ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ROSALÂNDIA
Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO Nº.
TOMADA DE PREÇOS
INTERESSADO
TIPO
DATA DA ABERTURA
HORA DA ABERTURA

:
:
:
:
:
:

207/2015
003/2015
Fundo Municipal de Saúde
Menor Preço por item
15/01/2016
08h: 30 min.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOVA ROSALÂNDIA, por meio de sua Comissão Permanente de
Licitação, busca a melhor proposta para aquisição de medicamentos, para suprir as necessidades da Farmácia Básica
deste município, na modalidade “Tomada de Preços” do tipo menor preço, regido pela Lei nº. 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, e por este, em sessão pública, na data acima mencionada, no endereço: Rua 22 de abril nº. 300 –
Centro, CEP: 77.495-000, Nova Rosalândia – TO, fone/fax: (063) 3520-1203/1297, em que, reunir-se-á em sessão
pública para procederem à abertura dos envelopes para seleção da melhor proposta, com a finalidade de adquirir
medicamentos, para a Farmácia Básica, deste município, nas condições fixadas neste.
Os envelopes deverão ser entregues na Comissão Permanente de Licitação (CPL), situada na Rua 22 de abril nº.
300 – Centro, CEP: 77.495-000, fone/fax: (063) 3520-1203/1297, em Nova Rosalândia – TO.
Na hipótese de não haver expediente ou qualquer fato superveniente que impeça a realização da sessão pública,
fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato ou outro a ser definido no ato a critério exclusivo do Fundo
Municipal de Saúde Nova Rosalândia, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação.

CONSTITUI PARTE INTEGRANTE DESTE:

Anexo I – Planilha Orçamentária
Anexo II – Minuta do Contrato
Anexo III – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo
Anexo IV – Declaração de Cumprimento

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa visando aquisição de medicamentos
para a Farmácia Básica do Município de Nova Rosalandia – conforme as especificações constantes da Planilha
Orçamentária (Anexo I) deste edital. Fornecimento parcelado, ou seja, no período de janeiro a dezembro de 2016.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 As despesas decorrentes das aquisições de medicamentos, objeto da presente licitação, correrão por conta da
dotação orçamentária: 10.301.0027.2.018, elemento de despesa: 3.3.90.32, fonte de recurso: 80, conforme Planilha
Orçamentária (Anexo I) deste.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAR

3.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação,
devidamente cadastradas ou que atenderem a todas as condições exigidas para o mesmo, conforme o art. 22, § 2º da Lei nº.
8.666/93, e suas alterações;
3.2. As licitantes interessadas em participar desta Tomada de Preços, devem até o 3º (terceiro) dia anterior ao da
abertura dos envelopes, realizarem ou regularizarem seu cadastramento junto a este Fundo Municipal de Saúde ou ao
Sistema Integrado de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme o Anexo V da IN/MARE/Nº. 05 de 21
de julho de 1995, publicada no DOU de 27 de fevereiro de 1996.
3.3. Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante, para se manifestar em nome da empresa,
devidamente credenciado por instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, juntamente com o
documento de identidade, conforme o subitem 5.1.11 deste edital.
3.3.1. O não cumprimento integral do item 3.3 deste edital, não inabilitará a licitante, mas impedirá o
representante a responder pela a mesma, e ainda, de se manifestar contra os atos desta CPL.
3.4. Não havendo representante a empresa poderá participar do certame, enviando apenas os envelopes, ficando
sem a possibilidade de manifestar-se contra os atos desta Comissão.
3.5. Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução,
liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração Pública.
3.6. Estão impedidos de participar direta ou indiretamente, desta Tomada de Preços:
3.6.1. Empresas consorciadas;
3.6.2. As pessoas de que tratam o art. 9º da Lei nº. 8.666/93, e suas alterações;
3.6.3. Empresas consideradas inidôneas perante a Administração Pública.

