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser enviada, para o endereço 
eletrônico licitacao@cisnorje.saude.mg.gov.br, ou protocolizadas na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, dirigidas ao Pregoeiro.  

4.2 - A petição deverá ser assinada pela impugnante, acompanhada de cópia de seu documento 
de identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado da licitante, com indicação 
de sua razão social, número do CNPJ e endereço, acompanhado de cópia do documento de 
identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal (contrato 
social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador, somente procuração, se pública).  

4.3 - O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - 
CISNORJE não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros 
endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo Pregoeiro, e que, por 
isso, sejam intempestivas.  

http://www.licitardigital.com.br/
mailto:licitacao.ladainha@gmail.com
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4.4 - Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

4.5 - A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante por e-mail, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, e será disponibilizada no site www.cisnorje.saude.mg.gov.br e/ou no 
www.licitardigital.com.br para conhecimento de todos os interessados 

5 – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO 

5.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante 
condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases. 

5.2 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação do Pregão Eletrônico 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do 
sítio da Plataforma de Licitações da Licitar Digital (www.licitardigital.com.br). 

5.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE, ao 
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido do acesso. 

5.4 - O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

5.5 - A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal do 
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de 
habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite 
estabelecido.   

5.6 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas neste Edital.  

5.7 - COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ 
“SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS 
SEGUINTES DECLARAÇÕES: 

• Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, 
cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente 
data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posterior; 

• Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei no 8.666/93, que não emprego 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego 
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição 
de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da CF/88; 

• Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as 
exigências do instrumento convocatório; 

• Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III 
do art. 5º da CF/88; 

http://www.teofilootoni.mg.gov.br/
http://www.licitardigital.com.br/
http://www.licitardigital.com.br/


   

   

   
    

 

5 

• Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 
ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/COOP, conforme a Lei Complementar 
nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer 
o direito de preferência; 

5.8 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e 
o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha intransferíveis. 

6.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 
art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.5 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

6.6 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

6.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

6.8 - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão encaminhados pelo 
licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo 
pregoeiro, de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, podendo ser prorrogado. 

6.9 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 

6.9.1 - Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia 
autenticada exigida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação do 
pregoeiro, via sistema. 

6.10 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz. 
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6.11 - Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de 
outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

6.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

6.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 

7.1.1 - Valor unitário e total do lote e seus itens; 

7.1.2 - Marca dos produtos ofertados. 

7.1.3 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de garantia etc. 

7.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 

7.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços. 

7.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5 - O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

7.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 

7.7 - No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na 
plataforma do pregão Eletrônico, deverá ser considerado o descritivo do Edital. 

7.8 - Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema 
juntamente com a proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará 
em desclassificação. 

8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1 - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, juntamente com a PROPOSTA, 
A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, a 
seguir informada: 

8.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) - Registro comercial no caso de firma individual; 
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b) - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração (se houver) em vigor, 
devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades 
comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem 
a eleição de seus administradores; 

c) - Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de 
prova da composição da diretoria em exercício; 

d) - 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. 

8.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do cartão do CNPJ, 
que também servirá para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou 
Empresas de Pequeno Porte; 

b) - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à dívida 
Ativa da União e prova de regularização perante o instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 
através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB 
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014; 

c) - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Estadual; 

d) - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

e) - Prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - 
FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

f) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem 
os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a 
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT. 

8.3 – DA QUALIFICAÇÃO ECONCÔMICO-FINANCEIRA: 

a) - Certidão Negativa de Falência e de Recuperação Judicial e Extrajudicial (Falência e 
Concordata) expedida pelo Cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica, emitida, 
a no máximo, 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o 
inciso II do Artigo 31 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

a.1) - A licitante que estiver com a Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, se 
apresentar o plano de recuperação da empresa devidamente aprovado e homologado 
judicialmente, nos termos do art. 58, da Lei nº 11.101/2005, poderá ser considerada habilitada, 
desde que demonstre e cumpra com todos os demais requisitos de habilitação exigidos neste 
edital.  

a.2) - Será considerada data inferior a 90 (noventa) dias, caso a certidão apresentada expresse 
sua validade inferior ao estabelecido na letra “a” do item 8.3 do presente Edital. 

8.4 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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a) - Alvará Sanitário expedido pelo Órgão da Vigilância Sanitária competente da Secretaria de 
Saúde do Estado ou do Município de origem da empresa, quando houver delegação de 
competência, para emissão do alvará pelo município; 

b) - AFE - Autorização de funcionamento da empresa emitida pelo Ministério da Saúde - Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária em original ou cópia reprográfica do Diário Oficial da União – 
DOU, que evidencie sua data, página, seção, número e conste a portaria concessiva deste ato. 

c) - Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 
Constituição Federal; 

d) - Modelo de Declaração de cumprimento da Lei do CAP – Coeficiente de Adequação de Preços, 
conforme resolução CMED nº 04 de 18 de dezembro de 2006. 

Nota 01 - A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos 
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de 
habilitação. 

Nota 02 - As certidões que não tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-ão 
como válidas por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão. 

Nota 03 – Será aplicado no presente edital o entendimento adotado pelo TCU (Tribunal de Contas 
da União), no Acórdão nº 1211/2021: 

“Acórdão 1211/2021 Plenário (Representação, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) 
Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Documento novo. Vedação. Definição. A 
vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, não alcança 
documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua 
proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e da proposta, por 
equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro”. 

9 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 

9.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados neste Edital. 

9.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham 
vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência. 

9.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

9.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
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9.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 

9.8 - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo. 

9.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

9.10 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

9.11 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 
R$ 0,01 (um centavo). 

9.12 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em 
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

9.13 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 

9.14 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

9.15 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 

9.16 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 
o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

9.17 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 
ser desconsiderados pelo Pregoeiro. 

9.18 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro. 

9.19 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

9.20 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

9.21 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior 
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 
quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 
para divulgação. 

9.22 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

9.23 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas 
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da 
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primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 
para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 

9.24 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

9.25 - A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 3 (três) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 
para tanto. 

9.26 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 

9.27 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

9.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

9.29 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
bens e serviços: 

9.29.1 - Produzidos no país; 

9.29.2 - Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

9.29.3 - Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País; 

9.29.4 - Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

9.30 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 

9.31 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
neste Edital. 

9.32 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

9.33 – Quando houver apenas um item por lote, o sistema ao final da sessão de disputa 
automaticamente atualizará a proposta do fornecedor pelo melhor lance ofertado. No entanto 



   

   

   
    

 

11 

quando se tratar de mais de um item por lote o Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado 
que, no prazo de 02 (duas) horas, envie, através do sistema, a proposta adequada ao último 
lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados. 

9.34 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

10 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

10.2 - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, 
em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

10.3 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior 
ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

10.4 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita. 

10.5 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

10.6 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

10.7 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

10.8 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

10.9 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.9.1 - Se tratando de Lote, a desclassificação de um único item do lote implicará na 
desclassificação da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender 
aos requisitos para todos os itens que compõem o lote. 

10.10 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a sua continuidade. 
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10.11 - O Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

10.12 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

10.13 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes pelo “chat”. 

11 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

11.1 - Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO, observados o valor máximo 
aceitável, os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital. 

11.2 - O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor/ maior 
vantajosidade imediatamente após a fase de aceitação das propostas ou, quando for o caso, 
após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor/ mais 
vantajoso. 

11.3 - Se a proposta de menor valor/maior vantajosidade não for aceitável ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro poderá examinar a proposta subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e procederá a verificação das condições habilitatórias do 
proponente, na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

11.4 - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos 
e, entre preços unitários e totais, os primeiros. 

11.5 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 
legislação em vigor. 

11.6 - Serão rejeitadas as propostas que: 

11.6.1 - Sejam incompletas, isto é, não conterem informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a 
perfeita identificação do material licitado; 

11.6.2 - Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o 
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro. 

11.7 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço e valor estimado para a aquisição do bem. 

11.7.1 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

11.8 - Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo adjudicado o objeto da licitação pelo pregoeiro, no caso de inexistência de 
recurso, e homologado o procedimento pela autoridade competente. 

11.9 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a 
capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica 
e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento. 



   

   

   
    

 

13 

12 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL) 

12.1 - A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor será atualizada automaticamente 
pelo sistema de pregão eletrônico. 

12.1.1 - Quando houver mais de um item por lote, o sistema fará a divisão dos valores entre os 
itens de forma proporcional. Excepcionalmente, quando não for possível matematicamente a 
divisão dos valores de forma proporcional, deverá o fornecedor atualizar sua proposta no prazo 
máximo de 02 (duas) horas, ou, em outro prazo determinado pelo Pregoeiro. 

12.1.2 - O Pregoeiro poderá também liberar a atualização de proposta manual diretamente na 
plataforma para que o fornecedor faça o preenchimento do(s) valor(es) do(s) item(s) do(s) lote(s) 
livremente caso entenda necessário. 

13 - DO RECURSO 

13.1 - O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o 
prazo de no mínimo (30) trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão(ões) pretende recorrer e 
por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento 
da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro 
autorizado a adjudicar o objeto à LICITANTE VENCEDORA.  

13.3 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

13.3.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso.  

13.3.2 - A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, também 
importará a decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da 
licitação à LICITANTE VENCEDORA.  

13.4 - A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, 
em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais LICITANTES, desde 
logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará 
a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

13.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão 
dos recursos apresentados. 

14.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
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15 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1 - Findo o processo licitatório, a empresa vencedora será convocada via sistema eletrônico 
e e-mail a assinar a Ata de Registro de Preços, que obedecerá ao modelo anexo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Setor, sob pena de decair do direito à 
contratação. 

15.2 - O subitem acima deverá ser desconsiderado caso seja outra a decisão da autoridade 
competente que não a homologação do processo licitatório ou outra for sua decisão. 

15.3 - Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item 15.1, ensejará a aplicação 
das sanções estabelecidas no item sanções administrativas deste instrumento, reservando-se o 
CONTRATANTE, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, 
inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas para 
a licitante vencedora neste instrumento. 

16 – DO PRAZO PARA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a doze meses, 
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III, do § 3º, do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho 1993. 

16.2 - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos 
instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.2.1 - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do 
prazo de validade da ata de registro de preços. 

16.2.2 - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido 
pelo CONTRATANTE caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de 
Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido. 

16.3 - Se a empresa vencedora deixar de executar os serviços dentro das especificações 
estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço rejeitado 
e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste 
instrumento. 

17 – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO 

17.1 – A Ata de Registro de Preços a ser firmada com a licitante vencedora incluirá as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do 
objeto desta licitação. 

17.2 – O Registro de Preços terá vigência de 12 meses, a contar da assinatura da Ata de Registro 
de Preços. 

17.3 – Os bens e/ou serviços licitados deverão ser entregues dentro do melhor padrão de 
qualidade. 

17.4 – O fornecedor registrado é obrigado a substituir, de imediato, às suas expensas, o objeto 
do contrato em que se verificar(em) vícios, defeitos, incorreções e outros. 



   

   

   
    

 

15 

17.5 – A Ata de Registro de Preços firmada com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede 
de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE não poderá ser objeto de cessão, 
transferência ou subcontratação, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão. 

17.6 – O Fornecedor Registrado obriga-se a manter, durante toda a vigência do referido Registro, 
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer 
alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 

17.7 – A tolerância do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e 
Jequitinhonha - CISNORJE com qualquer atraso ou inadimplemento por parte do Fornecedor 
Registrado não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE 
exercer seus direitos a qualquer tempo. 

17.8 – A recusa injustificada do Fornecedor Registro em assinar a Ata de Registro de Preços, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades 
legalmente estabelecidas. 

