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PREGÃO ELETRÔNICO SRP FMS Nº 01/2022 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação Municipal de Saúde de Niterói, realizará licitação para 

REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço do item, nos termos da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal n. 9.642/2005, de 31 de agosto de 2005, do Decreto Municipal nº 10.005, 

de 08 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal nº 11.117/2012, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas 

atualizações, a Instrução Normativa SEGES/MPDG n. 03/2018, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 e Lei Municipal 2.849/2011, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

 

DATA: 11/05/2022 
HORÁRIO: 10 HORAS  

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

EMAIL: comissaocppsaude@gmail.com 

 

1. DO OBJETO  

1.1 A presente licitação tem por objeto a formação de Ata de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vistas à 

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO HOSPITALAR E ATENÇÃO 

AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA REDE DE SAÚDE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE NITERÓI, conforme as especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência) E no Anexo II (Planilha de 

Quantitativos e de Preços Estimados). 

1.2 Quanto ao(s) produto(s) Fabricado(s) no exterior, deverá (ão) trazer todas as informações em seus rótulos, cartuchos, bulas, e 

todo material impresso deve estar escrito em língua Portuguesa, atendendo a Resolução RDC nº 80 de 18 de março de 2002. 

1.3 A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação 

em quantos itens forem de seu interesse  

1.4 O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos 

quanto às especificações do objeto. 

 

2 DO REGISTRO DE PREÇOS  

2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de 

Ata de Registro de Preços. 

 

3 DO CREDENCIAMENTO  
3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade 

licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.  

3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil..  

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a 

presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.  

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e 

verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos 

órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação 

 

 

 

 

 

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que 

estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no 

art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

 

    4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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4.1.2  Para os itens: 

01,02,03,04,05,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,30,32,39,40,45,46,47,51,52,54,55,56,57,58,60,61,62,63,

64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,79,86,88,90,91,92,96,97,100,101,105,106,107,108,109,112,113,114,116,117,118,119,1

21,123,124,125,126,128,129,130,131,135,136,137,138,139,140,147,149,151,152,153,154,155,157,158,159,160,161,162,

163,164,165,166,167,168,170,171,172,175,176,177,178,179,181,184,185,186,188,189,190,191,192,194,198,201,202,204

,205,207,209,210,212,213,214,215,216,217,218,219,225,226,227,230,231,232,233,234,235,237,238,239,240,234,247,24

8,249,252,253,254,255,256,257,258,259,260,262,263,264,,265,267,268,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,2

83,284,286,287,288,289,290,292,294,295,296,297,298,299,303,305,306,308,309,310,311,313,314,315,316,318,319,320,

322,323,324,326,327,328,330,331,332,334,335,338,339,340,341,342,344,346,350,352,353,354,355,356,357,358,360,365

,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393, 

394 e  395, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, I da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

4.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas 

mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

4.3 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

    4.3.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

    4.3.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

    4.3.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente; 

    4.3.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

    4.3.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 

    4.3.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

    4.3.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-

Plenário). 

4.4 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, 

relativo às seguintes declarações:  

    4.4.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

          4.4.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo 

“não” impedirá o prosseguimento no certame; 

          4.4.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 

campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº  

123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

    4.4.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

    4.4.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as 

exigências editalícias; 

    4.4.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores;  

    4.4.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo 

menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

    4.4.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro 

de 2009. 

    4.4.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 

nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

    4.4.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste 

Edital. 
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5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 

sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso 

e senha. 

5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais 

licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma 

restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável 

pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

5.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema; 

5.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá 

após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para 

avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1 Valor unitário e total do item; 

6.1.2 Marca; 

6.1.3 Fabricante;  

6.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: 

indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia;  

6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não 

lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

6.6 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando 

participarem de licitações públicas; 

    6.6.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização 

do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura 

de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos dos artigos 71, inciso IX e 75 da 

Constituição Federal, bem como o art. 125, inciso VIII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; ou condenação dos agentes 

públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobre preço na execução do contrato.  

  

7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  

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

neste Edital. 

7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com 

os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência.  

    7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

    7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 

participantes. 

    7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase 

de aceitação. 

7.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

    7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

7.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas 

no Edital. 



PROC200/3272//2021 

FLS. 

_______________ 

VISTO 

_____________ 

 

4 

 

7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 

relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1 %, considerando que as disputas são pelo valor unitário de cada item. 

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances 

públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema 

quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

7.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente 

sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

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

7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela 

equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

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

7.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 

vedada a identificação do licitante.  

7.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será 

suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.18 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.  

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

7.20 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a 

etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015 e pela Lei Municipal  nº 2849, de 

2011 

7.21 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco 

por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.22 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 

obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados 

após a comunicação automática para tanto. 

7.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, 

serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.24 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos 

intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

7.25 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de 

disputa aberto e fechado.  

7.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 

8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

    7.26.1 no País; 

    7.26.2 por empresas brasileiras;  

    7.26.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

    7.26.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.  