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”
4.1. As empresas licitantes deverão, OBRIGATORIAMENTE, apresentar em ENVELOPES SEPARADOS,
sendo: 01 – DOCUMENTAÇÃO e 02 – PROPOSTA COMERCIAL, lacrados e indevassáveis e entregues no endereço:
Rua 22 de abril nº. 300 – Centro, CEP: 77.495-000, na cidade de Nova Rosalândia – TO, na sala da CPL ou no mesmo
local onde será realizada a abertura dos mesmos.
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4.2. O recebimento dos envelopes da documentação e propostas dar-se-á na sala da CPL ou no mesmo local onde
será realizada a abertura.
4.3. Serão acolhidos todos os envelopes da documentação e as propostas que forem entregues até a hora da
abertura, mediante a retirada do Edital, na Comissão Permanente de Licitação.

5. DA DOCUMENTAÇÃO
5.1. No ato da abertura do envelope nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO deverá constar obrigatoriamente os
documentos abaixo relacionados, em cópias autenticadas em Cartório e/ou pela Comissão Permanente de Licitação, na
conformidade do subitem 14.4 deste edital:
5.1.1. Certificado de Registro Cadastral (CRC ou SICAF), CRC – emitido pelo Fundo Municipal de
Saúde de Nova Rosalandia-TO;
5.1.2. Prova de regularidade de situação perante a Seguridade Social (INSS);
5.1.3. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (F.G.T.S);
5.1.4. Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal e CNDT;
5.1.5. Declaração de que a empresa cumpre plenamente o disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição da
República (ANEXO);
5.1.6. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo para habilitação do processo
licitatório, na forma do art. 32, § 2º da Lei nº. 8.666/93, e suas alterações (ANEXO);
5.1.7. Declaração fornecida pela empresa e firmada por sócios ou representantes legais com poderes
específicos,, com firma reconhecida em cartório – visando garantir a entrega ou fornecimento de produtos objeto da
licitação sem limites mínimos e com as mesmas condições e garantias de entrega formalizada na proposta de preços –
conforme item 11.1.2.1 do presente edital;
5.1.8. Atestado de Boas Práticas de Fornecimento, emitido com no máximo 30 (trinta) dias anterior a data
de realização deste certame, atestando a agilidade e qualidade na entrega dos produtos, emitido por Instituição Pública
Federal, Estadual ou Municipal (do Estado do Tocantins), do qual conste a identificação da Razão Social, CNPJ e o
endereço da empresa licitante e ainda a identificação completa do responsável pela emissão do Atestado de Boas Práticas
de Fornecimento, com firma reconhecida em cartório;
5.1.9. Licença (Alvará) de Funcionamento emitido pela VIGILÂNCIA SANITÁRIA, municipal ou
estadual da sede da licitante;
5.1.10. Contrato Social ou equivalente, referente à constituição da empresa;
5.1.11. Procuração pública ou particular, dando-lhes poderes para tal, quando a empresa enviar seu
representante para falar em seu nome na sessão. Caso seja solicitado, o representante deverá apresentar documentos de
identificação que possua foto visível;
5.1.12. Não havendo representante a empresa poderá participar do certame, enviando apenas os
envelopes, conforme o item 03 deste edital, ficando sem a possibilidade de manifestar, contra os atos desta Comissão.

6. DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1. A proposta deverá corresponder com precisão ao objeto da licitação.
6.2. A proposta deverá estar redigida em língua portuguesa, devidamente assinada pela pessoa competente ou seu
representante legal, dentro de envelope lacrado, do qual conste a Razão Social, o endereço da empresa licitante, dos dados
bancários vinculados ao CNPJ (MF), bem como menção do número desta Tomada de Preços.
6.3. O Preço unitário deverá ser expresso em moeda corrente nacional, em algarismo arábico, constando apenas
02 (duas) casas após a vírgula, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. No preço ofertado deverão estar incluídas todas as

despesas que incidam ou venham a incidir tributos, ou seja, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento
do objeto ora licitado, inclusive aquelas referentes ao transporte dos produtos até o local, citado no subitem 11.1.2 deste.
6.4. O prazo de validade da proposta deverá ser não inferior a 60 (sessenta) dias corrido, em caso de omissão
considerar-se-á aceito o prazo estabelecido a partir da data de emissão.
6.5. Os produtos cotados deverão ter garantia/validade não inferior a 12 (doze) meses a partir da data de entrega.
6.6. Previsão de pagamento dos produtos será de até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, bem como seu
aceite pelo o Fundo Municipal de Saúde de Nova Rosalândia, conforme item 12.1 deste.
6.7. Na proposta deverá estar inclusa a parcela do ICMS devido nas aquisições interestaduais com a mesma
alíquota aplicada nas operações internas, na origem, em se tratando de adquirente não contribuinte.

