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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, DE BENS E SERVIÇOS
DIVÍSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO VIII

CONTRATO N° /2020.

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE

CELEBRAM ENTRE SI. DE UM LADO, O

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA, E DO
OUTRO} A EMPRESA NA

FORMA ABAIXO.

O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA. pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. José
Balbino de Souza, s/n°. Centro, Sobradinho - Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 16.444.804/00001-10.
através da Secretaria neste ato representado pelo seu Secretário o
Sr- . brasileiro, , inscrito no CPF/MF n° e portador
da Cédula de Identidade n° / , residente e domiciliado à

Av- ■ doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro
lado a empresa , pessoa jurídica de direito privado, com sede na n.° . , na cidade de

, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° . neste ato representado por __, inscrito no

CPF/MF sob o n.° , residente e domiciliado na cidade de , de ora em diante
denominada CONTRATADA, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei n.° 8.666, de
21.06.93 e alterações posteriores, Lei Federal n.° 10.520 de 17.07.2002, Lei Complementar n°. 123/06 e
147/2014;e o resultado do Processo Administrativo n°. 172/2020, Pregão Presencial (SRP) n.° 048/2020,
com abertura em / / ,, homologado em / / , têm entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
1.1-0 objeto do presente Contrato é a tem por objeto o Registro de Preços e eventual contratação de
empresa especializada em fornecimento de medicamentos de A a Z contidos na tabela da ABCFARMA

(Associação Brasileira de Comercio Farmacêutico), não padronizados, de referência e genéricos, 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 Especificações

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA ENTREGA.
2.1 - O fornecimento será realizado no estabelecimento indicado na proposta de preços conforme item 7 do
Edital (PP n°. /2020 - SRP) nos termos solicitados em Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas a contar da emissão da respectiva Ordem de Fornecimento, devendo atender a
contratante de forma a satisfazer as necessidades do Município, conforme os termos do processo licitatório
executando o objeto ora contratado.

2.1.1. A não entrega dos produtos no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito do licitante à
inclusão dos seus preços no sistema de registro, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93.
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2.1.2. Os fornecimentos realizados err decorrência da licitação serão efetuados independentemente de

contrato formal, nos termos do § 4o do art. 62 da Lei n.° 8666/93, reconhecendo desde já o licitante que as
Autorizações de Fornecimento e respectivos empenhos representam compromisso entre as partes.
2.1.3. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificados
os prazos de validade e o estado de conservação das embalagens. Todos os produtos entregues serão

recebidos e conferidos pelo Setor competente do Município. Os produtos que apresentarem problemas e/ou
defeitos ou estarem em desacordo com as especificações serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a
substituí-los prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituições, sem preiuízo para o Município
de SOBRADINHO.

2.1.4. Os medicamentos deverão estar acompanhados dos CERTIFICADOS DE PROCEDÊNCIA (laudos
de análise), sob pena de devolução;

2.1.5. Os medicamentos deverão ser fornecidos com no mínimo 80% (oitenta por cento) do prazo de
validade a vencer, entregues em embalagens e forma de transporte adequado e recomendados pela
vigilância sanitária;

2.1.6. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização
do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes
neste Contrato, no Edital (PP (SRP} n° /2020); no respectivo Termo de Referência e na proposta.
2.1.7. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Contrato, no Edital (PP (SRP) n°. /2020). no respectivo Termo de Referência e na

proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

2.1.8. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação mediante
termo circunstanciado,

2.1.9. Na hipótese de a verificação a qi-e se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.

2.1.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do fornecimento.

2.1.11. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações prefixadas e o fornecimento
efetuado, serão aplicadas à CONTRATADA, sanções previstas neste Contrato, no Edital (PP (SRP) n°.
___/2020) e na legislação vigente.

2.1.12. Sempre que o Fornecedor não atenderá convocação, é facultado à Administração, dentro do prazo
e condições estabelecidas, convocar os remanescentes, observada a ordem de registro, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar o item específico, respectivo, ou a licitação.
2.1.13. Independentemente de transcrição, farão parte integrante do contrato as instruções contidas neste
Contrato, no Edital (PP (SRP) n°. /2020) Edital, os documentos nele referenciados, além da proposta
apresentada pelo vencedor do certame e ATA respectiva.

2.1.14. Quaisquer danos ou prejuízos ocasionados ao patrimônio da Administração por empregados ou
prepostos do licitante vencedor, serão de exclusiva responsabilidade deste último.

2.1.15. A Secretaria Municipal de Saúde poderá, até o momento da emissão da Autorização de
Fornecimento, desistir da contratação do objeto proposto, no seu todo ou em parte, sem que caibam
quaisquer direitos ao licitante vencedor.

2.1.16. À critério da Administração, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado
economicamente desequilibrado, em furção de significativa variação de mercado,

2.1.17. O fornecedor deverá entregar os produtos de acordo com as marcas indicadas na proposta de
preços, ficando facultado à Administração o recebimento de outra marca desde que atendidas as
especificações do produto.
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2.11.18 A execução do fornecimento deste item deverá ser providenciada no prazos e condições
estabelecidas na Ordem de Fornecimento, meio de solicitação oficial. Para tanto, a empresa as suas
próprias expensas, providenciará executar do objeto conforme solicitado pela Administração e constante no
Anexo III e IV do Edital (PP n°. /2020- SRP).

2.2 - A contratada obriga-se a executar o fornecimento objeto deste contrato, em conformidade com as
especificações descritas no Anexo III (Especificações Mínimas do Objeto) do Edital (PP n° /2020 -
SRP) e na Proposta Financeira apresentada, atendendo as necessidades da Administração sê^dõ~de sua
inteira responsabilidade a substituição dos mesmos, caso não esteja em conformidade com os termos do
deste contrato.

2.2.1 - Serão recusados os produtos, objeto do presente contrato, que não atendam às especificações
constantes neste Contrato, no Edital (PP (SRP) n°. _/2020) e/ou que não esteja adequado para o uso
sendo os medicamentos ideais para o consumo conforme prescrição médica.

2.3 - Os medicamentos fornecidos deverão atender as especificações da Tabela ABC Farma e solicitação
realizada pela CONTRATANTE, atendendo as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde do
Município de Sobradinho.

2.3.1. O CONTRATANTE se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, que não atenderem ao que
ficou estabelecido no edital e no presente contrato e/ou que não estejam em conformidade com as
especificações da Tabela ABC Farma e solicitação realizada pela CONTRATANTE atendendo as
necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Sobradinho.

2.4 - Caso haja interrupção ou atraso na entrega dos produtos solicitados, a CONTRATADA entregará
justificativa escrita em até 12 (doze) horas contadas do prazo de entrega constante no subitem 2.1.

2.4.1 -A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para
adequação da execução do objeto.

2.5 - Os produtos serão entregues somente à pessoa credenciada pelo CONTRATANTE, que procederá a
conferência com base no pedido escrito Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido a nota
fiscal será atestada.

2.6 - Todas as despesas relativas às entregas dos produtos, tais como fretes e/ou transportes, correrão às
custas exclusivamente da licitante vencedora.

2.7-O(s) fornecimento(s), objeto deste contrato deverá(ão) fazer-se acompanhar da Nota fiscal/fatura
discriminativa, contendo o número do item entregue.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1 - O valor global para o fornecimento dos produtos (medicamentos), objeto deste contrato é de R$

__(__)■

3.2 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário do medicamento constante na
Tabela ABC Farma atualizada no momento do faturamento do produtos, deduzido o desconto
contratual.

3.2.1. O DESCONTO CONTRATUAL correspondente ao(s) seguinte(s) percentual(is):

Item Percentual de desconto

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho

3.2.2. O PERCENTUAL DE DESCONTO é por item (Medicamento Similar/Genérico e Ético) e deverá
ser aplicado sobre o valor unitário do medicamento da Tabela atualizada da ABC Farma.

3.3 -O pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia úteis, do mês subsequente após a entrega dos
produtos efetivamente realizada, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da
CONTRATANTE. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado ao seu Setor Financeiro para
a liquidação, devidamente acompanhada da documentação necessária para que seia efetuado o
pagamento,

3.4 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 1 % (um por cento) do valor da fatura,
pelo não cumprimento do fornecimento, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA O
valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.

3.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA que esteja em débito para com a Administração,
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta
como penalidade.

3.6 - A CONTRATADA deverá apresentar á Secretaria de Finanças, para fins de recebimento das faturas
mensais, os seguintes documentos atualizados:

I - Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição Federal em
seuart. 195. § 3o;

II - Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal;
III - Certidão de Regularidade com o FGTS.

IV - Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita Federal.
V - Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais;

VI -Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

3.7 - O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito na Conta Corrente da CONTRATADA {DADOS
BANCÁRIOS DA CONTRATADA),

3.8 -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 atualização financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela terá
a aplicação da seguinte fórmula.EM = I x N x VPOnde:

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 atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
l = (TX/100) I = (6/100) 1=0,0001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

3.8.1 - A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da
ocorrência.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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4.1 - As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta da dotação orçamentária
devidamente prevista na LOA referente ao ano em exercício, conforme abaixo-
Unidade Orçamentária:
Atividade:

Elemento de Despesa:

Fonte:

Nota de Empenho n.°

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1 - O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2021 podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser
rescindido se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei n° 8 666/93 e
alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
6.1 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do
contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do
equilíbrio economico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65 II "d" da Lei n° 8 666/93 e
alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS

7.1 - A CONTRATADA ficara sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor
total contratual, pelo inadimpiemento ae qualquer obrigação contratual, devendo o valor da multa ser
recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da
notificação.

7.2 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia sobre o
valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste Contrato, no Edital (PP (SRP) n°

/2020), ou pelo inadimpiemento de qualquer obrigação contratual.

^; A multa a ^ue se refere ° item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada
cumulativamente com as demais sanções já previstas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 - Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento ora pactuado, dentre elas carga
descarga, armazenagem, frete, impostos, mão de obra, taxas, contribuições, encargos sociais.

8.2 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer a
CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência do fornecimento, objeto deste contrato.

8.3 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar funcionários
e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em decorrência do fornecimento
do objeto deste contrato.

8.4 - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a CONTRATANTE
ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento não sendo a CONTRATANTE em
nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.

8.5 - Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento objeto deste contrato.
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8.6 - Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva
independente de solicitação.

ao fornecimento durante °més de referência! para fins de atestaçao e
8.8 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.

8.9 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE a ocorrência de
qualquer impedimento do fornecimento.