18 – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

18.1 – O fornecedor terá seu registro cancelado nas seguintes hipóteses: 

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

18.1.2 – Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

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

18.1.4 – Tiver presentes razões de interesse público. 

18.2 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da Coordenadoria de Suprimentos do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE. 

18.3 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de 
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso 
fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

19 – DA FISCALIZAÇÃO 

19.1 – A área competente para fiscalizar é a Coordenadoria de Suprimentos do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE, 
observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações. 

19.2 – O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - 
CISNORJE reserva-se o direito de não receber o(s) lote(s) em desacordo com o previsto neste 
ato convocatório, podendo rescindir o contrato. 

20 – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 
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20.1 – A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será 
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, 
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

20.2 – As condições de fornecimento constam do Termo de Referência e da Ata de Registro de 
Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de 
contratação. 

20.3 – O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, 
no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, 
ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 

20.4 – Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e 
Jequitinhonha - CISNORJE. 

20.5 – A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

20.6 - Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante do 
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando 
ciência ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - 
CISNORJE. 

21 – DO PAGAMENTO 

21.1 – O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela 
Tesouraria do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e 
Jequitinhonha - CISNORJE, por processo legal, após a comprovação do fornecimento e /ou 
execução dos serviços, nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, 
em 30 (trinta) dias corridos após apresentação da Nota Fiscal. 

21.2 – O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

21.3 – O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

21.4 – Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para o contratante. 

21.5 – A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada 
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, 
de 11 de janeiro de 2012. 
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21.6 – O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro 
meio previsto na legislação vigente. 

21.7 – Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

21.8 – O contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

21.9 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de correção monetária 
devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é 
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de correção monetária = 0,00016438, assim apurado: 
 
I = (TX) I                     I   (6/100)                       I= 0,00016438 
                                   =      365                        TX = Percentual da Taxa Anual = 6%       

22 – DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

22.1 – Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis:  

22.1.1 – Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Fornecedor 
Registrado e a retribuição do    Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste 
e Jequitinhonha - CISNORJE para a justa remuneração do fornecimento e/ou serviço, poderá ser 
revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro 
de Preços. 

22.1.2 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterado ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes, para 
mais ou menos, conforme o caso. 

22.1.3 – Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor Registrado, esta deverá 
demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação 
de planilha(s) detalhada(s) de custos nas quais constarão a situação anterior e a situação atual 
que eventualmente justificarão o reajuste da Ata de Registro de Preços, bem como 
documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de 
equipamentos e/ou matérias primas, etc) que comprovem que o registro dos preços tornou-se 
inviável nas condições inicialmente avençadas. 

22.1.4 – Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE, esta deverá comprovar o 
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rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do Registro de Preços, sem prejuízo do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE. 

22.1.5 – Fica facultado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e 
Jequitinhonha - CISNORJE realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com 
a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo 
Fornecedor Registrado. 

22.1.6 – A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após análise 
técnica e jurídica do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e 
Jequitinhonha - CISNORJE, porém contemplará os serviços e/ou entregas realizadas a partir da 
data do protocolo do pedido na sala da Comissão Permanente de Licitação do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE. 

22.1.6.1 – Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, o 
Fornecedor Registrado não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados 
aos preços vigentes. 

22.1.6.2 – O Fornecedor Registrado deverá, quando autorizada a revisão dos preços, lavrar 
Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para 
cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos fornecimentos 
realizados após o protocolo do pedido de revisão. 

23 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1 – Pela inexecução parcial ou total das cláusulas e condições estipuladas neste contrato por 
culpa da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá aplicar-lhe as penalidades de advertência, 
multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE e/ou 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com 
os art. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades 
civil e penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

23.2 – Se a CONTRATADA deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de 
Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE, na forma prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 
8.666/93, além do encaminhamento do caso ao Ministério Público para aplicação das sanções 
criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo superveniência comprovada de 
motivo de força maior, desde que aceito pelo CONTRATANTE.  

23.3 – A recusa do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, dentro do 
prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, bem como o descumprirem total ou parcialmente os 
contratos administrativos e/ou as atas de registro de preço celebradas com o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE, serão 
aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.   

I – Advertência escrita - Comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre 
o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das 
necessárias medidas de correção; 

II – Multa - Deverá observar os seguintes limites máximos:  
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a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obra não 
cumprida;  

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, contrato, serviço ou obra não realizada, 
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos 
que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das 
especificações contratadas; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, Contrato/Ata de Registro de Preços, pela 
recusa injustificada em assinar Contrato/Ata de Registro de Preços ou em retirar a Ordem de 
Fornecimento; 

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE, 
por prazo definido no art. 87, inciso III da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do 
fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência 
Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do 
mesmo, obedecido o disposto Art. 87, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

§1º – O valor da multa aplicada nos termos do inciso II desta cláusula será descontado dos 
pagamentos devidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e 
Jequitinhonha - CISNORJE ou cobrado judicialmente.   

§2º – As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos 
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.   

§3º – As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas 
cumulativamente à prevista no inciso II, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1 – A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 
ou cometer fraude fiscal, recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços e/ou o Contrato 
injustificadamente, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de 
licitar e contratar com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e 
Jequitinhonha - CISNORJE, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação. 

24.1.1 – Os licitantes, sob risco de responderem por superfaturamento, têm a obrigação de 
oferecer preços que reflitam os paradigmas de mercado, ainda que os valores fixados pelo 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE 
no orçamento-base do certame se situem além daquele patamar. 

24.2 – É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para 
registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no 
ato compra. 
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24.3 – A emissão da Nota de Empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar na 
mesma o número do Processo Licitatório e/ou número do contrato. 

24.4 – O Setor de Compras solicitará à Contabilidade, a emissão da nota de empenho que deverá 
conter a autorização do Ordenador de despesa. 

24.5 – O    Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - 
CISNORJE poderá revogar esta licitação em face de razões de interesse público, derivadas de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 
escrito e fundamentado. 

24.6 – Fica eleito o foro da Comarca de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, para solucionar 
quaisquer questões oriundas desta licitação. 

 

Teófilo Otoni, 23 de janeiro de 2023. 

 

 

MÁRCIA BARBOSA DE PASSOS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 001/2023 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – DA JUSTIFICATIVA 

Primeiramente, compete destacar que a legalidade dos atos é uma condição para o bom 
andamento dos procedimentos administrativos e, por esta razão, para que a Administração 
desenvolva de forma eficiente e célere a sua missão de melhor prestação de serviço ao cidadão, 
faz se necessário à contratação de empresa fornecedora deste tipo de objeto.  

Na Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 196, aponta para a saúde como "dever 
do Estado", estendendo a noção de dever como ações e serviços para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde da população, o que, indefectivelmente, perpassa por canais de aquisição 
de bens e/ou materiais para efetivação desta máxima.  

A contratação faz-se necessária para o ressuprimento da Coordenadoria de Suprimentos 
/ Almoxarifado, objetivando o atendimento da demanda desses medicamentos pelo período de 
aproximadamente 12 meses.  

A Constituição Federal de 1988 revolucionou a questão da saúde, estendendo o direito à 
Saúde a todas as pessoas, impondo ao Estado a obrigação de prestar a assistência integral à 
saúde. O artigo 196 diz que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”.  

A aquisição dos produtos, objeto deste Termo de Referência, atende aos preceitos 
constitucionais da prestação dos serviços de assistência à saúde, previsão no art. 197, da 
Constituição Federal, a permitir que a Administração Pública, dentro da sua obrigação de prestar 
esses serviços, valha-se de terceiros por ela contratados. Ademais, por prescindir da cobrança 
de tarifas, o modelo gerencial proposto respeita a obrigação de gratuidade da prestação dos 
serviços de assistência à saúde, desonerando os usuários de qualquer espécie de pagamento.  

Partindo do princípio Constitucional, todo cidadão tem o direito a saúde e este vem sendo 
prestado através da integração do SUS, no entanto, não há como prever todo o medicamento 
que será necessário para prestar atendimento à população, sendo que por vezes, estes recorrem 
à justiça para que suas necessidades sejam atendidas.  

O CISNORJE justifica o presente registro de preços para futura e eventual aquisição de 
material médico hospitalar e medicamentos para suprir as necessidades do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, baseados nos materiais hospitalares permanentes 
atualmente em uso e de acordo com o check list, assim garantindo o pleno funcionamento dos 
serviços. 

Portanto, entende-se que a omissão no fornecimento de produtos e materiais necessários 
para a proteção da vida do cidadão, certamente configura responsabilidade que justifica o dever 
de indenizar, ainda mais quando há decisão judicial obrigando a fornecer o 
medicamento/produto/material.  
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2 – DO OBJETO 

 O presente Termo de Referência tem como objetivo nortear a licitação que visa o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, com vistas ao atendimento das necessidades do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE, de acordo 
com as seguintes descrições: 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE. UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
(MÉDIO) 

VALOR TOTAL 
(MÉDIO) 

1.  ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG, USO ORAL 5.000,00 COMPRIMIDO 0,1067 533,50 

2.  ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML 200 CX 8,025 1605,00 

3.  ADENOSINA 3MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 200 AMPOLA 16,58 3316,00 

4.  ADRENALINA 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 6.000,00 AMPOLA 2,6575 15945,00 

5.  AFASTADOR FARABEUF ADULTO 12MM 20 UNIDADE 27,59 551,80 

6.  ÁGUA BIDESTILADA PARA INJEÇÃO, 10 ML 12.000,00 AMPOLA 0,695 8340,00 

7.  ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, FRASCO 1000 ML 150 UNIDADE 9,04 1356,00 

8.  ÁGUA OXIGENADA, SOLUÇÃO, FRASCO 1000 ML 10.000,00 FRASCO 7,4767 74767,00 

9.  AGULHA HIPODÉRMICA, CALIBRE 13X4,5 200 CX 17,5 3500,00 

10.  AGULHA HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X7 250 CAIXA 17,655 4413,75 

11.  AGULHA HIPODÉRMICA, CALIBRE 30X8, 50 UNIDADE 18,8967 944,84 

12.  AGULHA HIPODÉRMICA, CALIBRE 40X12 300 CAIXA 18,065 5419,50 

13.  ALCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO 15.000,00 FRASCO 12,7875 191812,50 

14.  ALMOTOLIA PLÁSTICA, COM TAMPA, 250 ML 1.000,00 UNIDADE 4,8733 4873,30 

15.  AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/3ML 1.000,00 AMPOLA 3,2 3200,00 

16.  APARELHO PARA TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, 100 PCTE 17,04 1704,00 

17.  ASPIRADOR  VENTURI / VACUOMETRO 60 UNIDADE 286,9883 17219,30 

18.  ATADURA DE CREPOM 10CM 1.000,00 PCTE 9,3533 9353,30 

19.  ATADURA DE CREPOM, 15CM 1.000,00 PCTE 13,9333 13933,30 

20.  ATADURA DE CREPOM, 20CM 1.000,00 PCT 18,55 18550,00 

21.  
ATROPINA, SULFATO DE DOSAGEM DE 0,50MG/ML, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

2.500,00 AMPOLA 3,1533 7883,25 
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22.  

AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE 
HIGIENIZAÇÃO, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 
100% POLIPROPILENO + POLIETILENO, COM MANGAS 
LONGAS, IMPERMEÁVEL, FECHAMENTO ATRAVÉS DE 
TIRAS COM AMARRAS INTERNAS E EXTERNAS, 
ATÓXICO E ANTIALÉRGICO; GRAMATURA 40 GRAMAS 
TAMANHOS: P, M OU G, PACOTE DE 10 UNIDADES 

4.500,00 PACOTE 65,8667 296400,15 

23.  

AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE 
HIGIENIZAÇÃO, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 
100% POLIPROPILENO + POLIETILENO, COM MANGAS 
LONGAS, IMPERMEÁVEL, FECHAMENTO ATRAVÉS DE 
TIRAS COM AMARRAS INTERNAS E EXTERNAS, 
ATÓXICO E ANTIALÉRGICO; GRAMATURA 50 
TAMANHOS: P, M OU G, PACOTE DE 10 UNIDADES 

4.500,00 PCT 103,78 467010,00 

24.  

AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE 
HIGIENIZAÇÃO, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 
100% POLIPROPILENO + POLIETILENO, COM MANGAS 
LONGAS, IMPERMEÁVEL, FECHAMENTO ATRAVÉS DE 
TIRAS COM AMARRAS INTERNAS E EXTERNAS, 
ATÓXICO E ANTIALÉRGICO; GRAMATURA 60 GRAMAS 
TAMANHOS: P, M OU G, PACOTE DE 10 UNIDADES 

4.500,00 UNIDADE 129,7133 583709,85 

25.  BANDEJA INOX RETANGULAR INOX 30 X 20 X 04CM 10 UNIDADE 71,0667 710,67 

26.  
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 
- FRASCO 250 ML 

100 FRASCO 65,4533 6545,33 

27.  
BIPERIDENO, LACTATO DE 5MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

1.000,00 AMPOLA 5,6833 5683,30 

28.  
CABO DE CONEXAO PADRAO DE 02 (DUAS) VIAS, USO 
UNICO, ESTERIL 

3.000,00 UNIDADE 1,55 4650,00 

29.  CABO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO 30 UNIDADE 290,6 8718,00 

30.  CABO DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL 30 UNIDADE 290,6 8718,00 

31.  CAIXA ORGANIZADORA, 56 LITROS, TIPO CONTAINER 200 UNIDADE 163,05 32610,00 

32.  CÁLCIO, GLUCONATO DE 10%, SOLUÇÃO INJETÁVEL 1.000,00 AMPOLA 3,3833 3383,30 

33.  CAMPO CIRÚRGICO, COR VERDE, 0,50X0,50 300 UNIDADE 81,37 24411,00 

34.  CANULA DE GUEDEL, TAMANHO 0 80 UNIDADE 4,4058 352,46 

35.  CANULA DE GUEDEL, TAMANHO 1 80 UNIDADE 4,4058 352,46 

36.  CANULA DE GUEDEL, TAMANHO 2 50 UNIDADE 4,4058 220,29 

37.  CANULA DE GUEDEL, TAMANHO 3 50 UNIDADE 4,4058 220,29 

38.  CANULA DE GUEDEL, TAMANHO 4 50 UNIDADE 4,4058 220,29 

39.  CANULA DE GUEDEL, TAMANHO 5 50 UNIDADE 4,4653 223,27 
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40.  
CANULA ENDOTRAQUEAL, Nº 2, DESCARTÁVEL, S/ 
BALAO ESTERIL 

200 UNIDADE 7,53 1506,00 

41.  
CANULA ENDOTRAQUEAL, Nº 2,5, DESCARTÁVEL, S/ 
BALAO ESTERIL 

200 UNIDADE 7,53 1506,00 

42.  
CANULA ENDOTRAQUEAL, Nº 3, DESCARTÁVEL, S/ 
BALAO ESTERIL 

200 UNIDADE 7,53 1506,00 

43.  
CANULA ENDOTRAQUEAL, Nº 3,5, DESCARTÁVEL, S/ 
BALAO ESTERIL 

200 UNIDADE 7,53 1506,00 

44.  
CANULA ENDOTRAQUEAL, Nº 4, DESCATÁVEL, S/ 
BALAO ESTERIL 

200 UNIDADE 7,53 1506,00 

45.  
CANULA ENDOTRAQUEAL, Nº 4,5, DESCARTÁVEL, S/ 
BALAO ESTERIL 

200 UNIDADE 7,53 1506,00 

46.  
CANULA ENDOTRAQUEAL, Nº 5, DESCARTÁVEL, C/ 
BALÃO ESTÉRIL 

200 UNIDADE 8,17 1634,00 

47.  
CANULA ENDOTRAQUEAL, Nº 5,5, DESCARTÁVEL, C/ 
BALÃO ESTÉRIL 

200 UNIDADE 8,17 1634,00 

48.  
CANULA ENDOTRAQUEAL, Nº 6, DESCARTÁVEL, C/ 
BALÃO ESTÉRIL 

200 UNIDADE 8,17 1634,00 

49.  
CANULA ENDOTRAQUEAL, Nº 6,5, DESCARTÁVEL, C/ 
BALÃO ESTÉRIL 

200 UNIDADE 8,17 1634,00 

50.  
CANULA ENDOTRAQUEAL, Nº 7, DESCARTÁVEL, C/ 
BALÃO ESTÉRIL 

500 UNIDADE 8,17 4085,00 

51.  
CANULA ENDOTRAQUEAL, Nº 7,5, DESCARTÁVEL, C/ 
BALÃO ESTÉRIL 

500 UNIDADE 8,17 4085,00 

52.  
CANULA ENDOTRAQUEAL, Nº 8, DESCARTÁVEL, C/ 
BALÃO ESTÉRIL 

500 UNIDADE 8,17 4085,00 

53.  
CANULA ENDOTRAQUEAL, Nº 8,5, DESCARTÁVEL, C/ 
BALÃO ESTÉRIL 

500 UNIDADE 8,17 4085,00 

54.  
CANULA ENDOTRAQUEAL, Nº 9, DESCARTÁVEL, C/ 
BALÃO ESTÉRIL 

500 UNIDADE 8,17 4085,00 

55.  
CANULA ENDOTRAQUEAL, Nº 9,5, DESCARTÁVEL, C/ 
BALÃO ESTÉRIL 

500 UNIDADE 8,17 4085,00 

56.  
CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA SEM BALAO ESTERIL,  
Nº 4.0 

80 UNIDADE 27,5533 2204,26 

57.  CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA CALIBRE 7,5 40 UNIDADE 29,0033 1160,13 

58.  CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA CALIBRE 8 50 UNIDADE 29,0033 1450,17 

59.  CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA CALIBRE 9 80 UNIDADE 29,0033 2320,26 
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60.  
CAPACETE NEONATAL ACRÍLICO;  DIMENSÕES: 150 X 
100MM (DXA) 

5 UND 417,7867 2088,93 

61.  
CAPACETE NEONATAL ACRÍLICO;  DIMENSÕES: 195 X 
125MM (DXA) 

5 UND 509,5733 2547,87 

62.  
CAPACETE NEONATAL ACRÍLICO; DIMENSÕES: 
MAIOR OU IGUAL 250 X 180MM (DXA) 

5 UND 590,98 2954,90 

63.  CAPTOPRIL 25MG, USO ORAL 20.000,00 COMPRIMIDO 0,0925 1850,00 

64.  

CATERTER DUPLO LUMEM 7FRX 20 CM; GA LÚMEN 
14G/18G, , EM POLIURETANO HIDROFÍLICO, 
RADIOPACO, PONTA DISTAL COM FORMATO QUE NÃO 
CAUSE LESÕES OU PERFURAÇÃO NAS VEIAS, 
CONTENDO KIT INTRODUTOR SERINGA DE 5ML TIPO 
RAULERSON, FIO GUIA COM PONTA DISTAL EM 
FORMATO DE J, AGULHA E CATETER INTRODUTOR DE 
VEIA E FIXADOR COM TRAVA PARA CATETER;. 
EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA 
EXTERNAMENTE DADOS CONFORME PORTARIA MS-
SVS DE 23/01/96 

150 UND 182,0467 27307,01 

65.  
CATERTER DUPLO LUMEM 7FRX 20 CM; GA LÚMEN 
16G/16G 

150 UND 182,0467 27307,01 

66.  

CATERTER DUPLO LUMEM 8FRX 20 CM; GA LÚMEN 
14G/16G, , EM POLIURETANO HIDROFÍLICO, 
RADIOPACO, PONTA DISTAL COM FORMATO QUE NÃO 
CAUSE LESÕES OU PERFURAÇÃO NAS VEIAS, 
CONTENDO KIT INTRODUTOR SERINGA DE 5ML TIPO 
RAULERSON, FIO GUIA COM PONTA DISTAL EM 
FORMATO DE J, AGULHA E CATETER INTRODUTOR DE 
VEIA E FIXADOR COM TRAVA PARA CATETER;. 
EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE CONTENHA 
EXTERNAMENTE DADOS CONFORME PORTARIA MS-
SVS DE 23/01/96 

150 UND 182,0467 27307,01 

67.  CATETER, TIPO ÓCULOS, PACIENTES ADULTOS 20.000,00 UNIDADE 2,0168 40336,00 

68.  CATETER, TIPO ÓCULOS, PACIENTES PEDIÁTRICOS 3.000,00 UNIDADE 2,6167 7850,10 

69.  CIMETIDINA 150 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML 1.000,00 AMPOLA 6,89 6890,00 

70.  
CLAMP PARA LIGADURA DE CORDÃO UMBILICAL; 
ESTÉRIL 

1.000,00 UND 0,5233 523,30 

71.  CLOPIDOGREL BISSULF 75MG CPR 2.000,00 COMPRIMIDO 0,8167 1633,40 

72.  CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 1.000,00 AMPOLA 20,5733 20573,30 

73.  
CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5MG/ML, AMPOLA DE 
10ML 

500 AMPOLA 12,305 6152,50 

74.  CLORIDRATO DE TRAMADOL, 50MG/ML 6.000,00 AMPOLA 3,4333 20599,80 

75.  
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE 5MG/ML, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

1.000,00 AMPOLA 7,2533 7253,30 
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76.  
COLAR CERVICAL, ADULTO, TAMANHO G, COR 
BRANCA 

500 UNIDADE 22,22 11110,00 

77.  
COLAR CERVICAL, ADULTO, TAMANHO M, COR 
BRANCA 

500 UNIDADE 22,22 11110,00 

78.  
COLAR CERVICAL, ADULTO, TAMANHO P, COR 
BRANCA 

600 UNIDADE 22,22 13332,00 

79.  
COLAR CERVICAL, ADULTO, TAMANHO PP, COR 
BRANCA 

600 UNIDADE 22,22 13332,00 

80.  COLAR CERVICAL, NEONATAL, COR BRANCA 600 UNIDADE 22,22 13332,00 

81.  COLAR CERVICAL, PEDIÁTRICO, COR BRANCA 600 UNIDADE 22,22 13332,00 

82.  COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L 1.000,00 UNIDADE 11,2775 11277,50 

83.  
COLETOR DE URINA, ADULTO, SISTEMA FECHADO 
COM FILTRO 

100 UNIDADE 7,76 776,00 

84.  
COLETOR DE URINA, SISTEMA ABERTO, TIPO BOLSA, 
1200ML 

100 UNIDADE 5,7233 572,33 

85.  
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL (7,5X7,5), 
PCTE 10 UND 

20.000,00 PACOTE 0,7925 15850,00 

86.  COMPRESSA ESTÉRIL 25 X 28 CM C/ O5 UNID. 9.000,00 PACOTE 8,61 77490,00 

87.  
COMPRESSA P/ CAMPO OPERATÓRIO, 45 X 50, PCTE 
50 UND 

4.500,00 PACOTE 137,685 619582,50 

88.  DEXTROCETAMINA 50MG/ML - 2ML 750,00 AMPOLA 142,4867 106865,03 

89.  DIAZEPAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 2 ML 5.000,00 AMPOLA 1,926 9630,00 

90.  
DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA SOL. 
INJ. 30MG - 50MG 

1.200,00 AMPOLA 5,264 6316,80 

91.  DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 6.000,00 AMPOLA 4,2467 25480,20 

92.  
DISPOSITIVO INTRAVENOSO, Nº 14, ACESSO VENOSO 
PERIFÉRICO 

6.000,00 UNIDADE 3,144 18864,00 

93.  
DISPOSITIVO INTRAVENOSO, Nº 16, ACESSO VENOSO 
PERIFÉRICO 

6.000,00 UNIDADE 3,0255 18153,00 

94.  
DISPOSITIVO INTRAVENOSO, Nº 18, ACESSO VENOSO 
PERIFÉRICO 

15.000,00 UNIDADE 3,0255 45382,50 

95.  
DISPOSITIVO INTRAVENOSO, Nº 20, ACESSO VENOSO 
PERIFÉRICO 

20.000,00 UNIDADE 3,0255 60510,00 

96.  
DISPOSITIVO INTRAVENOSO, Nº 22, ACESSO VENOSO 
PERIFÉRICO 

20.000,00 UNIDADE 3,0255 60510,00 
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97.  
DISPOSITIVO INTRAVENOSO, Nº 24, ACESSO VENOSO 
PERIFÉRICO 