7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 

condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

    7.28.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 horas, envie a proposta adequada ao último 

lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

7.30 Serão desclassificadas as propostas que não se aplicarem aos preços dos produtos conforme determina a Tabela 

CMED. 
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 

objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o 

disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições 

previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 

1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

    8.3.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, 

devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das 

propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas 

de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível 

no sistema, no prazo de 2 horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes 

de findo o prazo.  

    8.6.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do 

material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo 

Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.8 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.9 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais 

vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 

Edital. 

    8.9.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante 

para que seja obtido preço melhor. 

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

8.10 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for 

aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.11 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto 

neste Edital.  

 

9   DA HABILITAÇÃO  

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro 

lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de 

Contas da União - TCU;  

    9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

    9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do 

artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

          9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
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          9.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre 

outros. 

         9.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

          9.1.2.4 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

    9.1.3 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 

44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos 

por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e 

habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

    9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização 

do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas; 

    9.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da 

abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

    9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do 

Decreto 10.024, de 2019. 

9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de, no 

mínimo 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos 

originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

9.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os 

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

    9.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND 

e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos 

itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.8 HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

    9.8.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede; 

    9.8.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 

CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

    9.8.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

    9.8.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no 

caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

    9.8.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

    9.8.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente 

arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 

trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971 

    9.8.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

    9.8.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

 

9.9 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

    9.9.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

    9.9.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

    9.9.3 provas de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

    9.9.4 provas de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa 

ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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    9.9.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e  estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

    9.9.6 provas de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício 

contrata ou concorre; 

    9.9.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal 

condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

    9.9.8 Prova de regularidade com a fazenda Municipal, mediante a apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos de 

negativa expedida pela Secretaria municipal de fazenda ou se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo 

objeto, está isento de inscrição municipal. 

          9.9.8.1 Os licitantes que não possuam qualquer inscrição neste Município deverão apresentar a Certidão Negativa de 

Débitos Municipais (ou certidões similares) expedidas pelo Município de sua sede; e, conjuntamente, Certidão de Não 

Contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói. 

          9.9.8.2 No caso excepcional, da certidão de Não Contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói não ser fornecida do 

modo como requerido no item anterior , poderá o licitante declarar, facultativamente, sob as penas do artigo 86 da Lei 8.666/1993, 

que não é contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói, conforme o ANEXO IV (Declaração de não contribuinte de ISS e 

Taxas Municipais). 

     9.9.9 casos o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

 

9.10 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

    9.10.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

    9.10.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

           9.10.2.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do 

Decreto nº 8.538, de 2015); 

          9.10.2.2 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

          9.10.2.3 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

          9.10.2.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-

financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria 

não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

    9.10.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

    9.10.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da 

autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 1% (Hum por cento) do valor estimado da 

contratação ou do item pertinente. 

 

9.11 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   
9.11.1 Para fins de comprovação da qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

I- Atestado(s) de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem aptidão 

pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

II- Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando a atividade assim o exigir; 

III- Licença de funcionamento do fornecedor expedida pelo Órgão de Vigilância Sanitária Estadual/ Municipal; 

IV- Relação e cópia dos registros dos produtos no Ministério da Saúde, ou isenção dos mesmos; A cópia dos registros dos 

produtos pode ser a publicação no Diário Oficial da União ou obtido através do site da Anvisa com a data de acesso e 

identificação do endereço eletrônico. Anotar na cópia o nº do item correspondente; 

V- Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) e quando aplicável Autorização Especial (AE) expedida pelo Ministério da 

Saúde/Anvisa, do fabricante, distribuidor e no que couber, da transportadora; 
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VI - Quanto ao(s) produto(s) Fabricado(s) no exterior, deverá (ão) trazer todas as informações em seus rótulos, cartuchos, bulas, e 

todo material impresso deve estar escrito em língua Portuguesa, atendendo a Resolução RDC nº 80 de 18 de março de 2002 e 

atualização regulatória. 

VII - Apresentar cópia autenticada do Certificado de Regularidade Técnica da Empresa Farmacêutica ou Firma Distribuidora no 

Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição. 

VIII - No caso de medicamentos de notificação simplificada constantes na RDC ANVISA nº 199/2006 deverão ser apresentadas a 

notificação de registro válida junto a ANVISA e a cópia do rótulo a fim de permitir a verificação das características técnicas, 

composição e indicação do produto ofertado. 

 9.12 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado 

previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 

estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.13 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

    9.13.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.14 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada 

para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado 

por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.15 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 

restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.16 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.17 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, 

ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.18 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, 

pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.19 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro lote, ficará obrigado a comprovar os 

requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do lote em que venceu às do lote em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

    9.19.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(s) de 

menor(es) valor(es) cuja(s) retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

9.20 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 

 

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  
10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação 

do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

    10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 

ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

    10.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e 

aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

    10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 

vinculam a Contratada. 