8.10 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações
trabalhistas. y

8.11 -Entregar os produtos em perfeitas condições de consumo, no local, dia e horário indicados por escrito
pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo de total responsabilidade da CONTRATADA a observância
das normas pertinentes ao armazenamento, locomoção e entrega dos produtos.

8.12 - Proceder à execução dos fornecimentos, de acordo com sua proposta e, com as normas e condições
previstas no Edital de Pregão Presencial (SRP) n° /2020 e anexos, inclusive com as prescrições do
tstatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e criminalmente pelas
conseqüências de sua inobservância total ou parcial.

8.13 - À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto dos fornecimentos dentro dos limites
estabelecidos na Lei n° 8.666/93 e alterações

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula Terceira deste
instrumento.

9.2 - Designar, por meio da CONTRATANTE, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização
do fornecimento ora pactuado.

9.3 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obriqacões
contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judicial
o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos arts
77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante
notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções leqais
inclusive daquelas previstas no art. 87, da Lei supra referida.

10.2 - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato nem a
responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em
conseqüência do inadimplemento das condições contratuais
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rtrav^deT^TI? 6r reSC'ndid0: de imedíat°' P°r inadlmP|ement° ^ qualquer das partes,
recetómentoé ainda a?a° ^ ^"^ ^^ diretamente ou ?°' ™ postal, com prova de

a) Por conveniência da CONTRATANTE através de manifestação unilateral, espontânea mediante aviso
preyio de 30 trinta) dias. não cabendo a CONTRATADA direito a reclamação ou mden"zação
nL seguintes casos':1"'0 ^ "'^ d'relt° indePendentemente d* «iso, interpelação judicial ou extrajudicial,
b.1 - Falência ou liquidação da CONTRATADA'

cisaõ^n1^0" 'nC0rpOraçâ° da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fusão ou
cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE'

b.3 - Interrupção ou atraso no fornecimento, objeto deste contrato;
b.4- Incapacidade, desaparecimento, imdoneidade financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA
ú.b - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar ou alienar de
qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.

10.4 - O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo desde que
ocorram fatos supervenientes, impenosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e que tornem
impossível o fornecimento dos produtos

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1. Além da cobrança de multa prevista no subitem 7.1. poderá, ainda, a CONTRATADA sofrer as
seguintes sanções:

I - Advertência por escrito;

II - Multa de 0 01% sobre o valor do fornecimento, por dia de atraso na entrega e instalação sem justa
causa, dos produtos; J

III -Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município
de bobradinno/BA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IV - Declaração de imdoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - Os fornecimentos constantes neste contrato será fiscalizado por servidor ou comissão de servidores
designados pelaCONTRATANTE, doravante denominados "Fiscalização", que terá autoridade para exercer
em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual. '

12.2-À Fiscalização compete, entre outras atribuições:
I - solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente todas as
providencias necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do' processo
correspondente, copia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências
II - acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo-

III - encaminhar a Secretaria Municipal de Fazenda e Administraçãoos documentos que relacionem as
importâncias relativas e multas aplicadas â Contratada, bem como os referentes a pagamento;

12.3 -A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.
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12.4 - O acompanhamento e a fiscalização da execução desse Contrato serão efetuados pelo (a) fiscal
Mat- por intermédio de Portaria n° de arnrHn

com o que dispõe o artigo 67 da Lei n° 8,666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

lriinISn°àrnM?B0AalAqnA f°- UtÍ'ÍZad° na eXeCUÇâ° deSte COnírat° será Retamente vinculado e
oüAfundamento ■ "" '^ ° C0NTRATANTE ™huma relação jurídica sobre qualquer

13.2 -A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou definitivamente a
?rSa.°h execução de!te Contrato- P°r cu|Pa SLja. assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por

alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento
a proporcional ao fornecimento efetivamente realizado

ua vontade e sem infração de quaisquer cláu

de forma proporcional ao fornecimento efetivamente realizado.

13.3 -As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus
termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

13.4 - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei n° 8.666/93 e, alterações posteriores e
demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se ainda
para os casos omissos, os princípios gerais de Direito.

13.5 - A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias
seguros taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que venha
a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14 1 -As partes elegem o Foro da Comarca de Sobradinho, Estado da Bahia, como competente para dirimir
toda e qualquer duvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando expressamente a ouro
qualquer, por mais privilegiado que se configure.

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e
forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

Sobradinho/BA, de de 2020.

CONTRATANTE

[inserir razão social da empresa]

[inserir representante legal da empresa]

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

CPF/MFn.

CPF/MFn.°

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, DE BENS E SERVIÇOS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO IX

MINUTA - ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 048/2020

REF.: ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N° /2020

ORDEM DE FORNECIMENTO N°
Daía:/ /

120

Empresa Fornecedora

Endereço:

CNPJ:

N° do item

Fax:

Descrição do item Quantidade Valor Registrado ValorTotal

Pn°riiTente instrunlent0.deverâ0 ™ entregues dentro dos limites do Município de
aest^^Hn « h- ^ 6 PraZ°S descnmmados abai*°< contados em dias estabelecidos pelo órgão
gestor a partir do recebimento e assinatura do presente instrumento:

N°do item Quantidade Endereço Prazo de entrega

A entrega deverá ser mediante prévio agendamento
3030, nos horários de hOOmm as _hü0min

com através do telefone (74) 3538

Órgão:

Secretaria:

Unidade:

Funcional:

Elemento de despesa:
Fonte:

por conta do

ordem de Forneciment°

CNPJ „.« 16.444 804/OOoTiF^v. José Balbino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-303?
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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büf)8,

Presenc.a!» 0^8/2020^° f^ad° «>"<»«* e atenderá todos os termos constantes no Pregão
rresenciai (òKH) n . 048/2020 e Ata de Registro de Preços n°. 172/2020.

de 2020Sobradinho/BA, em de

Ordenador de Despesas
Decreto Municipal n°. /

Ciente em de de 20

Chefe da Divisão de Compras e

Serviços/DGCBS/SEFAZ/PMS
Decreto Municipal n°. /

Nome do representante da Contratada Razão Social e CNPJ

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza^/N Fone: (074) 3538-303Õ"
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, DE BENS E SERVIÇOS

DIVÍSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

DA: Comissão de Pregão do Município

A: Procuradoria do Município de Sobradinho

ASSUNTO: Processo de licitação destinado a selecionar proposta para
contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos de A

a Z contidos na tabela da ABCFARMA (Associação Brasileira de Comércio
Farmacêutico), não padronizados, de referência e genéricos, em conformidade
com a solicitação expressa da Secretaria Municipal de Saúde - Cl. n°.

186/2020/SMS - e especificações descritas no ANEXO NI deste Edital.

Em cumprimento ao parágrafo único do art 38 da Lei Federal n°.
8.666/93, solicitamos examinar a minuta do Edital e anexos, entre eles, a

minuta da Ata de Registro de Preços e do termo de contrato, referentes ao

Processo Administrativo n°. 172/2020, destinado à licitação na modalidade

Pregão na forma Presenciai SRP sob o n°. 048/2020 cujo objeto consta
acima especificado.

Para apreciação e elaboração de parecer jurídico segue os autos do
processo em tela contendo 01 (um) volume.

Sobradinho (BA), 07 de dezembro de 2020.

Carla Silva Mangabeira
Pregoeira Murwcipal

Decreto n°j055/2O2O

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N

Sobradinho ■ Bahia Fone; (074) 3538-3030



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho

PARECER JURÍDICO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.

LICITAÇÕES E CONTRATOS. PREGÃO
PRESENCIAL (SRP). SERVIÇO COMUM.

ANÁLISE JURÍDICA PRÉVIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APROVAÇÃO
DA MINUTA DE EDITAL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2020

PREGÃO PRESENCIAL SRP V. 048/2020

Cuida-se de processo licnatório encaminhado pela Dhisão de Licitações e Contratos,
cujo objeto c -Selecionar proposta para obtenção de Registro de Preços e eventual contratação
de empresa especializada em fornecimento de medicamentos de A a Z contidos na tabela da

ABCFARMA (Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico), nao padronizados, de
referencia e genéricos", através da solicitação expressa da Secretaria Municipal de Fazenda e

Administração, que solicitou abertura de processo licitatório. Tipo: menor preço, julgamento
por item (maior percentual de desconto). A modalidade de licitação escolhida - o pregão

presencial - é adequada, em razão do valor estimado da contratação c da natureza do objeto. "

Preliminarmente, considera-se conveniente a consignação de que a presente

manifestação toma por base exclusivamente os elementos que constam nos autos do processo
administrativo em epígrafe até ,i presente data, e que. à luz do disposto no instrumento

contratual, incumbe a esta Assessoria Jurídica, prestar consultoria sob o prisma estritamente

jurídico, não lhe competindo adentrar em aspectos relativos à conveniência e oportunidade dos
atos praticados no âmbito da Administração Municipal, nem analisar aspectos de natureza
eminentemente técnica ou administrativa.

Necessário ainda destacar que esta Procuradoria não tem qualquer

gerência/responsabilidade sobre as cotações e valores apresentados no presente procedimento
licitatório. Cabe assim, tào somente, à Secretaria contratante certificar a adequação dos valores
cotados a realidade do mercado local.

^ Cumpre destacar, de igual modo. que a minuta de edital apresentada atende aos
dispositivos legais estabelecidos a espécie.

Por isso. em atendimento ao disposto no art. 38, inc. VI c c Parágrafo Único da Lei de

Licitações, n°, 8.666/93 e suas alterações posteriores, esta Procuradoria Municipal aprova a
minuta do edital, seus anexos e a tramitação processual administrativa do procedimento in foco.

S.M.J. é o Parecer1

Sobradinho-BA, (18 de dezembro de 2020.

HELDKR LÜÍZ FREITA MOREIRA
Procurador Geral do Município
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, DE BENS E SERVIÇOS

DIVÍSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 172/2020

Modalidade: PREGÃO (SRP) N°. 048/2020.
Forma: PRESENCIAL

Objeto. Selecionar propostas para obtenção de REGISTRO DE PREÇOS e eventual contratação de
empresa especializada em fornecimento de medicamentos de A a Z contidos na tabela da ABCFARMA
(Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico), não padronizados, de referência e genéricos em
conformidade com a solicitação expressa da Secretaria Municipal de Saúde através de Cl e
especificações descritas no ANEXO III deste Edital.

RECIBO

A Empresa
CNPJ n.°

_, retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer

celular

alteração pelo Fone/Fax: E.mai|.