7. DO JULGAMENTO
7.1. No julgamento das propostas será considerado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com
as especificações deste edital e oferecer o menor preço por item, conforme o inciso I, § 1º, do artigo 45, da Lei nº. 8.666/93
e suas alterações;
7.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação será por sorteio, em ato publico, na presença
dos licitantes, conforme o art. 45, § 2º da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações;
7.3. Não se considera qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem vantagem baseada nas ofertas
dos demais licitantes.
7.4. Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atendam as exigências deste edital;
b) Ofereçam propostas alternativas;
c) Apresentem preços apoiados em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução de menor valor;
d) Apresentarem preços manifestadamente superiores aos de mercado ou com preços manifestadamente
inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade de acordo com o art. 48,
inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
7.5. Quando todas as propostas forem inabilitadas, a administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para
apresentação de novas propostas escoimadas das causas que as desclassificaram, nos termos do art. 48, § 3º do Estatuto
Federal Lei n°. 8.666/93 e suas alterações.

8. DA CLASSIFICAÇÃO
8.1. Serão classificadas todas as propostas que estiverem de acordo com as exigências estabelecidas neste edital;
8.2. As empresas devem observar e cumprir as CONDIÇÕES ESPECÍFICAS deste edital, sob pena de
DESCLASSIFICAÇÃO, da proposta apresentada;
8.3. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços superiores ao limite estabelecido ou
manifestadamente inexeqüível, comparado aos preços de mercado, como preconizado no art. 48 incisos II, do Estatuto
Federal Lei nº. 8.666/93 e suas alterações;
8.4. Serão desclassificadas as propostas que contiverem qualquer oferta de vantagem não prevista, preço ou
vantagem baseado nas ofertas dos demais licitantes.

9. DOS RECURSOS

9.1 – Decairá do direito de impugnar os termos desta Tomada de Preços perante a Administração, a licitante que
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes;
9.2 – A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar de processo licitatório até o
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente;
9.3 – Não serão aceitos recursos, em qualquer fase da licitação, que sejam enviados por fax ou e-mail, somente por
forma escrita em primeira via original, protocolados na CPL.

10. DO CONTRATO
10.1 – Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei, quando a interessada será convocada para
assinar o respectivo instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação,
conforme o art. 64 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, bem como, a recusa injustificada da adjudicatária em retirar,
aceitar e assinar o contrato caracteriza-se descumprimento total da obrigação assumida, conforme o art. 81 do mesmo
diploma legal, sujeitando-a as penalidades previstas no art. 86 e seus parágrafos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, e
ainda, aquelas previstas no item 13 deste edital;
10.2 – O contrato a ser assinado subordina-se ao objeto desta licitação;
10.3 – O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias contados a partir da convocação do
adjudicatário;
10.4 – Farão parte integrante do Contrato, este edital e a proposta apresentada pela licitante vencedora;
10.5 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme o art. 65, da Lei nº.
8.666/93 e suas alterações;
10.6 – Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação resumida do instrumento do Contrato e de seus
eventuais termos aditivos, no prazo de 20 (vinte) dias após a data de assinatura, conforme o art. 61, parágrafo único da Lei
nº. 8.666/93, e suas alterações.