10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos 

e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

    10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência 

entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de 

qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às 

especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, 

após a homologação. 

 

11 DOS RECURSOS  
11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante 
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manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de 

recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

    11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do 

recurso. 

    11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 

    11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo 

sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital. 

 

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

    12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente 

ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

    12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o 

contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da 

LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 

lances.  

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

     12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

    12.2.2 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de 

recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento 

licitatório.  

 

14 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1 Uma vez homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de 

fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para a assinatura da Ata de Registro de Preços, o que, após cumpridos 

os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.  

14.2 A convocação a que se refere o subitem anterior far-se-á através de comunicação endereçada diretamente ao(s) licitante(s) 

vencedor(es), dentro do prazo de validade da sua proposta.  

14.3 Após a convocação mencionada no item anterior, o(s) licitante(s) terá(ão) o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento da convocação, para assinar(em) a Ata de Registro de Preços.  

14.4 A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal da(s) licitante(s). 

14.5 A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido sujeitará o licitante vencedor às 

penalidades previstas no Art. 7º da Lei Federal 10.520/2002.  

14.6 Nesse caso, o pregoeiro convocará o segundo colocado para, nos termos do inciso XVII do art. 4º da Lei 10.520/00, propor a 

assinatura da Ata nos termos da proposta vencedora.  

14.7 Caso o segundo colocado não aceite firmar a Ata nos termos da proposta vencedora, será facultado ao Município de Niterói 

analisar a oferta deste e das subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor, ou revogar a licitação. 

14.8 O licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas neste edital. 

14.9 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-

se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições.    

 

15   DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 

15.1 Ao preço do 1º colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quanto necessários para que, em função das propostas 

apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:  

a) o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial de publicação dos Atos Oficiais 

da Prefeitura de Niterói e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços;  
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b) quando das contratações decorrentes do registro de preços, deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas 

constantes da Ata de Registro de Preços 

c) os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de contratação, recorrerem ao Órgão Gerenciador 

da Ata de Registro de Preços, para que este proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.           

15.2 - Excepcionalmente, a critério do Órgão Gerenciador, quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as 

demandas estimadas, desde que se trate de objetos de qualidades ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada 

a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros preços.    

15.3 O Órgão Gerenciador realizará, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços 

com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens objeto da presente licitação e verificar adequação dos 

valores registrados em Ata. Na hipótese de o valor registrado se mostrar superior ao de mercado, aplicar-se-á o disposto nos 

subitens 16.2 e 16.3.    

 

16   DA REVISÃO DOS PREÇOS  

16.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

16.2 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que 

eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto 

aos fornecedores.  

16.3  Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o 

Órgão Gerenciador deverá: 

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

b) - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

c) - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

16.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente 

comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:  

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades cabíveis, confirmando a veracidade dos motivos 

e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento; 

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

16.5 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

16.6  Os valores revisados serão publicados no Diário Oficial. 

 

17 – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

17.1 O prazo de validade de Ata de Registro de Preço não poderá ser superior a 12 meses, contados a partir de sua publicação na 

imprensa oficial, computadas neste período eventuais prorrogações. 

17. 2 Os contratos resultados do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e 

respectivos contratos decorrentes, obedecido o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

17.3 É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, parágrafo 4º da Lei 8666/93, quando a proposta 

continuar se mostrando mais vantajosa, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 12 meses, na forma do subitem 17.1 

 

18   DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

18.1 A Ata de Registro de Preço, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública Municipal que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente 

comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto municipal nº 10.005/06 e 

na Lei nº 8.666/1993. 

18.2 Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preço, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, 

deverão manifestar interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 

preços a serem registrados, obedecida a ordem de classificação. 

18.3 Caberá ao fornecedor do material beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não do fornecimento, nas quantidades registradas em Ata, Comissão Permanente de Licitação desde que 

este serviço não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

18.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

19 DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 

19.1 Não haverá exigência da garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação. 

 

20 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

20.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento 

equivalente. 
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20.2 O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de 

Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

    20.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou 

aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 7 (sete) 

dias úteis, a contar da data de seu recebimento.  

    20.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

adjudicatário e aceita pela Administração. 

20.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de 

que: 

    20.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 

8.666, de 1993; 

    20.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

    20.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e 

reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

20.4 O prazo de vigência do contrato é de 12 meses. 

20.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, 

III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

    20.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no 

SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

    20.5.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

20.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

20.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a 

assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações 

legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 

requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato 

ou a ata de registro de preços. 

 

21 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

21.1 O prazo de entrega dos itens descritos no Anexo I – Termo de Referência do Objeto será de até 10 (dez) dias corridos, após o 

recebimento da nota de Empenho.  

    21.1.1 A COFAR solicitará a emissão das notas de empenho dos medicamentos, ao longo da vigência da Ata de Registro de 

Preços, com previsão de até 04  (quatro) solicitações de retiradas, mas que que por sua vez dependerá da disponibilidade 

orçamentária, levando ainda em consideração o acompanhamento do consumo mensal e estoque destes medicamentos. 