. aos /

Nome legível e Assinatura

Este recibo deverá ser encaminhadoT P7e"feÍtu"ra~Munic^al "de So~bradinho/BA, pelo e-malF
sobradinho.licitacao@qmail.com ou pelo whatsapp do setor de licitações da PMS (74) 98843-8456.

Para informações, entrar em contato: Fone 74 3538-3030 ou (74) 98843-8456 - Whatsapp do Setor de

Licitações, de segunda a sexta, das 07:00 (sete horas) às 13:00 (treze horas).

A Prefeitura Municipal de So¥radmho/BA7ão se responsabiliza por comunicações de quaisquer
rea zadas neste edital à empresa que não encaminhar este recibo ou prestar lnf(JaçõlsTn
11JGol 11LJmesmo.

lH0^10^6 Cre+denciam^nt0 e entre9a dos envelopes de Propostas e Habilitação: 21/12/2020 às
hrs Local da entrega e abertura: Av. José Balbino de Souza, s/n0, Centro, Sobradinho/BA.

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, DE BENS E SERVIÇOS

DIVÍSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 172/2020
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°. 048/2020

da SUa Pregoeira MuniciPaL Agrada através do Decreto
PREGÃO nl fn JUL%T: e 202°' dedara que Se acha aberta a LicitaÇã0 na modalidade
pR^°;a íorma PRESENCIAL, do tipo "menor preço", julgamento por item (maior percentual de

desconto), objetivando selecionar propostas para obtenção de REGISTRO DE PREÇOS e eventual

AorclT^AdeAemPresa especializada em fornecimento de medicamentos de A a Z contidos na tabela da
ABCFARMA (Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico), não padronizados, de referência e
genéricos, em conformidade com a solicitação expressa da Secretaria Municipal de Saúde através de C I

e especificações descritas no ANEXO III deste Edital. Fazem parte deste instrumento convocatório os
Anexos de I ao IX, conforme descrito abaixo:

I - Termo de Credenciamento

II - Declaração de cumprimento das condições de habilitação
III - Especificações Técnicas Mínimas do Objeto
IV - Modelo da Proposta

V - Declaração ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7o da Constituição Federal
V - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
VII - Minuta da Ata de Registro de Preço
VIII - Minuta de Contrato

IX - Minuta de Ordem de Fornecimento

A licitação será regida pela Lei Federal n° 10,520, de 17 de julho de 2.002. pelo Decreto Federal n° 3 555
de U8 de agosto de 2000, além de. subsidiariamente, pela Lei Federal nc 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações posteriores; Lei Federal n°. 7,892. de 23 de janeiro de 2013 e, quando couber, o Decreto
Estadual n . 9.457, de 14 de junho de 2005, bem como, da Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei
Complementar n°. 128/2008 e n°. 147/2014, do Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015
Decreto Municipal n°. 106, de 18 de março de 2013, e demais dispositivos legais e normas
complementares que regulamentam a matéria, inclusive a Instrução Câmeral n°. 002/2012 do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA) que e as demais pertinentes.

A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá no dia 21 de dezembro de 2020 às 10h
OOmm na sede da Prefeitura Municipal de Sobradinho/BA, na Coordenadoria Geral de Licitações e
Contratos - Av. José Balbino, s/n°. Centro. Sobradinho/BA, e será conduzida pela Pregoeira Municipal
com auxilio da equipe de apoio, conforme Decreto Municipal n°. 006, de 12 de janeiro de 2018.

1. DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente edital, propostas para obtenção de REGISTRO DE PREÇOS e eventual
contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos de A a Z contidos na
tabela da ABCFARMA (Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico), não padronizados de
referencia e genéricos em conformidade com a solicitação expressa da Secretaria Municipal de Saúde
através de C.l. e especificações descritas no ANEXO III deste Edital.

2. DOS ENVELOPES

CNPJn.° 16.444.804/0001-10 Ãv. José Balbino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO/BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

WZ^SS^&figlT'DE BENS E SERVIÇ0S
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°. 048/2020

^: de a a z
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante]

ENVELOPE N°. 02 - HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO/BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, DE BENS E SERVIÇOS
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS SERVIÇOS
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°. 048/2020
Objeto: Fornecimento de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ABCFARMA
[Razão social da empresa licitante]

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante]

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

de Sobdradínho/RAS n^T^^ efsecretarias,da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que:

a) - detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

4.2. Não poderão concorrer neste Pregão:

a) - as empresas que se encontrem em processo de falência, de dissolução de fusão de cisão ou de

do orgao ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como seus parentes natural

CNPJn." 16.444 804/0001-10 Av José Balbino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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b) -os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e Documentação via postal -
^Íh» Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço constante do
preâmbulo deste instrumento, aos cuidados do Pregoeiro - Thaciana Carla Silva Mangabeira

aceitoTo o^ir^ntfno^f^H observ.^das/s Agências deste item, os respectivos envelopes não serão
aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participação no certame
c) -quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro sem a
permanência de representante credenrisdn n*" ~ '

nciianie auoicou da tase de lances verbais

d) É vedada à participação em consórcio.

rnm . Arfm!n-et - „,,, r. 5 ou Equipe de AP°io' eventuais impedimentos de licitar e contratar
com a Administração Publica, medianteconsulta ao:

NaCÍ°na' de ,CondenaÇões Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa no Estado da Bahia
pelo Conselho Nacional de Justiça1

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form "

"Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, no endereço eletrônico-
http.//www.portaldatransparencia.gov.br/ceis

e.1) A Pregoeira e equipe de apoio a fim de verificar a restrição que trata o presente item, poderá realizar
consulta por outros meios.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1 -Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, a Licitante deverá enviar um representante munido
de documento que o credencie à participação, respondendo estepela representada, devendo ainda no
ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente, bem como de documento que o indica a participar deste procedimento licitatório e que
contenha autorização para responder por sua representada (Licitante);

?i1i1 " Em virtude da oandemia provocada pelo Coronavírus (Covid-19) todos os participantes
inclusive os representantes das empresas aue trata este item, devem estar usando máscãrãs~e
luvas descartáveis, e permanecer usando durante toda a sessão, devendo ainda, assegurar aue
todos os materiais oor estes utilizados esteiam e permaneçam hipienizados com produtos
específicos (lavados com sabão e água, álcool gel a 70% ou álcool etílico70%).

5.1 2 - Como documento válido de indicação para credenciamento somente será aceito Instrumento
Publico de Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida, outorgando ao
representante, poderes gerais para a prática de todos os atos inerentes ao Pregão, especialmente para
formular ofertas e lances de preços, em nome da empresa representada. NoAnexplencontra-se um
modelo de Instrumento Particular de Procuração oara atender essa exiaèÍTciã7

5.1.3- No caso de Instrumento particular de procuração, deverá ficar comprovado que o subscritor da
procuração tem poderes para tal delegação, mediante a apresentação de cópia do contrato social e/ou
outro documento constitutivo, devidamente registrado em órgão competente (cartório ou junta comercial),

5.1.4 - Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, deverá apresentar cópia do
respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações, conjuntamente com o documento de identidade

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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!
56 -Se, após o credenciamento, o representante da Licitante se

aãars^■=Z=«*™zzz&SS2Z3i.. ■ ^^..^w ^ ^gjw ac iaud ii«cessar a a Dê

^r.!"!!^-"T"-T."^9.'»» rip"i^^" ° "«torno PQ^rior do

■—

em obseTânc^ To
alnticações

0 ^e9°eír° e/0U E^uíPe de AP°io autenticar os documentos no dia da
5 Pnnc'!?10 da efciência' muit0 embora. P°^ Q^stões de razoabilidade

formalismo moderado, poderá, excepcionalmente realizar tais

5^8 -A Procuração e documentos enumerados no item 5.1.2 e 5.1.3, e subitens deverão ser
entregues separadamente dos envelopes 01 (proposta de preços) e 02 (habilitação)

5.9 -Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.

T re'!CÍ°nad0S n° Subitem 5-1'2 e 5'13 nâ0 Precisarão constar no envelope de
. se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

5.11 - A licitante vencedora, por ocasião da assinatura do contrato, se desejar ser representada oor

P~VorZ7lTff f0 C°nter' °S P°dereS destinados à efetiva "assinatura daproposta de preços e declarações", quando couber, e para participação da fase de lances verbais o
correspondente poder de exercer tal ato {ofertar lances). '

sessão
Pena de serem consideradas descredenciadas e não participarem da

a

CNPJn.M6.444 804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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Empresas (ME/MEI/EPP) optantes pelo Sistema Simples de Tributação:

Semana da receita Pede,,,

II - Empresas (ME/MEI/EPP) NÃO optantes pelo Sistema Simples de Tributação:

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício - DRE comprovando ter receita bruta
dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3o da LC n°. 123/06

b) Nos termos do art. 5o, da IN RFB N° 1422/2013, publicada no DOU em 20/12/2013

rrál^3^^^0 C°ntábil FÍ8Cal (ECF) * ™^° "**> de

c) comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

d) cópia do contrato social e suas alterações:

e) declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos
previstos nos incisos do § 4° do Artigo 3° da LC 123/06. (Anexo VI - Modelo); -mpeaimentos

Mi?rõpmSnÍ°J;UmMnt0S relacionad°s nos subitens 5.9, para efeito de comprovação da condição de
Microempresa, Microempreendedor individual ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser

DNRC noto'/6 H,CeH/dã° n^ida "»" Junta °°™rc^ "«• termos da Instrução Normativa doDNRC n° 103, publicado no DOU do dia 22/05/2007.

5 14 - A falta da apresentação de qualquer dos documentos anteriormente citados nos itens 5 9 e 5 10 no
ato do credenciamento, fora dos envelopes, juntamente com a declaração de enquadramento'de
^iSnSH-tMlCroe7reení?edor Individual ou Empresa de Pequeno Porte, não obrigará ao tratamento
?28/2008en^ 1™4° ™ ComPlementar n°' 123/06^ alterada pelas Leis Complementares n°.

ti* ~°S +d0CfumenÍ0S anteriormente citados nos itens: 5.9 e 5.10, apresentados noato do
credenciamento, fora dos envelopes, deverão ser apresentados obrigatoriamente juntamente com a
declaração de enquadramento de microempresa, microempreendedor individual ou empresa de pequeno

leTGSa T f°r °Ptante Pe'° S'mpleS Nacional e deixar de aposentar tal comprovação, a
á realizar consulta para verificação.