20.000,00 UNIDADE 3,2615 65230,00 

98.  
DOBUTAMINA, CLORIDRATO DE 12,5MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

1.000,00 AMPOLA 22,2493 22249,30 

99.  
DOPAMINA, CLORIDRATO DE 5MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

1.000,00 AMPOLA 4,6333 4633,30 

100.  ELETRODO ADULTO, PARA ELETROCARDIOGRAMA 12.000,00 UNIDADE 0,536 6432,00 

101.  ELETRODO NEONATAL, PARA ELETROCARDIOGRAMA 1.000,00 UNIDADE 0,536 536,00 

102.  
ELETRODO PEDIÁTRICO, PARA 
ELETROCARDIOGRAMA 

1.000,00 UNIDADE 0,536 536,00 

103.  
EQUIPO MACRO GOTAS COM PINÇA ROLETE DE ALTA 
PRECISÃO 

20.000,00 UNIDADE 2,1655 43310,00 

104.  EQUIPO MICROGOTAS FLEXÍVEL 2.000,00 UNIDADE 2,838 5676,00 

105.  
EQUIPO P/ INFUSÃO, SOLUÇÕES PARENTERAIS, 
FOTOSSENSIVEL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 

1.200,00 UNIDADE 6,7573 8108,76 

106.  
ESCOPOLAMINA, BROMETO DE N-BUTIL+DIPIRONA 
20MG/ML 

3.000,00 AMPOLA 6,8013 20403,90 

107.  
ESFIGMOMANOMETRO PARA RECEM NASCIDO, COM 
MANÔMETRO ANERÓIDE 

200 UNIDADE 236,916 47383,20 

108.  ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO, 7 X 25 CM (L X C) 200 UNIDADE 283,3033 56660,66 

109.  
ESFIGMOMANOMETRO, ADULTO, COM MANÔMETRO 
ANERÓIDE 

375 UNIDADE 279,5685 104838,19 

110.  
ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO, COR 
BRANCA 

1.500,00 UNIDADE 17,1815 25772,25 

111.  ESTESTOSCÓPIO ADULTO 300 UNIDADE 26,6987 8009,61 

112.  ESTESTOSCOPIO INFANTIL 200 UNIDADE 26,334 5266,80 

113.  ETOMIDATO 2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 2.500,00 AMPOLA 30,6107 76526,75 

114.  EXTENSÕES DE NYLON TRANÇADO PARA OXIGÊNIO 100 UNIDADE 88,3154 8831,54 

115.  
EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA, 3FR, ESTERIL, 
EM PVC 

1.500,00 UNIDADE 17,18 25770,00 

116.  FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 2.000,00 AMPOLA 5,6707 11341,40 

117.  FENOBARBITAL SÓDICA, SOLUÇÃO INJETÁVEL 2.000,00 AMP 3,962 7924,00 

118.  FENTANILA 0,05 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 5ML 1.500,00 AMPOLA 9,414 14121,00 
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119.  
FILTRO COM BARREIRA PARA VENTILAÇÃO 
MECÂNICA BACTÉRIA/VÍRUS - ADULTO - 

600 UNIDADE 28,077 16846,20 

120.  
FILTRO COM BARREIRA PARA VENTILAÇÃO 
MECÂNICA BACTÉRIA/VÍRUS – NEONATAL – 

30 UNIDADE 28,701 861,03 

121.  
FILTRO COM BARREIRA PARA VENTILAÇÃO 
MECÂNICA BACTÉRIA/VÍRUS – PEDIÁTRICO – 

50 UNIDADE 28,701 1435,05 

122.  FIO DE SUTURA SEDA 2.0 10 CAIXA 65,4867 654,87 

123.  FIO DE SUTURA SEDA 3.0 10 CAIXA 65,4867 654,87 

124.  FIO DE SUTURA, Nº 4-0, MÉDICO HOSPITALAR 12 CAIXA 61,6627 739,95 

125.  FIO DE SUTURA, Nº 5-0, MÉDICO HOSPITALAR 12 UNIDADE 61,6627 739,95 

126.  FIO DE SUTURA, NYLON 2.0, MEDICO HOSPITALAR 10 CAIXA 61,6627 616,63 

127.  FIO DE SUTURA, NYLON 3.0, MEDICO HOSPITALAR 12 CAIXA 61,6627 739,95 

128.  
FIO GUIA PARA INTUBAÇAO ADULTO, 
ENDOTRAQUEAL, RG MS 

1.000,00 UNIDADE 18,42 18420,00 

129.  
FIO GUIA PARA INTUBAÇAO INFANTIL, 
ENDOTRAQUEAL, RG MS 

1.000,00 UNIDADE 18,42 18420,00 

130.  FITA ADESIVA FLEXÍVEL, MICROPORE 50MM X 10 M 2.000,00 UNIDADE 5,6293 11258,60 

131.  FITA PARA AUTOCLAVE, 19MMX55M, ROLO 3M 1.000,00 ROLO 5,9327 5932,70 

132.  FITA PLASTICA ZEBRADA SEM ADESIVO, 70MM X 200M 500 ROLO 20,188 10094,00 

133.  
FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL 
DESCARTÁVEL; ADULTO 

1.500,00 UND 18,1147 27172,05 

134.  FLUMAZENIL 0,5MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL 1.000,00 AMPOLA 22,8213 22821,30 

135.  FLUXOMETRO MEDICINAL 200 UNIDADE 91,744 18348,80 

136.  FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2.000,00 AMPOLA 2,9713 5942,60 

137.  
GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, FRASCO DE 
250ML 

100 FRASCO 7,6787 767,87 

138.  GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL, 10ML 12.000,00 AMPOLA 1,0413 12495,60 

139.  HALOPERIDOL 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 2.000,00 AMPOLA 5,626 11252,00 

140.  
HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100MG, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

1.000,00 AMPOLA 6,5587 6558,70 

141.  
HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500MG, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

1.000,00 AMPOLA 10,854 10854,00 

142.  HIOSCINA 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 2.000,00 AMPOLA 3,834 7668,00 
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143.  IMOBILIZADOR DE CABEÇA - (TIPO COCHIM) 375 UN 163,0493 61143,49 

144.  ISOSSORBIDA, DINITRATO DE 5MG (SUB-LINGUAL) 1.200,00 COMPRIMIDO 0,5353 642,36 

145.  KIT DE CRICOTIREOIDOSTOMIA ADULTO 30 KIT 0 0,00 

146.  KIT DE CRICOTIREOIDOSTOMIA PEDIATRICO 30 KIT 0 0,00 

147.  KIT DE PUNÇAO INTRA OSSEA ADULTO 60 KIT 0 0,00 

148.  KIT DE PUNCAO INTRA OSSEA INFANTIL 30 KIT 0 0,00 

149.  KIT PARA LARINGOSCOPIA ADULTO 30 KIT 1.309,28 39278,30 

150.  KIT PARA LARINGOSCOPIA INFANTIL 30 KIT 1.309,28 39278,30 

151.  KIT PARTO 750,00 KIT 122,302 91726,50 

152.  LAMINA EM ACO CARBONO Nº 11, DESCARTÁVEL, 10 CAIXA 52,457 524,57 

153.  LAMINA EM AÇO CARBONO Nº 15, DESCATÁVEL, 10 CAIXA 52,457 524,57 

154.  LAMINA EM ACO CARBONO Nº 20, DESCARTÁVEL, 10 CAIXA 52,457 524,57 

155.  LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO ADULTO CURVA , Nº 4 50 UNIDADE 224,702 11235,10 

156.  
LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO ADULTO CURVA,  N° 
05 

50 UNIDADE 224,702 11235,10 

157.  LAMINA PARA LARINGOSCOPIO ADULTO CURVA,  Nº 3 50 UNIDADE 216,5253 10826,27 

158.  LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO ADULTO RETA,  N° 03 50 UNIDADE 216,5253 10826,27 

159.  LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO ADULTO RETA,  N° 05 50 UNIDADE 224,702 11235,10 

160.  
LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICA CURVA, 
Nº. 0 

50 UNIDADE 198,6047 9930,24 

161.  
LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICA CURVA, 
Nº. 1 

50 UNIDADE 198,6047 9930,24 

162.  
LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICA CURVA, 
Nº. 2 

50 UNIDADE 216,5353 10826,77 

163.  
LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICA RETA, 
Nº. 1 

50 UNIDADE 198,6047 9930,24 

164.  
LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICA RETA, 
Nº. 2 

50 UNIDADE 216,5353 10826,77 

165.  
LAMPADA PARA LAMINA DE LARINGOSCÓPIO 
CONVENCIONAL 

100 UNIDADE 44,8587 4485,87 

166.  LANCETA, CALIBRE 21G, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL 1.200,00 CAIXA 7,722 9266,40 
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167.  
LANTERNA DE BOLSO, TIPO LAPISEIRA, COM DUAS 
PILHAS DE 1,5V 

200 UNIDADE 45,8013 9160,26 

168.  
LANTERNA DE MÃO, TIPO RECARREGÁVEL, BIVOLT - 
110/220 

100 UNIDADE 201,7553 20175,53 

169.  LENÇOL, 2,00X0,90 (20GR), DESCARTÁVEL 9.000,00 PACOTE 30,6153 275537,70 

170.  
LIDOCAINA 2%, COM VASOCONSTRITOR, INJETAVEL, 
20ML 

500 FRASCO 7,8567 3928,35 

171.  LIDOCAÍNA GELEIA 2% - 30 GRAMAS 350 BISNAGA 6,202 2170,70 

172.  LIDOCAÍNA SPRAY 10% - FRASCO 50 ML 200 FRASCO 112,0987 22419,74 

173.  
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE A 1% S/EPINEFRINA 
(10MG/ML) 

200 FRASCO 9,24 1848,00 

174.  LUVA CIRURGICA ESTÉRIL, Nº 7, DESCARTÁVEL 2.000,00 PAR 2,525 5050,00 

175.  LUVA CIRURGICA ESTERIL, Nº 7,5, DESCARTÁVEL 2.000,00 PAR 2,525 5050,00 

176.  LUVA CIRURGICA ESTERIL, Nº 8, DESCARTÁVEL 2.000,00 PAR 2,525 5050,00 

177.  LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, Nº 8,5, DESCARTÁVEL 2.000,00 PAR 2,525 5050,00 

178.  
LUVA DE LÁTEX TAM G, PARA PROCEDIMENTOS, CX 
100 UND 

3.000,00 CAIXA 34,1885 102565,50 

179.  
LUVA DE LÁTEX TAM M, PARA PROCEDIMENTOS, CX 
100 UND 

3.000,00 CAIXA 34,1885 102565,50 

180.  
LUVA DE LÁTEX TAM P, PARA PROCEDIMENTOS, CX 
100 UND 

3.000,00 CAIXA 34,1885 102565,50 

181.  
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO EM 
NITRILO TAM.G 

1.000,00 CAIXA 37,7215 37721,50 

182.  
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO EM 
NITRILO TAM.M 

1.000,00 CAIXA 37,7215 37721,50 

183.  
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO EM 
NITRILO TAM.P 

1.000,00 CAIXA 37,7215 37721,50 

184.  MACACÃO SANITÁRIO TAMANHO M 1.000,00 UNIDADE 27,064 27064,00 

185.  MACACÃO SANITÁRIO TAMANHO P 500 UNIDADE 27,064 13532,00 

186.  MACACÃO SANITÁRIO TAMANHO XG 2.000,00 UNIDADE 27,064 54128,00 

187.  MACACÃO SANITÁRIO TAMANHO XXG 1.500,00 UNIDADE 27,064 40596,00 

188.  MANITOL 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO 250ML 150 FRASCO 10,123 1518,45 

189.  
MANTA TERMICA ALUMINIZADA, TIPO COBERTOR, 
2,10M X 1,40M 

5.000,00 UNIDADE 9,2547 46273,50 
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190.  
MASCARA ADULTA COM CONEXÃO PARA OXIGÊNIO + 
NEBULIZADOR-MICRONEBULIZADOR 