21.2 A entrega ocorrerá na: Coordenação de Farmácia (COFAR) – Rua Coronel Miranda, nº 91 – Ponta D’Areia - Niterói – 

RJ. CEP: 24040-025. O horário da entrega será das 09h às 13h, de segunda a sexta-feira., com agendamento prévio através do e-

mail almedagendamento@gmail.com. 
21.3 O acompanhamento da execução do contrato será realizado pelos servidores: GESTOR: Marcelo Marsico Leal - 

Farmacêutico DISUP - Matrícula nº 436.856 ; FISCAIS: Mônica Andréa Lopes Borges Codeço Pinto – Chefe do Serv 

Almoxarifado Mat 437.588-7  e André Gonçalves Duarte – Farmacêutico FMS – Mat.: 143.426-321.4. 

21.4 A entrega deve ser realizada na conformidade da Nota de Empenho, na presença de servidor devidamente autorizado. 

21.5 É imprescindível que as datas e os horários da entrega sejam comunicados a Unidade Solicitante, por escrito, com 

antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas úteis. 

21.6 Os materiais deverão ser acondicionados em embalagens de fábrica, sempre que for o caso, de forma a manter sua 

integridade e não serem danificados durante o transporte. 

21.7 As embalagens de fábrica deverão vir com todos os itens que acompanham a caixa dos originais. 

21.8 O recebimento do objeto será realizado de acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da 

seguinte forma: 

a) Provisoriamente: Dar-se-á com a lavratura do Certificado de Conformidade e será realizado no ato da entrega dos itens 

no COFAR – Coordenação de Farmácia. 

b) Definitivamente: Dar-se-á com a lavratura do Certificado de Aceitação, no prazo de até 7 (sete) dias úteis, contados do 

Recebimento Provisório, após verificada a conformidade com as especificações correspondentes ao Termo de Referencia 

deste Edital, com a conseqüente aceitação e/ou recusa. 

21.9 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste edital e 

na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem 
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prejuízo da aplicação das penalidades. 

21.10 O prazo de validade dos bens ofertados não poderá ser inferior a 85% do prazo de validade recomendado pelo fabricante. 

21.11 Os produtos deverão apresentar em suas embalagens secundárias e/ou primárias a expressão "PROIBIDO A VENDA NO 

COMÉRCIO", conforme disposto no art. 7 da Portaria nº 2814 de 29/05/1998 / MS - Ministério da Saúde. 

21.12 Será obrigatória a comprovação, no momento da entrega do medicamento, da identidade e qualidade de cada lote, mediante 

laudo de qualidade emitido pelo fabricante nos termos da legislação sanitária conforme exigências do Art.16, inciso II da Lei 

6360/76. 

21.13 Em atendimento ao disposto no art. 31 da Lei nº. 8.078 de 11/09/90, a apresentação do medicamento deverá assegurar 

informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, sobre características, marca, procedência, número do lote, 

qualidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem e outros, bem como sobre os riscos que apresentarem à saúde e 

à segurança dos usuários, quando for o caso. 

21.14 A contratada deverá substituir, em qualquer época, o medicamento entregue e aceito, desde que fique comprovada a 

existência de inadequação ao solicitado, somente verificável quando de sua utilização. O prazo para a referida substituição deverá 

ser de 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação feita pela FMS-Niterói. 

21.15 Os produtos deverão ser transportados e entregues na COFAR, devidamente acondicionados na temperatura exigida por seu 

fabricante, sob pena de devolução dos mesmos. 

21.16 As empresas distribuidoras devem garantir que o transporte de produtos farmacêuticos seja realizado de acordo com o que 

determina as Boas Práticas de Transportes de Produtos Farmacêuticos. 

21.17 Caso os produtos sejam devolvidos pela COFAR, a substituição dos mesmos deverá ser realizada no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, contados a partir da comunicação ao fornecedor registrado. 

21.18 Caberá ao fornecedor registrado arcar com as despesas de embalagem e frete dos produtos a serem substituídos. 

21.19 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da 

incorreta execução do contrato. 

 

22 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

22.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas na ata de registro de preço; 

22.2 Fornecer à CONTRATADA  documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente 

Edital e da Ata de Registro de Preços; 

22.3 Exercer a fiscalização do contrato; 

22.4 Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital, na ata de registro de preço. 

22.5 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações 

constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

22.6 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que 

seja substituído, reparado ou corrigido; 

 

23 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
23.1 Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados na nota de empenho, na presença de servidor 

devidamente autorizado; 

23.2 Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluídas no valor do pagamento todas e 

quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias; 

23.3 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer 

obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 

23.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou 

desconformes com as especificações.  

23.5 A contratada deverá substituir, em qualquer época, o medicamento entregue e aceito, desde que fique comprovada a 

existência de inadequação ao solicitado, somente verificável quando de sua utilização. O prazo para a referida substituição deverá 

ser de 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação feita pela FMS-Niterói. 