°A DECLARAÇÀO DE PLEN0 ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE

nndPnHn ntml! á apre*e,ntar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.
rMuimuSf m° m0del° ° estabelecido no ANEXO II deste Edital (DECLARAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES nF HARM tTArÁn\ a »« -^ j . >-vL«iwyHu uc
anr«OntaHaw^ . V, n MAblLITAÇAO). A referida declaração deverá ser
apresentada fora dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação.

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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°item 5 poderá preencher a referida declaraçã0 no Início da

np^^Jír?? enquadrados como microempresas, microempreendedor individual ou empresas de
pequeno porte devem apresentar declaração do próprio licitante, conforme modelo deste Edital - Anexo
VI, para efeito de aplicação da Lei Complementar n». 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pelas
Leis Complementais n°. 128/2008 e n°. 147/2014, podendo anexar a esta declaração o extrato de
Pesquisa Fiscal, emitido por órgão do Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal.

6.2.1. A referida declaração deverá também ser apresentada fora dos envelopes de Proposta de
Preços e de Documentos de Habilitação. "pu*w ae

6.3. O licitante credenciado de acordo com o item 5 poderá preencher as referidas declarações (anexo
li e anexo VI) no inicio da sessão, onde as cópias estarão disponíveis.

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

.7i1uAÍ)rOí3°^ta de preÇ0S deverá ser aPresentada em uma via, em envelope lacrado, impressa em papel
timbrado do licitante. em língua portuguesa salvo, quanto às expressões técnicas de uso corrente com
clareza sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terá de'estar
numerada e_rubricada em todas as suas folhas e assinada na última pelo representante legal da licitante e
conter no mínimo o seguinte:

a) Razão Social endereço completo, número de telefone, fax e C.N.P.J. da licitante. e qualificação (nome
estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante
instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso de a licitante ser a vencedora;

b) Número do Pregão.

c) Descrição do objeto da presente licitação. A descrição das características especificadas para cada item
devera obedecer a mesma seqüência utilizada para descrever as especificações exigidas conforme
Anexos III e IV do Edital:

d) Preço unitário, total e global em real, do objeto, com no máximo 02 (duas) casas decimais, conforme
especificações, entendido o preço total como sendo preço unitário multiplicado pela quantidade solicitada
obrigatoriamente em algarismos arábicos, prevalecendo, em casos de divergência, o produto do valor
ofertado como preço unitário, peia quantidade licitada.

d.1) Deverão estar incluídos no preço do item ofertado todos os custos do frete, mão-de-obra ICMS e
outros encargos que venham incidir no fornecimento do objeto, abrangendo, assim, todos os custos
necessários a execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições
durante o prazo de contrato. v

e) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entreqa dos
envelopes.

6-llSe P°^lha d° pr°P°nente a Proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será considerada
valida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação.

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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h) Assinatura do responsável legal da empresa.

exclusão da licitante do certame

SOma e/ou multiplicação

™; A apresentação da proposta comercial imnlira na

alterações. comhmaHn mm ^ ^rt 70 ^ . „: _ a /n -^^^« s: " - °<wp/aj e suasalterações, combinado com o art. 7°. da Lei n.° 10.520/2002

8 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.3 - Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos:

8.3.1 - Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
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a) Cédula de identidade dos sócios, diretor e/ou empresário individual-
b Prova de registro comercial, no caso de empresa individual e suas alterações devidamente

?^TZ7i:TX° ^0;^0 S°CÍal 6m VÍ9° lte* JiíZ7oi:T m0;^0 S°CÍal 6m VÍ9°r 6 SU3S altera*» conJiídcSímenÍB, salvo quando consolidados, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria
em exeracio e. no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento (ATA) de deição de seus
administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetos sociais, a e ecução de ativfdades
da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação' «auviaaaes

direíonatm teS*^*™ * *"** a'ter3ÇÕeS' ™^ Ó* S°CÍedadeS CÍV'S' acomP^hada de prova de
País*rÍtOnípal°rÍfaÇãO> eT Se tratand° de Gmpresa °U S0dedade estrangeira em funcionamento no
aMadeasst oextgTr;°U aüt°riZaÇa° P3ra funci°namento expedido pelo órgão competente, quando a

8.3.2 - Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:

comTi^ãoXa^0 ^ °adaStr0 Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ),

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, se houver, relativo ao domicílio ou sede
do Hcitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual'
c) Prova de Regularidade referente a Tributos Federais e Divida Ativa da União expedida pela
Procuradoria da Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil'
d) Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado, ou do Distrito Federal quando for localidade da
sede ou domicilio da empresa;

?Lheídf ,p! re9ularidade expedida junto a Fazenda Municipal expedida pela Prefeitura Municipal de
domicílio da em ~ ^ 6mpreSaS sediadas nesta cidade - ou pela Prefeitura do município sede ou

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa de Débito - CNDV
g) Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de
ríeguiandacle do roTS -CRF).

hJ PÍ
)

J rMnT^!!ÍÍ~? de débltos inadimP^os perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
da CNDT-Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo TST -Tribunal Superior do
o q «L«°'f0?,^0 e validade em v'9°r- nos term°s do art. 642-A da CLT c/c o art. 29, Inciso V da Lei

n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.3.2.1 - Os licitantes que se enquadrarem na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte
deverão apresentar toda a documentação requerida, mesmo que apresente qualquer restrição quanto à

rlant * ' 9 fÍm ? qUe P°SSa Ser aplicado ° disposto d0 arti9° 43 da Lei Complementar n°
, alterada pelas Leis Complementares n°. 128/2008 e n°. 147/2014.

8.3.2.2 -Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração
para regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa, conforme o art. 43. § 1°, da Lei Complementar n° 123/06
alterada pelas Leis Complementares n°. 128/2008 e n°. 147/2014.

8.3.3 -Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

CNPJ n.° 16,444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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1) Sociedades regidas pela Lei n= 6.404/76 (sociedade anônima):

- Publicados em Diário Oficial; ou

- Publicados em jornal de grande circulação' ou

- Por fotocópia registrada ou autenticada na'junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)-

Por fotocop.a do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados;

"SIMPLES NACIONAL

m ^ C°me|ei" "° 123, de 14 de dezembro de
MlcroemPres^ e das Empresas de Pequeno Porte

devidamente
4) Sociedade criada no exercício em curso:

a) Liquidez Corrente

b) Liquidez Geral

c) Solvência Geral

AC Ativo Circulante

LC =

LG =

AC

PC

AC + RL P
pc + E|_p

AT

SG _ PC+ÈLP~

PC paSsivo Circulante

Sobradinho -
Ba.bino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-303^

E-mail; licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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RLP Realizável a Longo Prazo ELP Exigível a Longo Prazo
PL Patrimônio Liquido AT Ativo Total
ET Exigível Total

b 3 1. índices padronizados pela IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010 - art 43 e 44

SERÁ ACEITOS^ ,fT" PÚb'ÍC° «* Esc"tu™ãn ""»■ Plalfl - Sn.H F.,r,. sn
L^defele^orid':n2016eC'bO * ""^ ^'^-^^í^ ^e acordo gom o Decreto n°8.683,

8.3.4 - O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal será

Z—s™TluTnT^^^ ÍntereS8ad° °U S6U
constitucbnat ^ ma°-de-°bra ^ constitua ™^o ao disposto naquele preceito

8.3.5 - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

quecrDrovenuP ^l^ 7 ! jUrídÍCaS de direito Público ou Privado,
for^r^Hflq^ !: eXeCUt°ü °U GStá execuíand°^ ^ maneira satisfatória e a contentofornecimento da natureza e vulto similares com o objeto da presente licitação- ^nienio,
a/l) O atestado, devera conter a identificação do signatário, deve ser apresentado em papel timbrado da

? Si6deV 'ndlCar °SPraZ°S d3S atÍVÍdadG td TTa 2?OsSi,nn ~ °HS,PraZ°S d3S atÍVÍdadGS 6XeCUtadas OU e- ex^Çâ° pelaTtertT;a 2) Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3o do art. 43. da Lei n° 8 666/93

c Affitío rS!TenlD 'rT^53 6XPedÍda Peí° Ór9ã° COmPetente da Vencia Sanitána
SKnn nnn em° da empresa exPedida Peia A9ê™a Nacional de Vigilância Sanitária -
A publicada no DOU, para medicamentos de controle especial"

« (HL) e CertÍfed0 de R^<aridade (CR), junto ao Conselho Regional

e) Diploma e registro no Conselho Regional de Farmácia do responsável técnico.

8.4 - Todos os documentos exigidos no item 8.3 deverão constar no envelope de habilitação.

precTsarâd3^ {re9ÍStr0 C°mercial' estatut0 ou contrat0 social) não
neste Pregão P Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento

9. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

9.1 - No horário e local indicado no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do
micando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame

CNPJn.M6.444.804/0001-10 A^José Balbino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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911 Em virtude da pandemia

ermanecer usando durant* toda adevendo ainda
ue todos os materiais

esteiam e permaneçamhipienizados com

e/ a 70% ou álnnnl

Empresa de Pequeno Porte esta últiL ra
separados, a Proposta de Preços (ENVELOPE N
N° 02). Ç *tNVEL0PE N

. Encluadra™nto como Microempresa ou

n'0 ^ d° GnVe'Ope) e' em enveloPesos Documentos de Habilitação (ENVELOPE

92.1. Em virtude da fwmfrmfo provocada ne,n r.nr^,:,,..

OFSC^rAVEfS, e permanecer
a^^^^=^m^msm^^ermanecam hiaienizaHn*

rqdutos específicos
ou álcool etílicn 7n°/n\

9.3 - Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos Licitantes.

8 no Edital-

- sr

Seleciorad^ f»™ a etapa de lances, com observância dos

(cinco por cento) sobre o menor preCOa^uma
ser convocada para apr^S^ ?™poste
certame, no prazo máxlmo de 05 (dnw)Pmffi

iances, com a

PUb"C0' Sa'V° Se houver na mar^m de 5%

^
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i. § 3° da Lei Complementar n° 123/06, alterada pelas Leis Complementares n°.

com

de desconto.