11. DA ENTREGA
11.1 – Os produtos deverão ser entregues de acordo com a emissão da Nota de Empenho e seu anexo, devidamente
autorizada pela Controladoria Geral do Município.
11.1.1 – Os produtos deverão ser entregues parcelados, ou seja, mediante a necessidade e de acordo com a
emissão da Nota de Empenho e seu anexo, devidamente autorizada pela Controladoria Geral do Município;
11.1.2 – Os produtos deverão ser entregues no Pronto Atendimento Municipal de Saúde deste município, ou onde
a Administração necessariamente indicar, no prazo de até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Nota de Empenho e seu
anexo, caso contrário, poderá a critério deste Fundo Municipal de Saúde, promover cobrança de multa ou a rescisão
do Contrato com o devido cancelamento da Nota de Empenho e seu anexo;
11.1.2.1 – O fornecimento dos produtos de pequeno vulto terá as mesmas condições de preço e garantias de
entrega, não poderá alegar a empresa sob nenhuma argumentação limites mínimos de fatura, entrega ou
fornecimento em virtude da demanda do município e em razão do principio da economicidade e eficiência;
11.1.3 – As despesas com o transporte dos produtos até o local citado no subitem 11.1.2, será suportado em sua
totalidade pela CONTRATADA;
11.1.4 – A apresentação de amostra fica condicionada à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, para fins de
conhecimento, verificação e aprovação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a solicitação;

11.1.5 – Somente serão aceitos e recebidos os produtos declarados em perfeitas condições, devidamente atestado
pela Comissão responsável, para o recebimento dos mesmos junto a este Fundo Municipal;
11.1.6 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
solidez dos produtos, como também, fica obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte,
os produtos em que se verificarem vícios ou defeitos.

12. DO PAGAMENTO
12.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a liquidação da nota fiscal pelo o setor competente,
em que a mesma deve seguir para a Controladoria Geral do Município para conhecimento, apreciação e emissão de parecer
de conformidade de legalidade e legitimidade da despesa.
12.1.1 – Os documentos fiscais devem ser emitidos em 02 (duas) vias, sem rasuras, e ainda, extraídos por decalque
a carbono bicopiativo ou em papel carbonado, devendo ser preenchida à máquina ou manuscritos à tinta ou a lápis-tinta,
devendo ainda os seus dizeres e indicações estar bem legíveis, em todas as vias, expressando exatamente os produtos,
quantidades e valores constantes do Anexo Único da Nota de Empenho correspondente.
12.2 – O pagamento NÃO será efetuado por meio de boleto bancário, sendo a garantia do referido pagamento à
nota de empenho devidamente liberada pela Controladoria Geral do Município.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 – Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, asseguradas o contraditório e a ampla defesa nos termos
do art. 49, § 3º Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, a licitante CONTRATADA ficará sujeita de penalidades conforme
estabelecida em contrato, sem prejuízo das demais cominações constantes do art. 87 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações:
13.1.1 – Advertência;
13.1.2 – Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor da proposta;
13.1.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos;
13.1.4 – Declaração de Inidoneidade.
13.2 – A advertência mencionada no item 13.1.1 será aplicada pela autoridade competente o senhor Secretário
Municipal de Saúde, em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos de monta ao interesse
público;
13.3 – A multa que trata o item 13.1.2 deve ser recolhida pela CONTRATADA no prazo de até 03 (três) dias
úteis, a contar da data de recebimento da correspondente notificação;
13.4 – A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a administração pública, pelo prazo de até
02 (dois) anos, poderá ser aplicada nos seguintes casos, mesmo que destes fatos não resultem prejuízos ao erário:
13.4.1 – Reincidência em descumprimento de prazo contratual;
13.4.2 – Inadimplemento total ou parcial no cumprimento das obrigações;
13.4.3 – A licitante que deixar de cumprir as condições estabelecidas no item 10.1 e 10.3 deste edital.
13.5 – A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada:
13.5.1 – A CONTRATADA que descumprir totalmente ou parcialmente obrigação contratual, desde que
desses fatos resulte prejuízos ao erário.
13.6 – As penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas ainda:
13.6.1 – A CONTRATADA que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo, ou que deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

13.6.2 – A licitante que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar a licitação.
13.7 – As penalidades de advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade, poderão ser aplicadas
juntamente com a pena de multa;
13.8 – As penalidades previstas nos itens 13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4, serão aplicadas pela autoridade máxima do poder
executivo municipal, após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurado o contraditório e a ampla defesa da
licitante, nos termos do art. 49, § 3º do Estatuto Federal Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

14. DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 – A Comissão Permanente de Licitação, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei nº. 8.666/93, e suas
alterações, se reserva o direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo relativo a esta licitação;
14.2 – Uma vez apresentada a proposta para participação nesta licitação, o licitante declara implicitamente a
aceitação plena das condições e termos da presente Tomada de Preços;
14.3 – Não haverá, em hipótese alguma, PAGAMENTO ANTECIPADO, dos produtos;
14.4 – Os documentos somente serão autenticados pela Comissão Permanente de Licitação, mediante apresentação
dos originais, até 01 (uma) hora antes da abertura dos envelopes;
14.5 – O (s) preço (s) não poderá (ão) ser reajustado (s);
14.6 – Os produtos deverão ser entregues dentro do prazo informado, caso contrário, fica a critério deste Fundo
Municipal de Saúde, promover cobrança de multa, a rescisão do contrato ou anulação da nota de empenho;
14.7 – A proponente adjudicada se obriga a garantir que os produtos serão entregues de acordo com as
especificações definidas na proposta, respeitando ao estabelecido no edital e isentos de defeitos;
14.8 – As desconformidades dos produtos às condições indispensáveis ao recebimento, sujeita a CONTRATADA
às sanções previstas neste edital e na legislação vigente;
14.9 – Somente serão aceitos e recebidos os produtos declarados em perfeitas condições, sendo aqueles que
estiverem de acordo com as especificações contidas neste edital, e atestadas pela comissão competente desta Fundo
Municipal, responsável pelo recebimento dos mesmos;
14.10 – Não serão aceitos impugnações do edital, enviados por fax ou e-mail, no que somente aceitar-se-á de
forma expressa em primeira via original, protocoladas na CPL;
14.11 – A Administração poderá inabilitar a licitante, até a assinatura do contrato ou recebimento da Nota de
Empenho, por parecer devidamente fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras
sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que
desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnicas e econômico-financeiras e a regularidade fiscal da Licitante, salvo
o previsto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações;
14.12 – Neste caso, convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, a ofertar os preços da
primeira classificada, sendo declarada vencedora e a ela será homologado e adjudicado o objeto desta licitação, podendo
apresentar o(s) documento(s) que vencer (em) após o julgamento da licitação;
14.13 – No interesse do município, a licitação poderá ser revogada ou anulada sem que caiba aos seus
participantes indenizações de qualquer natureza;
14.14 – Informações sobre o conteúdo deste, serão prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, ou quando
solicitadas por meio de comunicação à distância, em que serão fornecidos elementos e esclarecimentos relativos à licitação
e as condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, sito na Rua 22 de abril nº. 300
– Centro, CEP: 77.495-000, fone/fax: (063) 3520-1203;

14.15 – Os casos omissos serão submetidos ao conhecimento, apreciação e emissão de parecer da Assessoria
Jurídica deste Fundo Municipal de Saúde.

Nova Rosalândia – TO, 29 de dezembro de 2015.

Adilton Alves Pereira
Presidente CPL

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ROSALÂNDIA
CONTRATO Nº. XX, DE XX DE XXXXXXXXXX DE 2016.

Termo de Contrato celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Nova
Rosalândia – TO, e a empresa xxxxxx, referente aquisição de medicamentos
hospitalar para manutenção das Unidades de Saúde deste município.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ROSALÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede na Rua 22 de Abril, nº. 300 – Centro, CEP: 77.495-000, na cidade de Nova Rosalândia – TO, e com foro na
Comarca de Cristalândia – TO, inscrita no CNPJ (MF) nº. 11.266.377.0001.03, neste ato representado pela sua Gestora a
senhora, Miriam Leine Soares Costa de Sousa, brasileira, solteira, portadora do RG. Nº. 328.538– SSP/TO, e do C.P.F.
nº. 000.503.301.28, residente e domiciliada na Rua 12 de janeiro s/nº. – Centro, em Nova Rosalândia – TO, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa ______________________, CNPJ (MF) nº. _____________, situada na
__________________, na cidade de _________ - _____, CEP n º. _________, neste ato representada pelo seu
representante legal o senhor (a) ______________________, brasileiro (a) _____________, ____________, residente e
domiciliado (a) na _____________________, nº _____ CEP ____________, na cidade de _____________ - ____,