80 KIT 14,4583 1156,66 

191.  
MASCARA FACIAL, DESCARTÁVEL, NÃO TECIDO, COR 
BRANCA, CX 50 UND 

3.000,00 CAIXA 23,7675 71302,50 

192.  
MASCARA FACIAL, USO ADULTO, C/ BOLSA 
RESERVATÓRIA PARA OXIGENIO 

300 UNIDADE 23,5585 7067,55 

193.  
MASCARA FACIAL, USO INFANTIL, C/ BOLSA 
RESERVATÓRIA PARA OXIGENIO 

300 UNIDADE 21,6405 6492,15 

194.  
MASCARA LARÍNGEA Nº 1, LACTENTES DE ATÉ 5 KG, 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 

200 UNIDADE 54,0953 10819,06 

195.  
MASCARA LARÍNGEA Nº 2, LACTENTES DE 10 KG, 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 

200 UNIDADE 54,0953 10819,06 

196.  
MASCARA LARÍNGEA Nº 3, 
CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE 30 A 50 KG, ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL 

200 UNIDADE 54,0953 10819,06 

197.  
MASCARA LARÍNGEA Nº 4, ADULTOS DE 50 A 70 KG, 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 

200 UNIDADE 54,0953 10819,06 

198.  
MASCARA LARÍNGEA Nº 5, ADULTOS DE 70 A 100 KG, 
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 

200 UNIDADE 54,0953 10819,06 

199.  
MASCARA N95, PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA DE USO 
INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL 

8.000,00 UNIDADE 4,594 36752,00 

200.  
MASCARA PEDIATRICA COM CONEXÃO PARA 
OXIGÊNIO + NEBULIZADOR-MICRONEBULIZADOR 

40 KIT 14,4633 578,53 

201.  METILDOPA 250 MG 25 CAIXA 28,1247 703,12 

202.  
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 5MG/ML, 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

2.000,00 AMPOLA 0,9073 1814,60 

203.  METOPROLOL, SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 AMPOLA 69,0107 34505,35 

204.  MIDAZOLAM 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 3 ML 4.500,00 AMPOLA 46,7487 210369,15 

205.  
MORFINA, SULFATO DE 10 MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

2.000,00 AMPOLA 14,6407 29281,40 

206.  
NALOXONA CLORIDRATO DE 0,4 MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

1.200,00 AMPOLA 18,5327 22239,24 

207.  NITROGLICERINA 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 1.000,00 AMPOLA 32,9156 32915,60 

208.  NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50MG/ML INJETÁVEL 1.000,00 AMPOLA 40,0627 40062,70 

209.  NOREPINEFRINA 8MG/4ML 2.000,00 AMPOLA 16,1667 32333,40 

210.  
OCULOS DE PROTEÇAO, DE SEGURANÇA, 
ANTIEMBAÇANTE, INCOLOR 

700 UNIDADE 29,6447 20751,29 
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211.  
ONDANSENTRONA, CLORIDRATO DIHIDRATADO DE 
2MG/ML 

2.000,00 AMPOLA 4,4113 8822,60 

212.  
ONDANSENTRONA, CLORIDRATO DIHIDRATADO DE 
8MG 

1.000,00 COMPRIMIDO 3,774 3774,00 

213.  
PAPEL CREPADO, 60G/M², 30X 30CM, COR VERDE, 
PCTE 500 UND 

50 PACOTE 97,664 4883,20 

214.  PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (17261) 500 UN 11,7447 5872,35 

215.  PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 50MM X 20M 500 UN 12,7727 6386,35 

216.  
PERA DE BORRACHA, Nº 02, PONTA DE BORRACHA 
DESMONTÁVEL 

200 UNIDADE 16,1187 3223,74 

217.  
PERA DE BORRACHA, Nº 06, PONTA DE BORRACHA 
DESMONTÁVEL 

200 UNIDADE 20,0107 4002,14 

218.  PINÇA ANATOMICA 12 CM, COM DENTE 100 UNIDADE 22,8033 2280,33 

219.  PINÇA ANATOMICA 12 CM, SEM DENTE 100 UNIDADE 26,9627 2696,27 

220.  PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY 14CM, CURVA 100 UNIDADE 49,614 4961,40 

221.  PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY 16 CM, CURVA 100 UNIDADE 58,7347 5873,47 

222.  PINÇA HEMOSTÁTICA KOCHER 16CM, RETA 100 UNIDADE 70,274 7027,40 

223.  PINÇA MAGYLL 18 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL 100 UNIDADE 125,3187 12531,87 

224.  PORTA AGULHA DE MAYO-HEGAR 14 CM, 14CM 100 UNIDADE 366,246 36624,60 

225.  
PRANCHA INFANTIL POLIETILENO; PARA RESGATE E 
IMOBILIZAÇÃO 

20 UND 491,5093 9830,19 

226.  
PRANCHA LONGA POLIETILENO; PARA IMOBILIZAÇÃO 
E REMOÇÃO; 1800MM X 450MM 

100 UND 702,68 70268,00 

227.  
PROMETAZINA, CLORIDRATO DE 25MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

2.500,00 AMPOLA 5,684 14210,00 

228.  QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 4ª GERAÇÃO 450 FRASCO 24,5153 11031,89 

229.  
RANITIDINA, CLORIDRATO DE 50MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

2.500,00 AMPOLA 0,7806 1951,50 

230.  REGULADOR DE MEDICINAL FLUXOMETRO 50 UNIDADE 473,8643 23693,22 

231.  RESSUSCITADOR MANUAL, ADULTO 225 UNIDADE 305,282 68688,45 

232.  RESSUSCITADOR MANUAL, INFANTIL 225 UNIDADE 288,9875 65022,19 

233.  RESSUSCITADOR MANUAL, LACTENTE 225 UNIDADE 286,9785 64570,16 

234.  RINGER LACTATO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 500 ML 5.000,00 FRASCO 7,5093 37546,50 
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235.  SALBUTAMOL SPRAY 100 MG, FRASCO C/200 DOSES 300 FRASCO 18,84 5652,00 

236.  SERINGA DESCARTÁVEL, 10ML 12.000,00 UNIDADE 0,8435 10122,00 

237.  SERINGA DESCARTÁVEL, 20ML 12.000,00 UNIDADE 1,103 13236,00 

238.  SERINGA DESCARTÁVEL, 5ML 12.000,00 UNIDADE 0,532 6384,00 

239.  SERINGA DESCARTÁVEL, 60ML 6.000,00 UNIDADE 4,1207 24724,20 

240.  SERINGA PARA INSULINA, 1ML, DESCARTÁVEL 5.000,00 UNIDADE 0,514 2570,00 

241.  SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINO, Nº 14, C/ DRENO 60 UNIDADE 58,582 3514,92 

242.  SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINO, Nº 16, C/ DRENO 60 UNIDADE 58,582 3514,92 

243.  SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINO, Nº 20, C/ DRENO 60 UNIDADE 68,1767 4090,60 

244.  SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINO, Nº 28, C/ DRENO 60 UNIDADE 74,194 4451,64 

245.  SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINO, Nº 30, C/ DRENO 60 UNIDADE 74,194 4451,64 

246.  SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINO, Nº 38, C/ DRENO 60 UNIDADE 74,194 4451,64 

247.  
SISTEMA PARA DRENAGEM DE MEDIASTINO C/ 
DRENO, Nº 14 

30 UNIDADE 58,6187 1758,56 

248.  
SÓDIO, CLORETO DE 0,9%,  SOLUÇÃO INJETÁVEL, 
1000 ML 

5.000,00 FRASCO 9,3393 46696,50 

249.  
SÓDIO, CLORETO DE 0,9%,  SOLUÇÃO INJETÁVEL, 
250ML 

5.000,00 FRASCO 6,258 31290,00 

250.  
SÓDIO, CLORETO DE 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 500 
ML 

12.000,00 FRASCO 6,1953 74343,60 

251.  
SOLUÇÃO PVPI ANTI-SÉPTICA TÓPICA 1%, FRASCO 
100 ML 

300 FRASCO 3,804 1141,20 

252.  SONDA FOLEY TAMANHO 8, 02 VIAS 50 UNIDADE 6,2633 313,17 

253.  SONDA NASOGÁSTRICA 06, LONGA, ESTOMACAL 1.200,00 UNIDADE 1,2213 1465,56 

254.  SONDA NASOGÁSTRICA 08, LONGA, ESTOMACAL 1.200,00 UNIDADE 1,3647 1637,64 

255.  SONDA NASOGÁSTRICA 10, LONGA, ESTOMACAL 1.200,00 UNIDADE 1,4253 1710,36 

256.  SONDA NASOGÁSTRICA 12, LONGA, ESTOMACAL 1.200,00 UNIDADE 1,4787 1774,44 

257.  SONDA NASOGÁSTRICA 14, LONGA, ESTOMACAL 1.200,00 UNIDADE 1,4933 1791,96 

258.  SONDA NASOGÁSTRICA 16, LONGA, ESTOMACAL 1.200,00 UNIDADE 1,7087 2050,44 

259.  SONDA NASOGÁSTRICA 18,  LONGA, ESTOMACAL 1.200,00 UNIDADE 1,8593 2231,16 
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260.  SONDA NASOGÁSTRICA 20, LONGA, ESTOMACAL 1.200,00 UNIDADE 2,1427 2571,24 

261.  SONDA NASOGÁSTRICA 22, LONGA, ESTOMACAL 1.200,00 UNIDADE 2,4313 2917,56 

262.  