128/2008

ndas propostas seiecionadas -«- ^

dWln«" proposta de

desis.ente às

*»sa etapatOd°S °S

(°r PerCe"tUal de descont°>3 haVer ne90c|aÇa° ™P finalidade é aumentar o percentual

^

percentuai

prazo máximo teu^t^J^
pessoalmente, contados, da data da reafecão do
penaüdades legalmente prevista, bem como na sua

* apreSentar nova Pr°P°^ "o
env,o postenor do original e/ou

enca.03, ainda que este PreJS^^
^bôlicos. i-ónos ou de valor

CNPJn.» 16.444 80*0001-10 | S/N Fone.^Tde Souza| S/N Fone

Sobradmho - Bahia / E-mail: licltacao@sobradinho.ba.gov.br
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°S -uncie a parcela ou a

sua aceitabilidade e, em caso

S^sssi^a^^^^^-^^

° SeU 3Ut°r' deCÍdirá

relevantes e

os participantes

°A ADJUD|CAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

^adamente a

avidamente

^^

o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis

10.6 - A adjudicação será feita por item (maior percentual de desconto).

CNPJ n.° 16.444h804/00ÕTY^ToSe Ba.bino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-3030"
Sobradmho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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ou a instrução do procLsa Para atend™ento. destinados a

almea T deste Edital, nos termos sol adt7m Ord^
quatro) horas a contar da emissão da respectta Ordem
de forma a satisfazer as necessidade TIII
executando o objeto ora contratado.

- L,C,TAÇÃO U,

nfForT Pr°P0fta de Prect« conforme item 7.1,
l =Omeclmenta "° P^° rnáximo de 24 (vinte e
VZ™"™"10- deVendo atender a contratante

, conforme os termos do processo licitatório,

Proposta Financeira apresentada, atendendo as SSST h JTa? d° °bJet0) deSte Edital e na
responsabilidade a substituição dos mesmos caso nlóPlia Admin[straÇâ°' Sendo de sua inteira
presente edital os' caso nao esteJa em conformidade com os termos dopresente edital.

ZlloZuTnteste^^
estabelecido no edital e no presente ontrato
especficações da Tabela ABC Farma e solicita^ 1T™?' atenderem a0

aCONTRA
Saúde do Município de Sobradinho

^ 3S e^™^ * Tabela ABC Farma e
atendend° as necessidades dos usuários do Sistema único de

eKrp%S«oVeXu -especificações da Tabela ABC Farm ^e lS tLT "'?
necessidades dos usuãnos do Sistema único

em COnformidade com as

adequação do fornecimento Pe'° C0NTRATANTE que tomará as providências necessárias para

^
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■»=

no

■**■«
12. DO PAGAMENTO

CONTRATANTE. C
para a liquidação,

pagamento.

da CONTRATADA. O

do mês ^te ap-a^ «*
provante^d ^^7- * ^^ Pe'° fUnd°náriO resP°nsável da
^mwnhad^Hn ,8e- enCaminhado a° se" Setor Finance.ro,
acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o

«*«* c°-sP°nd-te a 1% (um por

Para

financeira que
T "'V débit°

Negativa de Débitos nara mm n lMc;q /r\in\ U[NBMlUí> aiuanzaaos.
seu art. 195, § 3o; S (CND)' na fomia exi9|da Pela Constituição Federal
I" °^-e ^f^laridade Para com a Fazenda do Estado ou Distrito

ão de Regularidade com o FGTS

em

feit° mediante crédito

12.6-Nos casos de eventuais atrasos de pagamento desdede a,guma forma para tanto, f,ca conve^Jonado ^f

, med,an,e a apresentado

em conta corrente em nome da

CNPJ n° 16-444 804J^ÍB^Iosé Balbino de Souza, S/N Fone (074) 3538-3030
Sobradmho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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Encargos moratórios-
3° efet'V° adimP'—° da parcela, terá

pagamento;

X/ínm ^ atUaliZaçâ0 financeíra = 0.0001644,
%£n 1= (6/1001

assim apurado-

1 = 0,0001644
TV r>

l X - Percentual da taxa anual = 6%.

PrSVÍSta neSta Cla-ula "** incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da

13. DAS PENALIDADES

valorado ^
qualquer obrigação contratual

(dn0°"este edital, ou pelo inadimplemento de

^adinUBtda
jud.cialmen.e e poderá ser aplicada9

14. DA CONTRATAÇÃO

<?*«*"*?

convemente, a celebração do respectivo CONTRATO DE FORNECIMENTO Ç '

devidamente justificada.
íveis de por tais meios, salvo impossibilidade

subitem 142 deste item 14 meda te i p^K
em v,géncia, sob pena de a contrálção nTo seTeaLar

14.4 -A CONTRATADA poderá, com anuência psrrita Ho rnu
com terceiros, o fornecimento dos prcdutos objeto desta L-Lçao

15 DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

" re9ularidade de ^ue trata o
reSpectlvas' com Pr— d^ validade

-bcontratar parcialmente

sfra
Registro de Preços - Anexei"v
Sbdi

competente,

mediante a assinatura da Ata degstro de Preços - Anexeiv a ^ r^ atura da Ata de
Sobradinho/BA. ficando vedada a ransf^nn, errtre as hetarrtes vencedoras e o Município de
prévia e expressa auton^odoenTe gerenciador. ^^ ^ At3 ^ Re9'Str° de Pre'0S a terceiros.

Sobrinho - Bahia , E-maii: Ncitaca^L^ho.baX.r1 '""^
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dala de sua

justado aceito Pela Prefeitura
B uma única

^ ° deSde qUe Ocorra

15.3 -No caso previsto no subitem 1<S9 n /oí □
proponente para que seja obtido preço melhor 9Ce'r° (a) P°derá ne90Cíar diretamente com o

apô4s puffidi. C°mpramíSS0 de f—cimento nas condições estabelecidas.

em
de condições. Prendida, assegurada preferencia ao fornecedor registrado

REGlSTR0 DE PREÇOS

i ^ P eSUltante d6Ste Cert-e teré vigência de 12 (doze) meses, a partir da

17. INSTRUMENTO CONTRATUAL

^at^lWpel°ór9ã0 i

da,a d

outro . hábil, conforme o art. 65! da Lei n
M993 autorizaÇâ° <*e compra

a -pectiva Secretana,

ou documento equiva,ente no

da Ata imP,icara na

ao órgão
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0Ü0871

supLenTent o^^
aos valores praticados pelo mercado fornecedores para negociarem a redução dos preços

praticados pei°

■« -'ores de

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

18.4. O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços'

TS%n°èdh 'ente TO prazo estabelecid° **> Administração,
"a hipÓt6Se deSte se tomar suPeri^ àqueles praticados no

° ^ 8? da Lel n° 8666' de ™- °" "o art. V

[ - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.

19. DOS USUÁRIOS DA ARP E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
19^MQSE^ ADMITIDA A AHF^n A «TA DE

CNPJn.M6.44^04/0001-10 Av^osé Balbino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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a) Fundo Municipal de Saúde - CNPJ 11.340.977/0001-74;

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

b) apresentar documentação falsa'
c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame'
d ensejar o retardamento da execução do objeto
e)nao mantiver a proposta;
f) cometer fraude fiscal;
9) comportar-se de modo inidôneo1

faisa
da licitação, mesmo apôs o enceZento da fese do lances °S

no subitem
I - Multa;

II- Impedimento de licitar e de contratar;

20.2,. A penalidade de muta pode ser ap|lcada cumu,ativamen,e

ção, além de multa de 10%Vez por cento) rin If t^rnP°rana do direit° de contratar com a
unilateral e demais sanções previstas em tó ° C°ntrat°' indePendente de rescisão

^^ execução dos mesmos, será
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das%%2l^contr^Ttuais ^"^ °" faSe em atraS0' Sem

a ,nadimp,ência, a multa será aplicada pelo Mun.cipio de Sobradinho, observando-se o

1 "Los.rtnsíS V^lZ^
complementação do seu valor, no prazo de 0 (dezTd as
b) Não havendo qualquer importância * «r rf k ! T
recolher o Municipio l Sobrad™ o^v* to' I datuil'no "
data da comunicação. tal da multa' no

° -lor do

SCTá C°nV0Cada
convocação.

^ d°ra' SSta Será convocad- ade 10 (dez) dias contado a partir da
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sr
novaÇâo contratua, nem

de

previsto na Lei n» 8.666, de 1993. e
processo admínistrativ°

°

Princípio da proporcionalidade

20.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Município.

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

A ^°:r^^d^ParPStiti' °S "CÍtanteS

a cavidade da

CaUSad° à Ad™™stração, observado o

Aposta

fase competitiva.

-us preços ao valor da

certame

P-P-'- em va,or igua, ao do ücitante
a ordem da ultima proposta individual apresentada durante a

canceíado nas hipóteses previstas

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

°"

Público, a finaíidade e a segurança da contratação

^rio^atdfMuSo
necessário.

fa-or da ampiiaçâ°d
n3° COmPrometam ° i"t«BSse

S 9 n°demais meios da imprensa oficial se

Prefeitura Municipal de

B,biPde
n= r^ h ! Pregoeira e Equipe de Apoio, na sede da

de Licitações e Contratos -Av. José

-a,uer

ptBalbino de Souza, S/N Fone^ (074) 3538-3030
Sobradmho - Bahia , E-m.ll: lici.acao@sobradinho.ba.gov.br
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será dirig,da à

° a'° —catório. será designada nova data para a realização do

22.7 -Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira.

as condições de habilitação apresentada

22.10

Sobradinho/BA. 08 de dezembro de 2020.

74 35384030 ou (74) 98843-84MJ,^*^™

Tbacianab&rià^SilSilva Mkngabeira
Pfegoeira "Municipal

icreto Municipal n°^05S72020

CNPJn.M6.44480«)001.10 ã^^S^uai, S/N Fone (074) 3538 3030
Sobradmho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO I

Modelo da Procuração

§uíSnn; (e- endereço razã° soc^ etc.)OUTORGADO: {nome e qualificação do representante)- endereço razã° soc^ etc.

S^^^

PODERES: apresentar PROPOSTA e DOC

outorgante está em situação regular perante a f
e o Fundo de Garantia do TemV e Serv ç0 FgT
quanto à habilitação jurídica e qualificações técnfca l
preços nas sessões públicas, assinar as re pectas
-ntepor recursos, assinar Contratos/Ped

Qualquer documentos indispensáveis ao

P°S ? preStar ^laração de que o
* MmiC''Pal ^unidade Social
at^nde áS eXÍ9ências do Ed^'
3 f°mUlar °fertas e lances ^

impugnações.