23.6 Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas 

atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros; 

23.7 Entregar os medicamentos em perfeito estado, sem sinais de violação, deterioração, umidade, sem inadequação de conteúdo, 

identificado, nas condições de temperatura exigida em rótulo e com o número do registro emitido pela ANVISA, acompanhados 

da documentação fiscal, em duas vias, com especificação dos quantitativos discriminados na nota fiscal apresentados em unidades 

individualizadas. O número do lote do medicamento recebido deve constar na rotulagem, e na nota fiscal, especificados o número 

de lotes por quantidade de medicamento entregue; 

23.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

23.9 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

23.10 Em caso de cancelamento de registro ou recolhimento por desvio de qualidade determinados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) compete ao fornecedor registrado o recolhimento e a reposição do medicamento por outro com a 
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mesma apresentação que substitua o item recolhido.  

23.11 Caso os produtos sejam devolvidos pela COFAR, a substituição dos mesmos deverá ser realizada no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, contados a partir da comunicação ao fornecedor  registrado. 

23.12 Caberá ao fornecedor registrado arcar com as despesas de embalagem e frete dos produtos a serem substituídos. 

 

24 DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 

24.1 O preço total estimado pela Administração para o objeto deste pregão é de R$ 39.228.137,95 (trinta e nove milhões, 

duzentos e vinte e oito mil cento e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), conforme os valores constantes no ANEXO 

II – Planilha de Quantitativos e de Preços Estimados, deste edital.  

24.2 O valor descrito acima constitui mera estimativa, não se obrigando a Fundação Municipal de Saúde de Niterói a utilizá-lo 

integralmente.  

 

25 DO PAGAMENTO 

25.1Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto do presente pregão, ocorrerão por conta dos recursos da seguinte 

dotação orçamentária: 

FONTE: 0.0.207 

PROGRAMA DE TRABALHO: 2543.10.302.133.6170 

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30.00 

    25.1.2 As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo 

ser empenhadas no início de cada exercício.  

25.2  O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, em parcela única ou de modo parcelado, mediante 

crédito em conta corrente de titularidade da CONTRATADA, junto à instituição financeira contratada pela FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI, contado do primeiro dia útil do envio via fax ou e-mail do respectivo Certificado de 

Aceitação referente ao recebimento definitivo.  

    25.2.1 No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira 

contratada pelo CONTRATANTE ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão 

de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE, abrir ou manter conta corrente naquela 

instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, 

eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 

25.3 A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão) ser entregue(s) juntamente com a mercadoria, não podendo conter rasuras e 

devendo corresponder ao(s) item(s) fornecido(s).  Será(ão) conferida(s) e atestada(s) pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

SAÚDE na pessoa do funcionário responsável, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa vencedora. 

25.4 A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura/nota fiscal devidamente atestada, com vistas ao pagamento, para o 

Departamento Administrativo – Setor de contratos, localizado na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987, 8º andar, Centro, Niterói/RJ, 

em nome do Fundo Municipal de saúde de Niterói, inscrito no CNPJ sob o nº 11.249.035/0001-85, acompanhada de comprovante 

de recolhimento do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento a todos os encargos relativos à mão de obra 

empregada no contrato. 

25.5 A nota fiscal/fatura deve ser entregue devidamente atestada por 2 (dois) servidores, que não o ordenador da despesa, 

comprovando-se, assim, a entrega do material ou a prestação efetiva do serviço. 

25.6 Ficam excluídos da obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal eletrônica Inteligência – Nfel, os seguintes contribuintes:  

a) contribuintes profissionais autônomos que tenham o recolhimento da ISSQN efetuado através de tributação fixa;  

b) contribuintes pessoas físicas optantes pelo Regime Tributário do Simples nacional qualificados como Microempreendedor 

Individual – MEI, quando prestarem serviços para pessoas físicas.  

c) bancos e instituições financeiras, autorizadas pelo BACEN. 

25.7 A(s) NFeI(s)/Fatura deverá(ão) ter o mesmo CNPJ da Proposta de Preços, pois a divergência impossibilitará a apropriação e 

o pagamento.  

25.8 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira 

que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 

correção monetária. 

25.9 A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) de acordo com o empenho gerado no ato da contratação. 

25.10 No caso de empresas não optantes pelo Simples, deverão destacar na Nota Fiscal/ Fatura os valores e alíquotas referentes 

aos tributos federais a serem retidos, conforme Instrução Normativa SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas 

alterações. 

25.11 Será de inteira responsabilidade da Licitante vencedora as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 

alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer 

outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto desta licitação ficando, ainda, a Fundação 

Municipal de Saúde de Niterói isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 

25.12 Já estarão retidos na fonte os impostos: IR, PIS, COFINS, CSLL, consoante as Instruções Normativas SRF nº 480/04 da 

Secretaria da Receita Federal e suas alterações. 
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25.13 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias 

para pagamento ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva representação. 

25.14 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, 

sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPC – Índice de Preços no Consumidor e juros moratórios de 0,5% ao mês, 

calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao 

mês pro rata die. 