SONDA TRAQUEAL Nº 08, USO MÉDICO, SONDA DE 
USO MÉDICO PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, 
COM VÁLVULA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL 
TRANSPARENTE, ATÓXICO, MALEÁVEL, 
ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, COM 
APROXIMADAMENTE 50 CM DE COMPRIMENTO, 
VÁLVULA DIGITAL DE PRESSÃO NEGATIVA, COM 
ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA SECREÇÕES 
VISCOSAS E FLUIDOS, CONECTOR UNIVERSAL, 
EMBALAGEM QUE PERMITA A MANUTENÇÃO DA 
SONDA EM POSIÇÃO ESTENDIDA (NÃO ENROLADA). 
EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL EM PAPEL GRAU 
CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO 
E VALIDADE 

1.200,00 UN 1,738 2085,60 

263.  SONDA TRAQUEAL Nº 10, USO MÉDICO 1.200,00 UNIDADE 1,784 2140,80 

264.  SONDA TRAQUEAL Nº 12, USO MÉDICO 1.200,00 UNIDADE 1,7693 2123,16 

265.  SONDA TRAQUEAL Nº 14, USO MÉDICO 1.200,00 UNIDADE 1,7913 2149,56 

266.  SONDA TRAQUEAL Nº 16, USO MÉDICO 1.200,00 UNIDADE 1,834 2200,80 

267.  SONDA TRAQUEAL Nº 18, USO MÉDICO 1.200,00 UNIDADE 1,8913 2269,56 

268.  SONDA TRAQUEAL Nº 4, USO MÉDICO 1.200,00 UNIDADE 1,624 1948,80 

269.  SONDA TRAQUEAL Nº 6, USO MÉDICO 1.200,00 UNIDADE 1,6847 2021,64 

270.  SONDA URETRAL 10, TRANSPARENTE 1.200,00 UNIDADE 1,1 1320,00 

271.  SONDA URETRAL 12, TRANSPARENTE 1.200,00 UNIDADE 1,098 1317,60 

272.  SONDA URETRAL 16, TRANSPARENTE 1.200,00 UNIDADE 1,2727 1527,24 

273.  SONDA URETRAL 18, TRANSPARENTE 1.200,00 UNIDADE 1,4107 1692,84 

274.  SONDA URETRAL 6, TRANSPARENTE 1.200,00 UNIDADE 1,006 1207,20 

275.  SONDA URETRAL 8, TRANSPARENTE 1.200,00 UNIDADE 1,034 1240,80 

276.  SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY Nº 10 80 UNIDADE 6,2533 500,26 

277.  SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY Nº 12 80 UNIDADE 5,148 411,84 

278.  SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY Nº 14 80 UNIDADE 5,148 411,84 

279.  SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY Nº 16 80 UNIDADE 5,148 411,84 

280.  SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY Nº 18 80 UNIDADE 5,148 411,84 

281.  SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY Nº 20 80 UNIDADE 5,148 411,84 
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282.  
SORO GLICOSADO ISOTÔNICO 5% SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 250ML 

1.200,00 FRASCO 5,644 6772,80 

283.  
SORO GLICOSADO ISOTÔNICO 5% SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 500 ML 

2.000,00 FRASCO 6,2053 12410,60 

284.  
SULFATO DE MAGNÉSIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL A 1 
MEQ/ML 

200 AMPOLA 1,3207 264,14 

285.  SUXAMETONIO, CLORETO DE 100MG, INJETÁVEL 1.000,00 FRASCO 36,659 36659,00 

286.  
TALA MOLDÁVEL DE ALUMÍNIO HOMOGENEO; 
92X10CM 

1.500,00 UND 57,15 85725,00 

287.  
TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE 
MEMBROS, 4 TAMANHOS 

450 KIT 138,5973 62368,79 

288.  TENOXICAM 40 MG FRASCO-AMPOLA 1.000,00 FRASCO 29,4653 29465,30 

289.  
TERMÔMETRO, USO CLÍNICO, PLÁSTICO 
INQUEBRÁVEL, COM MOSTRADOR CRISTAL 

300 UNIDADE 25,597 7679,10 

290.  TESOURA CIRÚRGICA MATZEMBAUN 15CM, CURVA 20 UNIDADE 65,4553 1309,11 

291.  
TESOURA CIRÚRGICA MAYO, 17CM, RETA, PONTA 
FINA 

20 UNIDADE 74,622 1492,44 

292.  TIAMINA 100MG/ML 1.200,00 AMPOLA 11,5207 13824,84 

293.  
TIRANTES ADULTO, PARA FIXAÇÃO DE VÍTIMAS EM 
MACA RÍGIDA, MODELO ARANHA 

400 CONJUNTO 109,236 43694,40 

294.  
TIRANTES INFANTIL, PARA FIXAÇÃO DE VÍTIMAS EM 
MACA RÍGIDA, MODELO ARANHA 

50 CONJUNTO 109,236 5461,80 

295.  
TIRAS-TESTE, DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO 
SANGUE, POR ASPIRAÇÃO 

1.875,00 UNIDADE 57,765 108309,38 

296.  TOMADA DUPLA COM VÁLVULA IMPACTO – OXIGÊNIO 30 UNIDADE 91,951 2758,53 

297.  TOUCAS TIPO TURBANTE SANFONADA: 600 PACOTE 17,8535 10712,10 

298.  TUBO CIRÚRGICO LÁTEX Nº 200 (GARROTE) 80 UNIDADE 33,4847 2678,78 

299.  TUBO DE SILICONE N°204, 6X12 MM 15 PCTE 256,1453 3842,18 

300.  
UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, COM TAMPA, CORPO 
DE NYLON 

500 UNIDADE 28,2658 14132,90 

301.  
VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR 
COMPRIMIDO 

60 UND 496,7388 29804,33 

302.  
VENCURÔNIO, BROMETO DE 4MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

600 AMPOLA 0 0,00 

303.  
VERAPAMIL, CLORIDRATO 2,5MG/ML, SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

300 AMPOLA 0 0,00 
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304.  
OXÍMETRO DE PULSO; DE DEDO; UTILIZAÇÃO 
ADULTO, TELA DE LED DE FÁCIL LEITURA - MOD. LT-
F20 MEDICLINI COLOR 

250 UNIDADE 132,2 33050,00 

305.  
OXÍMETRO DE PULSO; DE DEDO; UTILIZAÇÃO 
INFANTIL TELA DE LED DE FÁCIL LEITURA - MOD. 
AT101C KIDS 

100 UNIDADE 255,2 25520,00 

COTA DE 25% DESTINADA À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP OU EQUIPARADA 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE. UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
(MÉDIO) 

VALOR TOTAL 
(MÉDIO) 

306.  ALCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO 5.000,00 FRASCO 12,7875 63937,50 

307.  

AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE 
HIGIENIZAÇÃO, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 
100% POLIPROPILENO + POLIETILENO, COM MANGAS 
LONGAS, IMPERMEÁVEL, FECHAMENTO ATRAVÉS DE 
TIRAS COM AMARRAS INTERNAS E EXTERNAS, 
ATÓXICO E ANTIALÉRGICO; GRAMATURA 40 GRAMAS 
TAMANHOS: P, M OU G, PACOTE DE 10 UNIDADES 

1.500,00 PACOTE 65,8667 98800,05 

308.  

AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE 
HIGIENIZAÇÃO, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 
100% POLIPROPILENO + POLIETILENO, COM MANGAS 
LONGAS, IMPERMEÁVEL, FECHAMENTO ATRAVÉS DE 
TIRAS COM AMARRAS INTERNAS E EXTERNAS, 
ATÓXICO E ANTIALÉRGICO; GRAMATURA 50 
TAMANHOS: P, M OU G, PACOTE DE 10 UNIDADES 

1.500,00 PCT 103,78 155670,00 

309.  

AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE 
HIGIENIZAÇÃO, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 
100% POLIPROPILENO + POLIETILENO, COM MANGAS 
LONGAS, IMPERMEÁVEL, FECHAMENTO ATRAVÉS DE 
TIRAS COM AMARRAS INTERNAS E EXTERNAS, 
ATÓXICO E ANTIALÉRGICO; GRAMATURA 60 GRAMAS 
TAMANHOS: P, M OU G, PACOTE DE 10 UNIDADES 

1.500,00 UNIDADE 129,7133 194569,95 

310.  COMPRESSA ESTÉRIL 25 X 28 CM C/ O5 UNID. 3.000,00 PACOTE 8,61 25830,00 

311.  
COMPRESSA P/ CAMPO OPERATÓRIO, 45 X 50, PCTE 
50 UND 

1.500,00 PACOTE 137,685 206527,50 

312.  DEXTROCETAMINA 50MG/ML - 2ML 250 AMPOLA 142,4867 35621,68 

313.  
ESFIGMOMANOMETRO, ADULTO, COM MANÔMETRO 
ANERÓIDE 

125 UNIDADE 279,5685 34946,06 

314.  IMOBILIZADOR DE CABEÇA - (TIPO COCHIM) 125 UN 163,0493 20381,16 

315.  KIT PARTO 250 KIT 122,302 30575,50 

316.  LENÇOL, 2,00X0,90 (20GR), DESCARTÁVEL 3.000,00 PACOTE 30,6153 91845,90 

317.  
LUVA DE LÁTEX TAM G, PARA PROCEDIMENTOS, CX 
100 UND 

1.000,00 CAIXA 34,1885 34188,50 
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318.  
LUVA DE LÁTEX TAM M, PARA PROCEDIMENTOS, CX 
100 UND 

1.000,00 CAIXA 34,1885 34188,50 

319.  
LUVA DE LÁTEX TAM P, PARA PROCEDIMENTOS, CX 
100 UND 

1.000,00 CAIXA 34,1885 34188,50 

320.  
MASCARA FACIAL, DESCARTÁVEL, NÃO TECIDO, COR 
BRANCA, CX 50 UND 

1.000,00 CAIXA 23,7675 23767,50 

321.  MIDAZOLAM 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 3 ML 1.500,00 AMPOLA 46,7487 70123,05 

322.  RESSUSCITADOR MANUAL, ADULTO 75 UNIDADE 305,282 22896,15 

323.  RESSUSCITADOR MANUAL, INFANTIL 75 UNIDADE 288,9875 21674,06 

324.  RESSUSCITADOR MANUAL, LACTENTE 75 UNIDADE 286,9785 21523,39 

325.  
TALA MOLDÁVEL DE ALUMÍNIO HOMOGENEO; 
92X10CM 

500 UND 57,15 28575,00 

326.  
TALAS PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE 
MEMBROS, 4 TAMANHOS 

150 KIT 138,5973 20789,60 

327.  
TIRAS-TESTE, DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO 
SANGUE, POR ASPIRAÇÃO 

625 UNIDADE 57,765 36103,13 

ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP OU EQUIPARADA: 01 ao 12, 14 ao 
21, 25 ao 85, 89 ao 108, 110 ao 142, 144 ao 150, 152 ao 168, 170 ao 177, 181 ao 190, 192 ao 203, 205 ao 
230, 234 ao 285, 288 ao 294, 296 ao 305. 

COTA DE 25% DESTINADA À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP OU EQUIPARADA: item 306 ao 327 

ITENS DESTINADOS À AMPLA PARTICIPAÇÃO: 13, 22, 23, 24, 86, 87, 88, 109, 143, 151, 169, 178, 179, 
180, 191, 204, 231, 232, 233, 286, 287 e 295.  

O fornecimento será realizado nas unidades e locais definidos no Item 06 – Do Local de Entrega 
deste Termo de Referência. 

3 CONDIÇÕES COMERCIAIS 

O fornecimento será realizado de acordo com as necessidades do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE. 

Este instrumento não obriga o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência 
Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE a adquirir os produtos nele registrados nem firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de 
um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de 
condições, o beneficiário deste registro terá preferência. 

4 DO RECEBIMENTO DO MATERIAL 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - 
CISNORJE acompanhará a qualidade do material adquirido e as especificações em 
conformidade com este Termo de Referência e Edital, devendo notificar ao órgão gestor qualquer 
ocorrência de irregularidade.  
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A entrega deverá ser realizada perante a Comissão Permanente de Recebimento de 
Materiais, que adotará os seguintes procedimentos: 

a) Provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pelo vencedor e de uma via do 
contrato e da proposta respectiva, receberá os bens para verificação de especificações, 
quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando 
irregularidade, fixará prazos para correção pelo vencedor, ou aprovando, receberá 
provisoriamente os bens, mediante recibo; 

b) Definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade nos exatos 
termos do edital e da proposta vencedora, será efetivado recebimento definitivo mediante 
expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal. 

Caso fique constatada a irregularidade na entrega, o Fornecedor após comunicação pela 
Comissão Permanente de Recebimento de Materiais deverá saná-la no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis.  

Em caso de irregularidade não sanada pelo vencedor, a Comissão Permanente de 
Recebimento de Materiais reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade 
competente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e 
Jequitinhonha - CISNORJE para aplicação de penalidades. 

Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento 
será suspenso e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a a aplicação de multa sobre 
o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste 
instrumento. 

O horário de entrega dos produtos deverá obedecer às normas internas da unidade 
indicada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha 
- CISNORJE.  

Os produtos a serem entregues pelos fornecedores detentores dos preços registrados 
deverão apresentar em suas embalagens secundárias e/ou primárias a expressão "PROIBIDA A 
VENDA NO COMÉRCIO".  

As embalagens devem conter as respectivas bulas e demais exigências legais previstas 
para o cartucho e rotulagem, e, o texto de acordo com orientações do Ministério da Saúde e 
Código de Defesa do Consumidor. 

As embalagens primárias individuais dos produtos (ampolas, blisters, strips e frascos) 
devem apresentar: número do lote, data de fabricação e prazo de validade. 

Produtos acondicionados em bisnagas devem apresentar lacre de bico de dispensação e 
tampa com dispositivo para seu rompimento. 

Os aplicadores que acompanham os cremes, pomadas ou geleias ginecológicas devem 
estar protegidos por material adequado e convenientemente selado. 

Produtos injetáveis devem vir acompanhados de seus respectivos diluentes, filtros e 
equipos para aplicação, transferência ou infusão, quando for o caso. 

Soros e parenterais de grande volume o produto deve atender a Portaria nº 500, de 
09.10.97. 



   

   

   
    

 

39 

Os produtos hemoderivados devem atender a Resolução da Diretoria Colegiada da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - RDC nº 046 de 18.05.00. 

Em caso de irregularidade não sanada pela contratada, a Administração, por meio de seu 
representante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para 
que sejam tomadas as providências legais pertinentes. 

O pagamento da nota fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de 
recebimento.  

O material, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada 
a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte bem 
como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do 
produto.  

O horário de entrega dos produtos deverá obedecer às normas internas do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE.  

Prazo para entrega do objeto não superior a 10 (dez) dias, contados a partir da 
convocação para retirada da Ordem de Fornecimento pelo detentor do Registro de Preços. 

Para os itens que se tratarem de decisão judicial, o atraso na entrega acarretará em 
multas nelas previstas e os valores serão custeados pela licitante vencedora. 

A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal (is), além de outras informações exigidas de 
acordo com a legislação própria:  

- O número da Ordem de Fornecimento;  

- O nome do material;  

- A marca e o nome comercial;  

- O número do item entregue e  

- A quantidade correspondente a cada item;  

- O prazo de validade do material.  

 Os produtos entregues deverão ter validade mínima de 2/3 de sua totalidade do seu 
prazo de validade a partir da data de entrega. 

Não serão recebidos produtos que, após confirmação, no ato da entrega, tenham sido 
transportados com outros produtos de natureza tóxica, que estejam com suas embalagens 
adulteradas ou, que o veículo de transporte apresente sujidades e/ou temperatura inadequada.  

 Em caso de produtos com embalagem (latas, potes, etc) não serão aceitos aquelas que 
estiverem enferrujadas, estufadas, amassadas, trincadas, apresentarem vazamentos nas 
tampas, formação de espumas, ou qualquer outro sinal de alteração do produto. 

5 PAGAMENTO  

 O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela 
Tesouraria do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e 
Jequitinhonha - CISNORJE, por processo legal, após a comprovação do fornecimento, nas 
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condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, em 30 (trinta) dias corridos 
após apresentação da Nota Fiscal. 

 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

 O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para o contratante. 

 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada 
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, 
de 11 de janeiro de 2012. 

 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro 
meio previsto na legislação vigente. 

 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

 O contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de correção monetária 
devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é 
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de correção monetária = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I                     I   (6/100)                       I= 0,00016438 

                                  =      365                         TX = Percentual da Taxa Anual = 6%       

6 DO LOCAL DE ENTREGA 

O objeto desta licitação deverá ser entregue nos locais abaixo relacionados:  

Almoxarifado Central do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e 
Jequitinhonha - CISNORJE, localizado na Avenida Alfredo Sá, nº 4319, Bairro Vila Pedrosa, na 
Cidade de Teófilo Otoni - MG 
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7 DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: 

 O órgão participante deste Registro de Preços é o Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE. 

8 DA VIGÊNCIA: 

 A Ata de Registro de Preços terá vigência 12 meses, a contar da data de sua assinatura. 

9 MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 

A legislação básica a ser definida como fundamentação legal para a realização do 
procedimento licitatório é o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, Lei Federal nº 8.078, 
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar 
nº 147, de 2014, Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Federal nº 
10.520/2002, bem como à legislação correlata e demais exigências previstas neste Termo de 
Referência, Edital de Licitação e seus Anexos. 

10 DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências 
contidas neste edital e seu anexo. 

Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo 
licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar 
e de contratar; 

Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Administração Pública; 

Isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, 
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais 
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou 
subcontratados; 

Sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação; 

Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação. 

Para cumprimento do disposto nos artigos 42 aos 49 da Lei Complementar 123/2006, com 
redação dada pela Lei Complementar 147/2014, a participação nesta licitação observará as 
regras previstas nos itens seguintes e demais regras deste Edital, havendo possibilidade de 
AMPLA PARTICIPAÇÃO e itens com PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA de microempresas e/ou 
empresas de pequeno porte assim qualificadas nos termos da Lei Complementar 123/06, com 
alterações instituídas pela Lei Complementar Federal nº 147, de 7 de agosto de 2014, bem como, 
às Sociedades Cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até 
o limite definido no inciso II do “caput” do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, exceto quando vedada a sua participação em licitações e contratações, 
nos termos do §1º do artigo 1º da Lei nº 15.944, de 23 de dezembro de 2013.  
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O Microempreendedor individual – MEI é modalidade de microempresa, podendo também 
fazer jus aos benefícios da Lei Complementar 123/06, com alterações instituídas pela Lei 
Complementar Federal nº 147, de 7 de agosto de 2014.  

Não poderão se beneficiar das regras estipuladas as pessoas jurídicas que se enquadrem 
nas hipóteses dos incisos I a XI do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 
2006, alterada pela Lei Complementar Federal nº 147, de 7 de agosto de 2014.  

11 DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 

11.1 Esta licitação deverá ser realizada através de Registro de Preços, na modalidade de 
PREGÃO (ELETRONICO). 
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ANEXO II 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 001/2023 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº < inserir o número > / 2023 

Aos < inserir o dia por extenso > dias do mês de < inserir o mês por extenso > de 2023, o 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA NORDESTE E 
JEQUITINHONHA - CISNORJE, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situado na 
Avenida Alfredo Sá, nº 4319, Bairro Vila Pedrosa, inscrito no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob 
o n° 13.220.150/0001-52, representado neste ato pelo Presidente Sr. LEANDRO RAMOS 
SANTANA, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos das disposições legais 
aplicáveis e do disposto no Edital do Processo Licitatório nº 002/2023 – Pregão (Eletrônico) nº 
001/2023, que originou esta Ata, de acordo com o resultado da classificação das propostas 
apresentadas e transcurso o prazo para interposição de recursos, resolve registrar os preços das 
empresas abaixo identificadas, por item, a seguir denominadas simplesmente FORNECEDOR, 
que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, observadas as disposições do Edital 
e as cláusulas deste instrumento. 

Fornecedor: A empresa< inserir o nome do Fornecedor >, estabelecida à < inserir o endereço 
completo do Fornecedor >, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° < inserir o CNPJ 
do Fornecedor >, neste ato representada pelo seu < inserir o cargo ou função >, Sr.(a) < inserir 
o nome completo >, < inserir a nacionalidade >, < inserir o estado civil >, < inserir a profissão >, 
inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº < inserir o CPF >, portador(a) do RG n°.  
< inserir o Documento de Identificação >. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto desta Ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, conforme descrições, 
especificações técnicas e demais condições constantes do ANEXO I do Edital de licitação que 
originou o registro, parte integrante e inseparável deste instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 

2.1 – Os quantitativos e os preços registrados ofertados por item do objeto encontram-se 
relacionados no quadro abaixo: 

Item Descrição Unid Qtde Marca / Nº do Registro Valor Unitário Valor Total 

       

2.2 – Este instrumento não obriga o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência 
Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE a adquirir os bens nele registrados nem firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de 
um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de 
condições, o beneficiário deste registro terá preferência. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 – A Ata de Registro de Preços terá vigência 12 meses, a contar da data de sua assinatura. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 – 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, cabendo ao órgão 
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

4.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

a) – Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 

b) – Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

c) – Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

4.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá: 

a) – Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do 
pedido de fornecimento; e 

b) – Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

4.4 – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

4.5 – Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de 
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.  

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 

5.1 – A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será 
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, 
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

5.2 – As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata 
de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo 
pedido de contratação. 

5.3 – O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no 
prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou 
assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 

5.4 – Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e 
Jequitinhonha - CISNORJE. 

5.5 – A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
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5.6 – Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante do 
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando 
ciência à Administração. 

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO MATERIAL 

6.1. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - 
CISNORJE acompanhará a qualidade do material adquirido e as especificações em 
conformidade com este Termo de Referência e Edital, devendo notificar ao órgão gestor qualquer 
ocorrência de irregularidade.  

6.2. A entrega dos objetos licitados deverá ser total, conforme “Ordem de Fornecimento” e deverá 
vir acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das 
especificações contidas no Anexo I deste edital. 

6.3. É facultada à comissão ou autoridade responsável pelo recebimento dos materiais, a 
promoção de diligência e/ou solicitação de amostra do material licitado, destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta. 

6.4. Caso fique constatada a irregularidade na entrega, o Fornecedor, após comunicação do 
responsável pelo recebimento dos materiais, deverá saná-la no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis.  

6.5. Em caso de irregularidade não sanada pelo Fornecedor, o responsável pelo recebimento 
dos materiais reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE 
para aplicação de penalidades. 

6.6. Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será 
suspenso e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a a aplicação de multa sobre o 
valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste 
instrumento. 

6.7. O horário de entrega dos produtos deverá obedecer às normas internas da unidade indicada 
pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - 
CISNORJE.  

6.8. As embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar: número do lote data 
de fabricação e prazo de validade, este último quando for o caso. 

6.9. Em caso de irregularidade não sanada pela contratada, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA NORDESTE E JEQUITINHONHA - CISNORJE, por meio 
de seu representante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade 
competente para que sejam tomadas as providências legais pertinentes. 

6.10. O pagamento da nota fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento.  

6.11. O material, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada a 
pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte bem 
como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do 
produto.  
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6.12. A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de 
acordo com a legislação própria:  

- O número da Ordem de Fornecimento;  

- O nome do material;  

- O número do item entregue; 

- A quantidade correspondente a cada item. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE ENTREGA  

7.1 - Os produtos deverão ser fornecidos, pela empresa vencedora da licitação, no prazo de, no 
máximo, 10 (dez) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, ressalvados 
os motivos de força maior; 

7.2 - Os produtos deverão ser entregues na Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede 
de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE, localizado na Avenida Alfredo Sá, nº 4319, 
Bairro Vila Pedrosa, na Cidade de Teófilo Otoni - MG, em dias úteis, e nos seguintes horários: 07 
às 12 horas e de 14 às 17 horas. 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

8.1 – Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de acordo com as disposições 
definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, nos termos do artigo 57 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

CLÁUSULA NONA – DO PREÇO 

9.1 – O preço contratado é fixo e irreajustável.  

9.2 – Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada 
e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do produto, poderá ser revisada, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato. 

9.3 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para 
mais ou menos, conforme o caso.  