LOCAL E DATA

ASSINATURA

__.__ de de 2020.

Nome, Ass. E CNPJ

„,
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO^ASCONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos

Ref, PROCESSO ADMINISTRATIVO n, 172/2020 - PREGÃO

Prezados Senhores,
PRESENCIAL N, 048/2020.

requ,sitos de habilitação exigidos neste Edital

Local e data

(Empresa e assinatura do responsável legal)

cumpriremos plenamente os



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho

000877

SSSIIÍSSS
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO

Especificação

"Medicamentos similares constantes" da
AssoBite

2- DO FORNECIMENTO

sem fna decadência d° direit° d° «*•» *das sanções previstas no art. 81 da Lei n

^^^aíi^í. serão efetuados independente de
ções de Fornecimento e respectivos empennos™S h8Cend° d6Sde já ° lidtante "* as

2.3. Os produtos deverão estar em con ormidTrnm ^Presentamc°™Promisso entre as partes.
os prazos de validade e o estado de et e^açaodasemhTaS "TÍT Na 6ntre9a Serão verificados
recebidos e conferidos pelo Setor compete^ 'do Munirá n!^ ^°S °S Pr°dUt0S entre9ues sera°
e/ou defeitos ou estarem em desacordi com « «1P t °S Produtos ^e apresentarem problemas
fornecedor a substitui-los prontamente correndo por sua^frS^ Sf° reJeitad°S' ob^°™ o
para o Município de SOBRADINHO correndo Por sua conta e risco tais substituições, sem prejuízo

^S^^^ CERTIFICADOS DE PROCEDÊNCIA (laudos de

vigilância sanitária e^rrr8? <oHítenta por cento) d° p-° *e torma de transporte adequado e recomendados pela

Edital, no respectivo Termo de fi*^™"19* COm as especificações constantes

S^^ desacordo com as especificações

da contratada pelos
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efetuadoTerlo a^cadas^CONTRATAnA9^013 ^ aS esPecifica?ões Puxadas e o fornecimento
^f apllcadas a CONTRATADA sanções previstas neste edital e lilã ifetuadoTerlo a^cadas^CONTRATAnA ? P e o forne

19 ^mrf apllcadas a CONTRATADA, sanções previstas neste edital e na legislação vigente

T Tel^TCedOr nâ0 ^"^ " Com°ca^ é f*d * Adiil t
? 19 ^mrf gislação vigente
e ondicoTs esTaebl^TCedOr nâ0 ^"^ " Com°ca^ é fa<=*d° * Administraçlo, dentro do prazo
rquaTD Iz^e nafm™' 7°^ °S remanescentes' observada a ordem de registro, para fazê-lo em
n Snfnrt .f condições, ou revogar o item específico, respectivo, ou a licitação.
iJíí ren1^ de transcrição, farão parte integrante do contrato as instruções contidas neste

respectíva " * referenciados' além da PraP°^ apresentada pelo venced£do certame e ATA

Dreoostotrin lirLt"05 °" i"6'"'*? °casionados a0 Patrimônio da Administração por empregados ou
prepostos do licitante vencedor, serão de exclusiva responsabilidade deste último
lL sfretana Muniil d Súd d

erão de exclusiva responsabilidade deste último
FnlL sfretana Municipal de Saúde poderá, até o momento da emissão da Autorização de
Fornecimento desistir da contratação do objeto proposto, no seu todo ou em parte sem qúe c4am
quaisquer direitos ao licitante vencedor. q calDam

Z16. A critério da Administração, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado
economicamente desequilibrado, em função de significativa variação de mercado
lL l^f? t"f* Í d d

ç o

°S pr°dUt0S de acordo com as marcas indicadas na proposta de
mimStraÇâ0 ° reCebt d t

3- CONTROLE DA EXECUÇÃO

»2Zn^ K ,, de 1"3' Será desi9nado reP^sentante para acompanhar e
a entrega dos bens. anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados
ó.l. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redíbitonos. e. na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos. de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993

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

4- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1, Tendo em vista que no julgamento das propostas de preços será considerado o tipo de licitação

PERC^NT?^ nFene^rnKiTnJUdiCad0 ,°* da IÍCÍtaÇâ0 3° licitante que aPresen*ar o MAIOR
valor da Tabela ABC Farma ^ (Medlcament0 Similar/Genérico e Ético), a ser aplicado sobre o

5- DOS VALORES ESTIMADOS

Item

01

02

03

R$200.000,00 (duzentos mil)
Valores totais estimados para contratações

R$200.000,00 (duzentos mil)
R$200.000,00 (duzentos mil]

Os valores estimados foram estabelecidos com base nos fornecimentos realizados entre o período

P%fJtieZ e 2°17! 3J í drfZembr° de 2°18' com uma elevaÇao P°r se tra^ ^ Registro dePreços em observância ao art. 3o. do Decreto Federal n°. 7.892/2013.

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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UÜ0873

6- DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

7- DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

â-*

CNPJ „.' 16.444^804/OOOÍ^TTv. José Balbino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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m=n*2!CRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, DE BENS E SERVIÇOS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

Ào

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO
CNPJ 16.444.804/0001-10

Ref, PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 172/2020 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°. 048/2020.

Prezados Senhores,

1 - PROPONENTE:

1.1. - Razão Social:

1.2. - Endereço:

1.3. -C.N.P.J.:

2 - PROPOSTA DE PREÇOS:

Item
Especificações Percentual de

desconto (%)

O VALOR GLOBAL DA NOSSA PROPOSTA É DE R$ /
A DO PP (SRP) N°. 048/2020. {

3-yAJ^ES^ESTLMADOSPARA^AS CONJRATAÇÕES
^4———^ _Vajores totais estimados"pãraTcõntrãtácõês

' " ITENS

4 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
4.1 Declaramos que manteremos válida a nossa r>rnnn<sta nnr
apresentação da mesma. proposta por

4. FORMA DE PAGAMENTO
4.1.

5. PRAZO PARA O FORNECIMENTO

) dias contados da data de

Sobradinho -
Josè Ba.bino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-3030

E-mail: llcitacao@sobradlnho.ba.gov.br
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5.1

6. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

d W M8lnflr ° COntratO< n° d° CPF. n° do RG, Estado civil, profissão,

Deverá ser Ínlo7m^do^fo7m7ções

- DECLARAÇÃO
Declaramos que:

Sobral^™5 n9OrOSamente as especificações e as recomendações da fiscalização do Município

já 3 eXe°Utar ° ^«=imento na forma exigida pelo Município de

de de 2020.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante.

de Souza. S/N Fone: (074) 3538-303Q
Bah,a / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, DE BENS E SERVIÇOS

DIVÍSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO V

DECLARAÇÃO

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na
Ç0!dSde aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1998 (Lei n°
9.o54/99).

Local e data

Assinatura e carimbo

(representante legal)

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante.

CNPJ „." 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N Fone: (074, 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: !icitacao@sobradinho.ba.gov.br



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho

DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO M.CROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO/BA
REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2020

(NOME DA EMPRESA) CNPI/MF mo
COMPLETO) — -r-l 0NFyJ/MF N.°_ . (ENDEREÇO

declarar ocorrências superiores. y '"^o, ciente da obrigatoriedade de

(Local) _ ___, _ de de 2Q20_

Empresa e assinatura do responsável leqal
OBSERVAÇÕES:

. Apresentar a presente declaração fora dos envelopes.

^ ^eSouza, S/N Fone; 3^ -

Sobradinho - Bah.a / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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GQO884

nCDAlx?»!T MUNIC|PAI- DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, DE BENS E SERVIÇOS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL SRP n°. 048/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 172/2020

Minuta da Ata de Registro de Preço n.° /2020

(UMA ATA PARA CADA FORNECEDOR)

p

residente e domiciliado na
portador da Cédula de Identidade n°

rnsrrtn

n 0 neste ato representada pelo(a) Sr.fa)

^^

conformidade com as

Item
Especificações Percentual de

desconto {%)

Valor global registrado: R$

Valor estimado para
a contratação

R$

DE ■ ■ *>

CNPJ^ê^õ^õpr-^José Balbino de Souza, S/N Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: llcitacao@sobradinho.ba.gov.br
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se

Contrato de Fornecimento Ò(a)qual deíerá ser
FORNECEDORA no prazo máx mo de 0! d^f

° de DeSpeSa e/ou
r6tlrad°(a) e assinado Pela

encaminhado ao seu setor finance roTaco?rin°nm n «^ comProvante da entrega deverá ser
acompanhado dos seguZesToouZZ mua3ôs |PTpÍ? '-° e"tre?Ue'Para li{l»^çâo de empenho
(CND) na forma exigida pela Consto edéTa °em '^ Tart T9°5 I^T Prnv^H05 ^ Th° 'NSS
com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal- III PprtiriSn o , Z,' J " °Va de re9"landade para
quitação de Tributos Federais àZ nistrari^ n»L~<f f ! Regularidade com o FGTS; IV -Certidão de
débitos de Tributos eConribu.çõeMni "a^s VI p:t? ^ Re=^ ^eral. V- Certidão Cativa de
a Justiça do Trabalho, mediante^^3^ "taSo dã CNDT r^H "k,03 ^ dm°S inadimPlídos Pe«nte
at somente será feito medite crédito abert<^ I"^a0 NegatlVa de Débitos trabalhistas. O

-«■ • •
ru _c EM = lxNx VPOnde-
EM - Encargos moratórios-

VP ^ ySaSSL^peí PreVÍSta Para ° Pa9ament° G 3 d
! = íxvífnnf atu,alizaÇâ0 ^anceira = 0.0001644, assim apurado'
I -(TX/100) l = (6/100) I -0,0001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

devolução e a da reapresentação daqUe Se passarem entre a

mediante requerimento devídament^
Sobrad,nho/BA poderá

re9lstrados e a FORNECEDORA,



|!3,MgOuuipBJqOc

^^^^^

|edj3jun|/\|

988000
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^,do^rãe^
da execução desta ATA serão efetuados pelo a) Fiscal
intermédio de Portaria n° h

exercida pelo Mun^ípTo de Sotac^hoTBA
' Mati

° qU6 *PÕe ° arti9° 67 da Lei n° «

e a fiscalização

, por

sm:arí
CERTIFICADOS DE

-
eStar dos

f^^AT^^ de Souza, S/N Fone: 3538_3030
Sobrad.nho - Bah.a / E-mail: licltacao@sobradinho.ba.gov.br
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desequilibrado, em função de Ifav,LT-9f canc^lado Por ser considerado economicamente

^ 2

33sKf^r^sif.i
Lei n 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um

YT ' S/N Fon^ (074) 3538-3030
Bah.a / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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publicados resumidamente no Diárto
da imprensa oficia, se necess.no:

referidas 0
aPlica?ã° das sanções serão

privilegiado que seja.
-entuais

com renuncia a qualquer outro por mais

relevarem alguma eventual falte relacionada com a eeouçãodésfa At?tu?' ?6 qUa'fqUer daS partes
desoneração a quaisquer delas para n mmtfm! t Zdesta Ata'tal fat0 na° significa liberação ou
Administrativo n-.Wo») -Edital de Pregão pTesTn ia °nM7™' 'nle9ra eSta Ató' ° Pr°CeSS0
para todos os fins de direito, independente «te t anscricão P ihfi " P'Of?Sta da FORNECEDORA
Sobradinho/BA dirimir divergência de qualauer ZTZl o , 1° aneX0S' C°mpete ao MunicíPio de
por estarem de perfeito acordo, mam SSZMtl^^í?911'11'6' dSSta Ata' E

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
[inserir representante]

[inserir razão social da empresa]
[inserir representante legal da empresa]
FORNECEDORA

TESTEMUNHAS:

1-

Nome:

CPF/MF n,°

2-

Nome:

CPF/MF n.°

. (074)«4 804rt)00M0 AvT^^a7^7d7^u^^Fone. (0
Sobiadinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRArãn
DEPARTAMENTO DE_GESTÃO DE CONTRATOS DeTeNS E U

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO VIII

CONTRATO N< /2020.