doravante denominada CONTRATADA, tem entre si, justo e adensado, celebram o presente que é regido pela Lei nº.
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e com minuta examinada pela assessoria jurídica deste Fundo Municipal
de Saúde, “ex vi” do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com o
disposto no art. 61 da Lei nº. 8.666/1993, exarado no processo nº. 207/2016, deste Fundo Municipal de Saúde, para
contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para Farmácia Básica deste município, e mediante as
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresas para fornecimento de medicamentos para a
Farmácia Básica do Município de Nova Rosalandia – conforme as especificações constantes da Planilha Orçamentária
(Anexo I) do edital TP 003/2016. Fornecimento parcelado, ou seja, no período de janeiro a dezembro de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOCUMENTAÇÃO

A aquisição dos produtos obedecerá ao estipulado neste contrato, como as disposições constantes dos documentos
que integram o presente processo, que independente de transcrição, fazem parte integral e complementar deste instrumento,
no que couber, e ainda aqueles citados no subitem 10.4 do edital da Tomada de Preços nº. 003 / 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA LICITAÇÃO

Os produtos, consubstanciados no presente contrato foram objeto de licitação sob a modalidade de Tomada de
Preços nº. 003 / 2016, conforme edital, do Processo nº. 207 de 28 de outubro de 2016, que se vincula a este contrato,

além de submeter-se, aos preceitos de direito público, e de forma suplementar, os princípios da teoria geral dos contratos e
as disposições de direito privado.
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
desempenhar os compromissos assumidos neste contrato, bem como, pagar pelos os produtos adquiridos.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se:

a) A executar fielmente o objeto contratado, conforme as especificações, prazo e exigências estipulados neste;
b) Responsabilizar-se integralmente pelos produtos adquiridos, nos termos da legislação vigente;
c) Responsabilizar-se administrativa, civil e penalmente por danos causados ao erário desta municipalidade em
decorrência da má execução do presente contrato, salvo, por caso fortuito ou de força maior, nos termos da legislação
vigente.

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO

O presente contrato tem o valor total R$ xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme Despacho de
Homologação e Adjudicação exarada nos autos.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PAGAMENTO

A Nota de Empenho nº. ______ / 2016 – Tipo “estimativo”, fruto do objeto deste contrato, em que a FUNDO
MUNCIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA – TO, efetuará o pagamento em moeda corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias
úteis, após a data do atesto na nota fiscal, ou seja, do recebimento dos produtos, em que, a mesma deverá ser apresentada
em duas vias e sem rasuras, e ainda, extraída por decalque a carbono bicopiativo ou em papel carbonado, devendo ser
preenchida à máquina ou manuscritos à tinta ou a lápis-tinta, devendo os seus dizeres e indicações estar bem legíveis, em
todas as vias, expressando exatamente os produtos, quantidades e valores constantes do Anexo Único da Nota de Empenho
correspondente, como também, indicar expressamente os números do processo e da Nota de Empenho respectiva, para que
possa ser emitida a Ordem Bancária de Pagamento, conforme o item 12.1 do edital da Tomada de Preços nº. 003/2016.
O pagamento NÃO será efetuado por meio de boleto bancário, sendo a garantia do referido pagamento à nota de
empenho devidamente liberada pela Controladoria Geral do Município, conforme o item 12.2 do edital da Tomada de
Preços nº. 003/2016.
A inadimplência do pagamento em relação ao fornecimento dos produtos não exonera a Administração do dever
de indenizar a CONTRATADA pelo que esta houver executado, conforme parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da aquisição do objeto do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária
consignada no Programa: 10.301.0027.2.018, elemento de despesa: 3.3.90.32, fonte de recurso: 80, conforme Planilha
Orçamentária (Anexo I) do edital da Tomada de Preços nº. 003/2016.