9.4 – Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Contratada, esta deverá demonstrar a 
quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha(s) 
detalhada(s) de custos, nas quais constarão à situação anterior e a situação atual que 
eventualmente justificarão o reajuste do contrato, bem como documentação correlata (lista de 
preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias primas, etc), que 
comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente avançadas. 

9.5 – Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Contratante, esta deverá comprovar o 
rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE.  



   

   

   
    

 

47 

9.6 – Fica facultado ao Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em 
conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços 
solicitada pela Contratada. 

9.7 – A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise 
técnica e jurídica do Contratante, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do 
protocolo do pedido na sala da Comissão Permanente de Licitação do Contratante. 

9.7.1 – Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a 
Contratada não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços 
vigentes. 

9.7.2. A Contratada deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo com 
os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das 
diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos fornecimentos realizados 
após o protocolo do pedido de revisão. 

9.8 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10.1 – Receber os bens e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade; 

10.2 – Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste instrumento; 

10.3 – Informar à Licitante Vencedora o nome do funcionário responsável pela assinatura das 
autorizações de fornecimento; 

10.4 – O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - 
CISNORJE se obriga a não aceitar a mercadoria quando esta não estiver dentro dos parâmetros 
estabelecidos no presente instrumento; 

10.4.1 – Se o objeto contratado não estiver de acordo com as especificações exigidas, deverá 
rejeitá-lo na sua totalidade ou em parte, conforme o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1 – Entregar os bens nas quantidades solicitadas no prazo estabelecido na Clausula Sétima 
deste instrumento; 

11.2 – Responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos bens, no interior da Coordenadoria de 
Suprimentos Central, localizado no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência 
Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE, Avenida Alfredo Sá, nº 4319, Bairro Vila Pedrosa, Teófilo 
Otoni - MG; 

11.3 – Responsabilizar-se por todos os ônus e encargos, em virtude da execução do 
fornecimento; 

11.4 – Arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento e todos os tributos incidentes; 

11.5 – Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os bens em que se 
verificarem defeitos, quebras, vícios, adulterações ou incorreções; 

11.6 – Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações 
supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir 
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sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando 
solicitados pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e 
Jequitinhonha - CISNORJE; 

11.7 – Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede 
de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE ou a terceiros, por atos de seus empregados 
ou prepostos; 

11.8 – Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pelo 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE, 
em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva 
nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca e prazo de garantia; 

11.9 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

11.10 – O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE, substituir, 
reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo 
de Referência, o produto e/ou serviço com avarias ou defeitos; 

11.11 – Atender prontamente a quaisquer exigências do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE, inerentes ao objeto da presente 
licitação; 

11.12 – Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

11.13 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.14 – Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem a prévia 
autorização do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e 
Jequitinhonha - CISNORJE; 

11.15 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

11.16 – Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

11.17 – Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a 
documentação na fase de habilitação.  

11.18 – Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer 
natureza causados direta ou indiretamente, por seus empregados, representantes ou prepostos 
aos bens do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha 
- CISNORJE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pelo 
Contratante.  
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11.19 – Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE for 
compelido a responder por força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários 
advocatícios.  

11.20 – Comunicar imediatamente ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência 
Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite 
a execução do objeto licitado.  

11.21 – Fornecer os produtos contratados somente com prévia autorização do Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ADESÃO DO CARONA 

12.1 – Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública não participante do certame 
licitatório poderá utilizar a Ata, durante sua vigência, desde que: 

12.1.1 – comprove nos autos a vantagem da adesão; 

12.1.2 – consulte previamente o órgão gerenciador; e 

12.1.3 – observe a quantidade licitada do objeto constante da Ata e sua compatibilidade com a 
expectativa de compra, no exercício, para que não ocorra fracionamento. 

12.2 – Caberá ao fornecedor beneficiário da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações 
anteriormente assumidas. 

12.3 - As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta 
por cento) dos quantitativos registrados originalmente na Ata de Registro de Preços, conforme o 
Art. 1º, §3º do Decreto Federal nº 9.488, de 30 de agosto de 2018. 

12.3.1 - O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, 
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e para 
os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que 
aderirem, conforme o Art. 1º, §4º do Decreto Federal nº 9.488, de 30 de agosto de 2018. 

12.4 – Poderão utilizar-se da ARP, como carona, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 
entes da Administração Pública e entidades privadas. 

12.5 – O Órgão Gerenciador não responde pelos atos do Órgão carona. 

12.6 – A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não 
respondendo pelas eventuais irregularidades do procedimento da licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1 – A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno 
direito nas seguintes situações:  

13.1.1 – Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando:  

13.1.1.1 – O Fornecedor detentor do preço registrado não cumprir as obrigações constantes desta 
Ata de Registro de Preços;  

13.1.1.2 – O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar 
o instrumento equivalente no prazo estabelecido e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede 
de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE não aceitar sua justificativa;  
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13.1.1.3 – Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de 
Preços decorrente do Registro de Preços;  

13.1.1.4 – Os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no mercado;  

13.1.1.5 – O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou 
contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus 
incisos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; 

13.1.1.6 – Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pelo 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE. 

13.1.2 – Pelo FORNECEDOR: 

13.1.2.1 – Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as 
exigências do Instrumento Convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com 
antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no Instrumento 
Convocatório, nesta Ata, bem como de ressarcimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE por perdas e danos; 

13.1.2.2 – Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior. 

13.2 – O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO 

14.1 – O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada. 

14.2 – O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

14.3 – O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

14.4 – Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para o contratante. 

14.5 – A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada 
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, 
de 11 de janeiro de 2012. 

14.6 – O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro 
meio previsto na legislação vigente. 

14.7 – Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
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14.8 – O contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

14.9 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de correção monetária 
devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é 
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de correção monetária = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I                     I   (6/100)                       I= 0,00016438 

                                  =      365                         TX = Percentual da Taxa Anual = 6% 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 

15.1 – A fiscalização da contratação será exercida pela Coordenadoria de Suprimentos Central, 
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo 
dará ciência à Administração.  

15.2 – O representante do contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do registro de preço. 

15.3 – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do 
fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.4 – O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no 
decorrer da contratação: 

a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Cometer fraude fiscal; 
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e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no 
Contrato. 

16.2 – A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 

b) Multa: 

b.1) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obra não 
cumprida;  

b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, contrato, serviço ou obra não realizada, 
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos 
que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das 
especificações contratadas; 

b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, Contrato/Ata de Registro de Preços, pela 
recusa injustificada em assinar Contrato/Ata de Registro de Preços ou em retirar a Ordem de 
Fornecimento; 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE pelo prazo de até dois anos; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de 
até cinco anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE, 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 o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE pelos 
prejuízos causados; 

16.3 – A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

16.4 – Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar 
e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais 
que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

16.5 – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
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16.6 – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

16.7 – As multas devidas e/ou prejuízos causados ao Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência 
Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 
serão cobrados judicialmente. 

16.8 – Caso o contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

16.9 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Registro de 
Fornecedores. 

16.10 – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

16.11 – As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas 
no Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 – O Termo de Referência é parte integrante desta Ata de Registro de Preços. 

17.2 – Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão 
(Eletrônico) para Registro de Preços nº 001/2023 e a proposta vencedora da contratada. 

17.3 – A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o 
respectivo extrato no Órgão de Imprensa Oficial do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede 
de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE.  

17.4 – É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para 
registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, devendo ser informada no 
ato compra. 

17.5 – Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei Federal nº 10.520, de 
2002, à Lei Federal nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar 
nº 123, de 2006 e alterações, Lei Complementar nº 147, de 2014, Decreto Federal nº 10.024, de 
20 de setembro de 2019 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, o Decreto Estadual nº 
46.311, de 16 de dezembro de 2013, que regulamentou o Sistema de Registro de Preços, 
disciplinado no Art.15, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata. 

17.6 – Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata de Registro de Preços foi lavrada em 
02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes.  

O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum – Comarca de 
Teófilo Otoni, com exclusão de qualquer outro. 

Teófilo Otoni, _______de ____________de 2023.  
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LEANDRO RAMOS SANTANA 
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA 

NORDESTE E JEQUITINHONHA - CISNORJE 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA 
REPRESENTANTE LEGAL 

FORNECEDOR 

Testemunhas:  

Nome: _______________________________________________ CPF _______________ 

Nome: ________________________________________________CPF _______________  
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ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023 

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 001/2023 

MINUTA DO CONTRATO Nº _____/2023 

TERMO DE CONTRATO, QUE FAZEM ENTRE SI O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA NORDESTE E JEQUITINHONHA - CISNORJE E A 
EMPRESA .........................................................   

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste e Jequitinhonha - 
CISNORJE, com sede na Avenida Alfredo Sá, nº 4319, Bairro Vila Pedrosa, na Cidade de 
TEÓFILO OTONI/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 13.220.150/0001-52, neste ato representado 
pelo seu Presidente Sr. LEANDRO RAMOS SANTANA, doravante denominado 
CONTRATANTE, e a .............................. inscrita no CNPJ/MF sob o nº ............................, 
sediada na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, 
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta 
no Processo nº 002/2023, na modalidade Pregão (Eletrônico) nº 001/2023 e em observância às 
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo 
de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 
Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este 
instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

Item Descrição Unid Qtde Marca 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

       

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de .............................., contados                                                                                                
do ........................., prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência 
Nordeste e Jequitinhonha - CISNORJE, para o exercício de 2023, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:   

Fonte:  

Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa:   

Ficha: 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.  

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

6.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência e na Ata de Registro de Preços. 

8. CLAÚSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada pelo Departamento de Compras, na 
forma estabelecida no Termo de Referência. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações do CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas na Ata de 
Registro de Preços. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital, Termo de 
Referência e Ata de Registro de Preços. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 
Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo 
das sanções aplicáveis. 

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não 
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa do CONSÓRCIO 
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INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA NORDESTE E JEQUITINHONHA - 
CISNORJE à continuidade do contrato. 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 10.520, de 2002, à Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, à Lei 
Complementar nº 123, de 2006 e alterações, Lei Complementar nº 147, de 2014 e 
subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, o Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de dezembro de 
2013, que regulamentou o Sistema de Registro de Preços, disciplinado no Art.15, da Lei Federal 
nº 8.666, de 1993 - e normas e princípios gerais dos contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Órgão de Imprensa Oficial do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Nordeste 
e Jequitinhonha - CISNORJE, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 
será o da Comarca de Teófilo Otoni – Justiça Comum. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias 
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 2023. 

 

____________________________________
____ 

RESPONSÁVEL LEGAL DO 
CONTRATANTE 

____________________________________
____ 

RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA 
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TESTEMUNHAS: 

1ª  CPF:  

2ª  CPF:  
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023 

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 001/2023 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI DO CAP – COEFICIENTE DE 
ADEQUAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME RESOLUÇÃO CMED Nº 04 DE 18 DE 

DEZEMBRO DE 2006 

 

 

A empresa .................................................................., CNPJ nº ......................................., 

com sede em ........................................(endereço completo), por intermédio de seu 

representante legal, infra-assinado, vem pela presente informar que os preços praticados nos 

medicamentos contidos no Anexo I, estão dentro da Resolução CMED nº 4, de 18 de 

dezembro de 2006, que dispõe do Coeficiente de Adequação de Preços – CAP, para os itens 

que são necessários, e os demais estão dentro do Preço Máximo de Venda ao Governo, 

como determina a referida Resolução. 

 

 

 

Local e Data 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
(NOME E NÚMERO DA IDENTIDADE) 

UTILIZAR CARIMBO PADRONIZADO DA EMPRESA 
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ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2023 

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 001/2023 

 

DECLARAÇÃO 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

 

........................................., CNPJ nº...................., por intermédio de seu representante legal 
abaixo assinado, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,  perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

 

 

Local e Data. 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
UTILIZAR CARIMBO PADRONIZADO DA EMPRESA 

 

 