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO O
município de sobradinho/ba, e do
OUTRO, A EMPRESA NA

FORMA ABAIXO, '

Sr pelo seu Secretário o

lado a empresa

, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
CPF/MFsobon.°

, -— ■ --«.«W..IW e domiciliado à
, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro

pessoa jundica de direito privado, com sede na _ n.* . na cidade de

, inscrito no
residente e domiciliado na cidade de

neste ato representado por

denominada CONTRATADA tendo em vi.7, nnntr ' nao!aaúe de - de ora em diante
21.06.93 e alterações pcTno^^^ na leí "•' 8.666, de
147/2014,e o resultado do Processo Adm nistratito í 1?S p ^S^^r " * "^ e
048/2020, com abertura em / / h^moTonado em " ™f2\PreV*° Presencial (SRP) n.»
seguinte: —"" nomoio9ado e^— /_ /_, tem entre si justo e acordado o

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

r-■

1.Z. Discriminação do objeto-
fitem - —J--

Especificações

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA ENTREGA

"°mentO £1^^^^^^ '^ na

llcitatório. executando o objeto ora contratado °S termoS do Processo

CNPJ n.° 16.444 80y^ríT^7 José Balbino de Souza, S/N Fone^ (074) 3538-3030'
Sobradmho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradlnho.ba.gov.br
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8.666/93.
sem ?á na decadência d0 direito d° licita-àdas sanções previstas no art. 81 da Lei n°

Autorizações de Fornecimento e respectivos empenhos
2.1.3. Os produtos deverão estar em iZt ^
os prazos de validade e o estado de

-âo efetuais independentemente de

^^ d8Sde já ° lidtante <<ue as
compromisso entre as partes.

Tf Na entr69a Serão verificados

de'

Sf

/2020) e na legislação

CERT.FICADOS DE PROCEDÊNCIA (iaudos

=

^

exclui a
M esPecifica?ões P^das e o fornecimento

Pr6V'StaS neSte Contrato' no Edital (pp

por empre9ados ou

CNPJ ^l^^i^Ti^Fone: (074) 3538-303^
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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especif,cações do produto r ,asmarcas—* *«de outra marca desde que atendidas
as

próprias expensas, providenciará executar rio nhJ SOl'°"aÇao oflclaL p™ tanto, a empresa as suas
no Anexo III e IV do Edital (PP n° "020 SRP) ™ S°"'CÍtad0 P6'a ^ministraçíio e constante

S^^^ ^^ ob,to deste contrato, em conformidade com as
SRP) e na Proposta Financeira apresentada fS-ri bj6t0) d° Edital <PP n°- '2020 -
inteira responsabilidade a subsMuçí ^ m fmoi■^^T^' da Admi™str^o, sendcTdesua
deste contrato. v mesmos, caso nao esteja em conformidade com os termos do

Que nâo atendam as especificações

os medicamentos ideais para o conLmoconfc^e ^1^^°"^ d

Município de Sobradinho. do: da ^beia abc Fa-a e -*^dos usuários do Sistema Único de Saúde do

especificações da Tabela ABC Farm
necessidades dos usuários do Slstema ú

ao

em «nfofinldade com as

2-4.1 - A justificativa será analisada pelo CONTRAtamtc
adequação da execução do objeto que íomara as Providências necessárias para

CONTRATANTE, que procede, a
esteja de acordo com o pedido a nota

'-spor.es. correrão ..

fa2er-se acompanhar da Nota

objeto deste contrato é de RS

—._,

3.2,. O DESCONTO CONTRATUAL
co.espondente ao,s, se9uinte(s) percentuais):

/ /
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Item Percentual de desconto

3.2.2. O PERCENTUAL DE DESCONTO é por item (Medicamento Similar/Genérico e Ético) e deverá

ser aplicado sobre o valor unitário do medicamento da Tabela atualizada da ABC Farma.

3.3 -O pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia úteis, do mês subsequente após a entrega dos

produtos efetivamente realizada, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da

CONTRATANTE. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado ao seu Setor Financeiro,

para a liquidação, devidamente acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o
pagamento.

3.4 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da

fatura, pelo não cumprimento do fornecimento, desde que comprovada a responsabilidade da

CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.

3.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA que esteja em débito para com a

Administração, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe
tenha sido imposta como penalidade.

3.6 - A CONTRATADA deverá apresentar à Secretaria de Finanças, para fins de recebimento das faturas
mensais, os seguintes documentos atualizados:

I - Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição Federal em
seuart. 195, §3°;

II - Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal;

III - Certidão de Regularidade com o FGTS.

IV - Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita Federal.

V - Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais:

VI -Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

3.7 - O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito na Conta Corrente da CONTRATADA (DADOS
BANCÁRIOS DA CONTRATADA)

3.8 -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 atualização financeira devida pela

CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá
a aplicação da seguinte fórmula:EM = I x N x VPOnde:

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 atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I =(TX/100) I =(6/100) 1=0,0001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

3.8.1 - A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da
ocorrência.
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CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta da dotação orçamentária,
devidamente prevista na LOA referente ao ano em exercício, conforme abaixo:
Unidade Orçamentária:

Atividade:

Elemento de Despesa:

Fonte:

Nota de Empenho n.°

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1 - O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2021 podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser
rescindido se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei n° 8.666/93 e
alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
6.1 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do
contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do

equilíbrio econômico-financeiro. na conformidade do disposto no Art. 65, II, "d", da Lei n° 8.666/93 e
alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS

7.1 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% {cinco décimos por cento), do valor
total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, devendo o valor da multa ser

recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da
notificação.

7.2 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia, sobre o
valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste Contrato, no Edital (PP (SRP) n°.
__/2020), ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual.

7.3 - A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada
cumulativamente com as demais sanções já previstas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 - Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento ora pactuado, dentre elas, carga,
descarga, armazenagem, frete, impostos, mão de obra, taxas, contribuições, encargos sociais.

8.2 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer a
CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência do fornecimento, objeto deste contrato.

8.3 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar
funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em decorrência
do fornecimento do objeto deste contrato.

8.4 - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento não sendo a
CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.
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8.5 - Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento objeto deste contrato.

8.6 - Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva
independente de solicitação.

8.7 - Emitir Nota Fiscal referente ao fornecimento durante o mês de referência, para fins de atestação e
liquidação pela CONTRATANTE.

8.8 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.

8.9 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito á CONTRATANTE, a ocorrência de
qualquer impedimento do fornecimento.

8.10 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como. no caso de ajuizamento de reclamações
trabalhistas.

8.11 - Entregar os produtos em perfeitas condições de consumo, no local, dia e horário indicados por
escrito pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo de total responsabilidade da CONTRATADA a
observância das normas pertinentes ao armazenamento, locomoção e entrega dos produtos.

8.12 - Proceder à execução dos fornecimentos, de acordo com sua proposta e, com as normas e

condições previstas no Edital de Pregão Presencial (SRP) n° /2020 e anexos, inclusive com as
prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e criminalmente,
pelas conseqüências de sua inobservância total ou parcial.

8.13 - A contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto dos fornecimentos dentro dos limites
estabelecidos na Lei n° 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula Terceira deste
instrumento.

9.2 - Designar, por meio da CONTRATANTE, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização
do fornecimento ora pactuado.

9.3 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações
contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação
Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses
previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde
que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem

prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 87, da Lei supra referida.
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10.2 - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato nem a
responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
em conseqüência do inadimplemento das condições contratuais.

10.3 - O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das
partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postai, com prova de
recebimento, e ainda:

a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, mediante aviso
prévio de 30 (trinta) dias. não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou indenização;

b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos:

b.1 - Falência ou liquidação da CONTRATADA;

b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fusão ou
cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE:

b.3 - Interrupção ou atraso no fornecimento, objeto deste contrato;

b.4- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA;

b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou alienar
de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.

10.4 - O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que
ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e que tornem
impossível o fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1. Além da cobrança de multa prevista no subitem 7.1, poderá, ainda, a CONTRATADA, sofrer as
seguintes sanções:

I - Advertência por escrito;

II - Multa de 0,01% sobre o valor do fornecimento, por dia de atraso na entrega e instalação, sem justa
causa, dos produtos;

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o
Município de Sobradinho/BA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da
Lei. perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - Os fornecimentos constantes neste contrato será fiscalizado por servidor ou comissão de
servidores designados pefaCONTRATANTE, doravante denominados 'Fiscalização", que terá autoridade
para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução
contratual.

12.2 - A Fiscalização compete, entre outras atribuições:

I - solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as
providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo

correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências.
II - acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo:

III - encaminhar a Secretaria Municipal de Fazenda e Administraçãoos documentos que relacionem as
importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a pagamento:
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12.3 -A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

12.4-0 acompanhamento e a fiscalização da execução desse Contrato serão efetuados pelo (a) fiscal
, Mat. , por intermédio de Portaria n° de

acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 - Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e
subordinado à CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE nenhuma relação jurídica sobre
qualquer título ou fundamento.

13.2 -A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou definitivamente, a
suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por

motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o
pagamento de forma proporcional ao fornecimento efetivamente realizado.

13.3 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus
termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

13.4 - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei n° 8.666/93 e, alterações posteriores, e
demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda,
para os casos omissos, os princípios gerais de Direito.