CLÁUSULA NONA: DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues de acordo com a emissão da Nota de Empenho e seu anexo, devidamente
autorizada pela Controladoria Geral do Município, conforme o item 11do edital da Tomada de Preços nº. 003/2016.
Os produtos deverão ser entregues parcelados, ou seja, mediante a necessidade e de acordo com a emissão da
Nota de Empenho e seu anexo, devidamente autorizada pela Controladoria Geral do Município.
Os produtos deverão ser entregues no Pronto Atendimento Municipal de Saúde deste município, ou onde a
Administração necessariamente indicar, no prazo máximo de até 10 (dez) dias do recebimento da Nota de Empenho e seu
anexo, caso contrário, poderá a critério deste Fundo Municipal de Saúde, promover cobrança de multa ou a rescisão do
Contrato com o devido cancelamento da Nota de Empenho e seu anexo.
As despesas com o transporte dos produtos até o local citado no subitem 11.1.2 do edital da Tomada de Preços nº.
003/2016 será suportado em sua totalidade pela CONTRATADA.
A apresentação de amostra fica condicionada à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, para fins de
conhecimento, verificação e aprovação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a solicitação.
Somente serão aceitos e recebidos os produtos declarados em perfeitas condições, devidamente atestado pela
Comissão responsável, para o recebimento dos mesmos junto a este Fundo Municipal.
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez dos
produtos, como também, fica obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos
em que se verificarem vícios ou defeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO ACRESCIMO OU SUPRESSÃO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar no interesse desta Administração, resguardado o interesse do serviço
público, e nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25 % (vinte e cinco por
cento), do valor constante do contrato, conforme art. 65, §§ 1º e 2º da Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, e do subitem 10.5
do edital da Tomada de Preços nº. 003/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial deste contrato por parte da CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE, o
direito de rescisão nos termos do art. 77, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como nos casos
citados no art. 78 do mesmo diploma legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa sempre mediante notificação por
escrito.
Parágrafo único. A rescisão também se submeterá ao regime previsto no artigo 79, seus incisos e parágrafos, da
Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES

Além do direito ao ressarcimento por eventuais perdas e danos causados pela CONTRATADA, por descumprir
compromissos contratuais definidos neste instrumento, poderão ser-lhe impostas, sem prejuízo das sanções previstas nos
artigos 81 a 88 da Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, e pelo não cumprimento das obrigações assumidas, asseguradas o
contraditório e a ampla defesa nos termos do art. 49, § 3º do mesmo diploma legal e suas alterações, a CONTRATADA
ficará sujeita às penalidades previstas no item 13 do Ato Convocatório da Tomada de Preços nº. 003/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA

O presente contrato tem sua vigência formal, a partir da data de sua assinatura até o dia 31 do mês de dezembro do
ano de 2016.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias após da data de assinatura deste, providenciará a sua
publicação, por extrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO

Fica eleito o Foro da comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins – Vara da Fazenda Pública, com renúncia
expressa a outros, por mais privilegiados que forem para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato.
Por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em três vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e
assinadas pelas partes CONTRATANTES, na presença das testemunhas abaixo.

Nova Rosalândia – TO, ____ de _______________ de 2016.

Enoque Portilio Cardoso
Prefeito Municipal

Miriam Leine Costa Soares de Sousa

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gestora Fundo Mul Saúde

Representante Legal da Contratada

TESTEMUNHAS:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CPF(MF) Nº.

CPF(MF) Nº.

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ROSALÂNDIA

ANEXO
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
À
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ROSALÂNDIA – TO.

A empresa_________________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o
nº.

_________________________,

localizada

na

___________________________________________________________________________________________________
______, DECLARA, para os devidos fins e a quem possa interessar que NÃO possui em seu quadro de pessoal nenhum
menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 (dezesseis) anos
prestando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme o artigo 7º, inciso
XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 27, inciso V, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993
e suas alterações.

________________________ – ___, ___ de _____________ de 2016.

_______________________________________________
Representante Legal da Empresa

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ROSALÂNDIA

ANEXO
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ROSALÂNDIA – TO.

A empresa_________________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o
nº._________________________, localizada na ___________________________________________________________,
DECLARA, para os devidos fins e a quem possa interessar que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação do processo licitatório, ficando ciente da obrigação de declarar ocorrências posteriores.

________________________ – ___, ___ de _____________ de _______.

_______________________________________________
Representante Legal da Empresa