 

26 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES. 

26.1 A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou 

infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes 

penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração: 

a) advertência;  
b) multa administrativa;   
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública;  
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.  
e) Descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.  

26.2 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser considerados 

para a sua fixação.   
26.3 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade 

competente, na forma abaixo descrita:   

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, item 26.1, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.   

b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista 

na alínea c, do item 26.1, será imposta pelo próprio Secretário Municipal ou pelo Ordenador de Despesa.   

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do item 26,1, é de competência exclusiva do Prefeito de Niterói e dos 

Secretários Municipais.    

26.4 A multa administrativa, prevista na alínea b, do item 26.1:  

a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e 

proporcionalmente às parcelas não executadas;  

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;   

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;   

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;  

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se 

sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.  

26.5 As penalidades previstas no item 26.1 também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.   

    26.5.1 Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de 

Niterói, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:  

a) Suspenção temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Município de Niterói, sua 

Autarquias ou Fundações (art.87,III da Lei nº 8.666/93); 

b) Impedimento de licitar e contratar imposta pelo Município de Niterói, sua Autarquias e Fundações (art. 7º da Lei nº 10.520/02);  

c) Declaração de idoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, 

Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei nº 8.666/93); 

26.6 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do item 26.1, 

perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos 

prejuízos causados.  

26.7 A reabilitação referida pelo item 26.6 poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.   

26.8 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um 

por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não 

atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo 

CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.  

26.9 Se o valor das multas previstas na alínea b, do item 26.1, e no item 26.8, aplicadas cumulativamente ou de forma 

independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que 

será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.    

26.10 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa 

prévia.  

26.11 A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os 

fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo 

prazo e/ou valor, se for o caso.  

26.12  Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.  
26.13 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.     



PROC200/3272//2021 

FLS. 

_______________ 

VISTO 

_____________ 

 

15 

 

26.14 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas 

nas alíneas a, b e c, do item 26.1, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.      
26.15 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a 

devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.   

26.16 As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores de Niterói, gerido pela Secretaria 

Municipal de Administração, com a respectiva remessa do extrato de publicação no veículo de publicação dos atos oficiais 

Município do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do item 26.1, de modo a possibilitar a formalização da 

extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública de Niterói.  

26.17 Comprovada a prática de ato lesivo à Administração Pública nos termos do art. 5º da Lei 12.846/13, por meio de decisão 

judicial transitada em julgado ou processo administrativo no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta de Niterói, o 

instrumento poderá ser rescindido sem prejuízo da aplicação da multa. 

26.18 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

27 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

27.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais 

bem classificado. 

27.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor 

classificado. 

27.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão 

classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva. 

27.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o 

melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas no artigo 13 do Decreto 

Municipal n°10.005/2006. 

 

28 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

28.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este 

Edital. 

28.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail comissaocppsaude@gmail.com  ou por petição dirigida 

ou protocolada na Fundação Municipal de Saúde, situada à Rua Visconde de Sepetiba, 987, 8º andar – departamento de licitação. 

28.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no 

prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

28.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

28.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis 

anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado 

no Edital. 

28.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do 

pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

28.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

    28.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos 

do processo de licitação. 

28.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração. 

 

29 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

29.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 

sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde 

que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

29.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF. 

29.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

29.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

29.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 

desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

29.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em 

nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

29.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

29.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o 

aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

mailto:comissaocppsaude@gmail.com


PROC200/3272//2021 

FLS. 

_______________ 

VISTO 

_____________ 

 

16 

 

29.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 

prevalecerá as deste Edital. 

29.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico comissaocppsaude@gmail.com, no site da Fundação 

Municipal de Saúde  e também poderá ser lido e/ou obtido no endereço Rua Visconde de Sepetiba, 987 – 8º andar – Centro - 

Niterói, nos dias úteis, no horário das 10 horas às 17 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

29.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

    29.12.1 ANEXO I - Termo de Referência;  

    29.12.2 ANEXO II – Planilha de Quantidades e de Preços Estimados;  

    29.12.3 ANEXO III – Minuta Ata de Registro de Preços 

    29.12.4 ANEXO IV - Declaração de não contribuinte de ISS e Taxas Municipais 

     

 

Niterói, 10 de janeiro de 2022 

 

 

RODRIGO ALVES TORRES OLIVEIRA 

Presidente da FMS - Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  

1 – OBJETO 

 

A presente licitação tem por objeto a formação de Ata de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vistas à 

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO HOSPITALAR E ATENÇÃO 

AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA REDE DE SAÚDE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE NITERÓI. 

 

2 - JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

2.1 A Coordenação de Farmácia (COFAR) apresenta, dentre várias funções, o papel de estimar as quantidades e período de 

utilização (programação) dos medicamentos a serem adquiridos pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói, conforme 

demandas das Unidades de Saúde. Nestes termos cabe a COFAR as etapas de: SELEÇÃO/PADRONIZAÇÃO e o 

encaminhamento da PROGRAMAÇÃO DE SUPRIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Ao Almoxarifado de 

Medicamentos (ALMED) cabe o RECEBIMENTO, o ARMAZENAMENTO e a DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS 

às Unidades da Rede da Saúde da FMS-NITERÓI. 