13.5 - A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e

previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo
empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Sobradinho, Estado da Bahia, como competente para

dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando
expressamente a ouro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e
forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

Sobradinho/BA, de de 2020.

CONTRATANTE

[inserir razão social da empresa]

[inserir representante legal da empresa]

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

CPF/MFn,0

CPF/MFn.1
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, DE BENS E SERVIÇOS
DIVÍSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO IX

MINUTA - ORDEM DE FORNECIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°. 048/2020.
REF.: ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N°. /2020

ORDEM DE FORNECIMENTO N°. /20

Data: / /

Autorizamos a empresa abaixo qualificada a fornecer os produtos adiante especificados,
observadas as especificações e demais condições constantes do Edital do Pregão Presencial (SRP) N°.

048/2020 e da Ata de Registro de Preços n°. /2020 do referido certame, pelos preços registrados.

Empresa Fornecedora

Endereço:

CNPJ: Telefone: Fax:

N° do item Descrição do item Quantidade Valor Registrado ValorTotal

Os produtos objeto do presente instrumento deverão ser entregues dentro dos limites do Município de

Sobradinho/BA nos endereços e prazos descriminados abaixo; contados em dias estabelecidos pelo órgão
gestor a partir do recebimento e assinatura do presente instrumento:

N° do item Quantidade Endereço Prazo de entrega

A entrega deverá ser mediante prévio agendamento com ""', através do telefone (74) 3538
3030, nos horários de hOOmin as hOOmin.

A descarga, frete e transporte até o Almoxarifado, por conta do fornecedor, que serão acompanhados e
fiscalizados por técnicos da contratante.

Os recursos financeiros necessários ao pagamento desta Ordem de Fornecimento serão originários da
classificação funcional programática abaixo especificada:

Órgão:
Secretaria:

Unidade:

Funcional:
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Elemento de despesa:

Fonte:

O Fornecedor acima citado e abaixo assinado concorda e atenderá todos os termos constantes no Pregão
Presencia! (SRP) n°. 048/2020 e Ata de Registro de Preços n°. 172/2020.

Sobradinho/BA, em de de 2020

Ordenador de Despesas

Decreto Municipal n°. /_
Chefe da Divisão de Compras e

Serviços/DGCBS/SEFAZ/PMS

Decreto Municipal n°. /

Ciente em de de 20

Nome do representante da Contratada, Razão Social e CNPJ
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CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO

IAGO GOMES DE SOUZA BARBOSA

IAGO GOMES DE SOUZA BARBOSA, brasileiro, solteiro, nascido em 15/08/1994
empresário, carte.ra de identidade I 45 12628-50 SSP/BA, CPF n° 062.926 875-46 residente
e dornicihado na Rua C. n° 66, Casa, Bairro Tancredo Neves, Juazeiro/Bahia, CEP- 48907-

C£P TsQoT^n00" ^^ " RUa * "° 01' ^ BaÍrr° Tancredo Neves> Juazeiro/Bahia,
T;480' 'nscnIü na -f™ta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRH

CM J Süb ° 13 5073^OOJ0 f°
Bahia sob o NIRH

l líl f r - o M J Süb U 13 507-3^OOJ-04, fazendo uso do que permite o § V do
art 968 da Le, n* 10.406:2002, com a redaçào alterada pelo art 10 da Lei Complementar n*

S^ m S6U reglStr° dS F'MPRESÁRIO(A) em SOCIEDADE
■!Jma VeZ qUe admitm a sócia GRA-ZIELLE GOMES DE SOUZA

^An 7?f o«n? Ico^011^ naSCÍda Cm 08/04/1995' empresária., carteira de identidade
n 20.754.937-07 SSP/BA, CPF n^ 860338.985-32, residente e dom.eiliada na Rua C n°
66, Casa Bairro Tancredo Neves, .Íuazeiro/Bahia, CF.P: 48907-500, passando a constituir o

^U^fADE UM!ADA ^ á d" ^SOClAf tK' ^^ " regCrá'SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

PRIMEIRA - A sociedade girara sob o nome empresarial GRAZIELLE GOMES DE
SOUZA BARBOSA E CIA. LTDA e terá sede e domicílio na Rua H, n° 01 Casa Bairro
Iancredo Neves, Juazeiro'Bahia, CEP: 48907-480.

SEGUNDA -O objeto da sociedaae será:

- COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SEM
MANIPULAÇÃO DE FORMULAS -4773-7/01

- COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA F
HIGLENE PESSOAL -4772-5/00

TERCEIRA - O capital social será de R$ (00.000,00 (cem mil reais), divididos em 100 000
(cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. integralizadas neste ato
em moeda corrente do País, dislribuindo-se entre os sócios da seguinte forma'

Sócio

IAGO GOMES DESOUZA

BARBOSA

^ de Quotas

30.000

GRAZIELLE GOMES DE SOUZA

___^_ BARBOSA

Total

70.000

100.000

30,00

70,00

100

Valor R$

30.000,00

70.000,00

100.000,00

QUARTA - Que a responsabilidade de cada soco é restrita ao valor de suas quotas, mas
CC/2002PÜ sohdanamente Pel* 'ntegraíízação do capital socai, conforme art. 1.052

JUCEB

Certifico o Registro sob o n- 29204542779 em 22/08/2018
Protocolo 188685502 de 10/08/201S

Nome da empresa GRAZIELLE GOMtS DE SOUZA BARBOSA E CIA LTDA NIRE 29204542779

Este documento pode ser verificado em nttp://regin.juceü ba.gov.Dr/AUTENTiCACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Lhancsla 172547362'' 138&6

Esta cópia foi autenticada üignaimente e assinada em 22/08/2018
por Hélio Portela Ramos Secretario Gerai



^00906

CONTRATO SOCIAL

POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO

0^IELLE TTT

como

'fins
SEXTA -O início das atividades será 11/03/20] 1.

SÉTIMA - O prazo de duração d, socied.de será por tempo indeterminado

, „

=

justa causa segundo artigo , .085 do CC/2002

-sobin-P-Mo, de exe^

■"■

qUe confi8urem

Certifico o Registro sob o ir 29204512^79 em 22/08/2018
Protocolo 188685502 de 1 C/08/2018

JUCEB

Esta cópia foi autenticads diçitaimente ,■ assinaoa em 22/08/2016
por Hélio Portela Ramos - Secretario Gerai



CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO

cumpnmento dos direitos

d renUnclam
m° para ° exe^ício e

a por estarem Justos e contratado,

Juazeirc/Bahia, 15 de Setembro de 2016

gom!s15eíõüzãíarS5sã

5^7^ ■wir-:-:atffwStoS3B

etfonhsça Dbr SÉMEVHí NÇft ^(s) firmais) de

/IICCB p e

Chancela 17254736211389^
IA. .TDA NIRE 29204542779

ba flov.br/AuTE.M,CACAODOCUMENTOS/AUTENTrCACAO aspx



JUCEB
188685502

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
ÍJÜ0908

NOME DA EMPRESA

PROTOCOLO

ATO

EVENTO

GRAZIELLE GOMES DE SOUZA BARBOSA E CIA. LTDA

188685502-10/08/2018

090-CONTRATO

046-TRANSFORMAÇÃO

MATRIZ

jMlíh 2W04542779

CNPJ t3 507 3M.nijij|.ij4

CF. RI1HCO O RF.Ü1S 1 RO í-:\t 22 i i«.2()l S

^ffiâu ^ki

HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 22/08/2018
Certifico o Registro sob o nü 292U4542779 em 22/08/2018

Protocolo 188685502 ae 10/08/2Cí8

Nome aa empresa GRAZIELLt. GOMES DE SOUZA BARBOSA E CIA. LTDA NiRE 29204542779

Este documento pode ser venficaao em ntip://regin.]uceb.ba.gov br/AUTENT CACAODOCUMENTOS/AÜTENTICACAO aspx
Chancela 172547362113896

Esta copia foi auientrcaaa digitainerte e assinada em 22/08/2016
oor Hêno Portela Ramos - Secretario Gerai
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GRAZIELLE GOMES DE SOUZA BARBOSA E CIA LTDA

CNPJ 13.507.364/0001-04
END.iRUAH, N- 01. BAIRRO TANCREDO NtVES, JUAZEIRO.BA. CEP: 48.907-480

PECLARACÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DF HABILITAÇÃO

000911

À

PREFEITURA DE SOBRADINHO-BA

PP (SRP) Ne 048/2020 - PAD N^ 172/2020

PREZADOS SENHORES,

PELA PRESENTE, DECLARAMOS, PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO INCISO
VII DO ARTIGO 4o- DA LEI FEDERAL N.°- 10.520 DE 17.07.2002, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS QUE

CUMPRIREMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NESTE EDITAL

fUAZEIRO-BA, 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

G
tiRAZlELLE GOMES DE SOUZA BARBUDA E CIA LTDA

CNPJ 13.507.364/0001-04

GRAZIELLE GOMES DE SOUZA BARBOSA

PROPRIETÁRIA



Data da consulta:

'Z 507 384 0CC1-C4

-:. GRAZ^ElLE SOUZA BARBOSA E C

npiss Nacional desce "2

z. NAO erau

Noc existem

Nac Existem

.'Joc Existem



GRAZIELLE GOMES DE SOUZA BARBOSA E CIA LTDA

CNPJ 13.507.364/0001-04
RUA H, N° 01, BAIRRO TANCREDO NEVES, JUAZEIRO-BA, CEP: 48.907-480

À ,

PREFEITURA DE SOBRADINHO-BA ^ õ* Q $ / p
PP (SRP) N9 048/2020 - PAD N^ 172/2020

DECLARAÇÃO DE FNOUADRAME\TO COMO MICROEMPRKSA OU EMPRESA DE PFQUFNfft
PORTE

GRAZIELLE GOMES DE SOUZA BARBOSA E CIA LTDA, CNPJ/MF N.* 13.507.364/0001-04 RUA H
N2 01, BAIRRO TANCREDO NEVES, jUAZEIRO-BA, CEP; 48.907-480, DECLARA SOB AS PENAS DA
LEI, QUE ESTA ENQUADRADA COMO M1CR0EMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS
TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR U.°- 123/06, NÃO HAVENDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS

S°rTARTIG° ^ ^ '' ^^ WH™ °A °BR1GAT0RIEDADE DE ACLARAR

JUAZEIRO-BA, 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

RAZÍELLE GOMES DE SOUZA BARBOSA E CIA LTDA
CNPJ 13.507.364/0001-04

GRAZIELLE GOMES DE SOUZA BARBOSA

PROPRIETÁRIA
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