2.2 Justifica-se a aquisição pela necessidade de reposição do estoque de medicamentos para dar continuidade às atividades 

desenvolvidas nas Unidades de Assistência à Saúde da FMS-Niterói e evitar o risco de desassistência gerada pela falta deles. 

2.3 Desta forma busca-se suprir as necessidades da população do Município usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), atendidos 

na REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. 

2.4 Ademais, atendendo ao princípio da segregação de funções, não podem ser indicados para fiscalizar, os servidores responsáveis 

pela execução do próprio contrato. Do mesmo modo está impedido o pregoeiro, ou os membros da comissão de licitação. 

Também as situações de conflitos de interesses importam em óbice à designação como fiscal de contrato. Dessa forma, com 

fundamento no princípio da segregação de funções, como garantia da independência da fiscalização, é fundamental que o agente 

fiscalizador não seja ao mesmo tempo executor, em um mesmo contrato administrativo. 

2.6 Por fim, os medicamentos constantes desta solicitação são padronizados na FMS-Niterói, fazendo parte da REMUME 

(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais), conforme a Portaria FMS/FGA n°69 de 26 de março de 2020. 

 

3-       JUSTIFICATIVA DAS QUANTIDADES SOLICITADAS 

3.1 A programação acima visa ao atendimento da demanda de medicamentos por um período de 12 (doze) meses, 

fundamentando-se o consumo indicadores de suprimento (consumo médio mensal) e nas demandas (necessidades identificadas 

de medicamentos atendidas ou não) informadas pelas Unidades da Rede Municipal de Saúde. As informações de demanda de 

consumo são fornecidas pelas Unidades de atendimento à COFAR regularmente, pois esta Coordenação alimenta a base de dados 

do Sistema de Controle de Estoque (Sistema STOK). Ou seja, as Unidades de Saúde possuem uma grade de medicamentos com 

o seu consumo mensal. 
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3.2 Ressaltamos que fatores diversos podem influenciar o consumo de medicamentos, elevando ou diminuindo, como a 

introdução de novos esquemas terapêuticos, perfil epidemiológico (morbi- mortalidade), expansão da rede assistencial de saúde, 

ofertas de novos serviços e adoção de novas tecnologias, epidemias (ex.: Pandemia COVID-19 e dengue) e até estados de 

calamidade pública e períodos de desabastecimento. 

3.3 Além disso, outros fatores podem interferir no processo de aquisição, tais como a demora no processo licitatório, 

disponibilidade orçamentária e financeira, tempo médio na reposição de estoques e a periodicidade das aquisições, o que nos 

leva a considerar a programação de um estoque de segurança. O estoque de segurança é o estoque de cada item que deve ser 

mantido como reserva para assegurar a continuidade do tratamento em caso de atraso de entrega do fornecedor ou aumento de 

consumo, e dependem da classificação ABC, consumo e tempo de abastecimento. 

3.4 Por fim, informamos que o Pregão por Registro de Preço (RP) implica na não obrigatoriedade da compra de toda a 

quantidade de medicamentos presente no RP. Assim, com a realização periódica de solicitações (trimestrais ou quadrimestrais) de 

compra ao longo da vigência do RP, é possível acompanhar o consumo e o estoque de medicamentos e identificar possíveis 

distorções antes de realizar nova aquisição. Assim, otimiza-se a compra, pois adquire-se somente a quantidade necessária para 

um período definido. 

 

Indicadores utilizados para o cálculo das quantidades de medicamentos solicitadas: 

● Cálculo de Consumo Médio Mensal 

CMM =    total consumido no período 

        N° de meses em que esteve disponível 

● Cálculo de demanda de medicamentos: 

DEMANDA REAL = Demanda Atendida (consumo) + Demanda não Atendida (DNA)  

 

DEMANDA NÃO ATENDIDA = Nº de dias em que faltou o medicamentox CMM 

N° de dias de funcionamento da Unidade de Saúde 

●  Quantidade de reposição ou a ser adquirida: 

Quantidade = Demanda real x (TC + P) + ES – EA 

Sendo: 

TC = espaço de tempo decorrido entre a data da solicitação da aquisição, até a data do recebimento do 

material; P = período a programar a compra; ES = Estoque de segurança; EA = Estoque Atual. 

 

  4 - ESPECIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS 

ite m CÓDIGO 

STOK 

DESCRIÇÃO APRES. QUANTIDA 

DE MÍNIMA 

(12 MESES) 

QUANTIDA 

DE MÁXIMA 

(25%) 

1 
6367010 

 
ACETILCISTEINA 10% 3ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 516 650 

2 
6367314 

 ACETILCISTEINA 600MG ENVELOPE 1.428 1.800 

3 
6349010 

 ACICLOVIR 200MG 
COMPRIMID O 

108.000 135.000 

4 
6349015 

 ACICLOVIR 5% 10G CREME BISNAGA 960 1.200 

5 
6349013 

 
ACICLOVIR SÓDICO 250MG PO 

PARA SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 
420 550 

6 
6303010 

 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG 
COMPRIMID O 

1.800.000 2.200.000 

7 
6315010 

 ACIDO FOLICO 5MG 
COMPRIMIDO 

 600.000 750.000 

8 
6337091 

 
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5 
ML  -     SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5.172 6.500 

9 
6323012 

 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA 420.000 530.000 

10 
6323010 

 ACIDO VALPROICO 500 MG 
COMPRIMID O 

600.000 750.000 

 

11 

 
6379130 

 

ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, 

TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA, 

VITAMINAS A E E E LECITINA DE SOJA, 

DE 200 ML CORRELATO CLASSE DE 

RISCO III 

 

FRASCO 
 

3.120 

 

3.900 

12 
6317084 

 
ADENOSINA 3MG/ML 2ML SOLUCAO 
INJETAVEL AMPOLA 1.632 2.000 
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13 
6343014 

 
ALBENDAZOL 40 MG/ML 10ML 
SUSPENSAO 
ORAL 

FRASCO 24.000 30.000 

14 
6343668 

 ALBENDAZOL 400 MG 
COMPRIMID O 

60.000 75.000 

15 
6388010 

 
ALBUMINA HUMANA 20% 50ML 
SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 240 300 

16 
6375003 

 ALENDRONATO DE SODIO 70MG 
 
COMPRIMIDO 3.600 4.500 

 

17 
6315088 

 
ALFAEPOETINA HUMANA 4000 UI/ML 1 

ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

240 

 

300 

 

18 
6370010 

 
ALFENTANILA, CLORIDRATO 0,5MG/ML 

5ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

360 

 

450 

19 
6303017 

 ALOPURINOL 100 MG 
 
COMPRIMIDO 60.000 75.000 

20 
6385088 

 ALPRAZOLAM 0,5MG 
 
COMPRIMIDO 1.560 2.000 

21 
6385089 

 ALPRAZOLAM 2 MG 
 
COMPRIMIDO 360 500 

22 
6394160 

 ALPROSTADIL 500 MCG/ML 1 ML AMPOLA 24 30 

23 6391150 

 
ALTEPLASE 20MG 

FRASCO/ 

AMPOLA 
36 45 

 

24 
6391160 

 

 

ALTEPLASE 50MG 
FRASCO/ 

AMPOLA 

 

120 

 

150 

25 6367315 

 

AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML 

120ML XAROPE PEDIATRICO 

FRASCO 18.000 22.000 

26 6319019 

 

AMICACINA, SULFATO 250 MG/ML 2 

ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 1.440 1.800 

 

27 

 
6396556 

 

AMINOACIDOS + GLICOSE + 

ELETROLITOS CAPACIDADE PROXIMA 

DE 1000 ML COM APORTE CALORICO 

MEDIO DE 790 KCAL 

 

BOLSA 

 

360 

 

450 

 

28 

 
6396555 

 

AMINOACIDOS + GLICOSE + LIPIDEOS + 

ELETROLITOS CAPACIDADE DE 1875 

ML A 2100 ML COM APORTE CALORICO 

1900 A 2300 KCAL 

 

BOLSA 
 

480 

 

600 

 

29 

 
6396554 

 

AMINOACIDOS+GLICOSE+LIPIDEOS+ELETR 

OLITOS CAPACIDADE ATE 1250ML COM 

APORTE CALORICO DE 680-1300 KCAL 

 

BOLSA 
 

360 

 

450 

30 6353016 
 

AMINOFILINA 24MG/ML 10ML 
SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 4.260 5.400 

31 6317012 
 AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG 

 
COMPRIMID O 96.000 120.000 

32 6317014 

 

AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML 

3ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

4.116 

 

5.200 

33 6325012 
 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG 

 
COMPRIMID O 720.000 900.000 

34 6319023 
 

AMOXICILINA 1000MG + CLAVULANATO 
DE POTASSIO 200MG PO PARA SOLUCAO 
INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

10.920 

 

13.700 

35 6319027 
 

AMOXICILINA 250MG/5ML 60ML PO 

PARA SUSPENSAO ORAL 

 

FRASCO 
 

13.200 

 

16.500 

36 6319007 
 

AMOXICILINA 50 MG + CLAVULANATO 
DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML 75 ML 
SUSPENSÃO ORAL 

 

FRASCO 
 

12.000 

 

15.000 

37 6319030 
 AMOXICILINA 500MG CÁPSULA 480.000 600.000 

38 6319025 
 

AMOXICILINA 500MG + 

CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG 

COMPRIMID O  

420.000 

 

520.000 

39 6319038 AMPICILINA 500MG PO PARA FRASCO/ 
1.200 1.500 
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 SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 

40 6335078 
 

ANFOTERICINA B 50 MG LIPOSSOMAL 
FRASCO/ 

AMPOLA 

60 80 

41 
6308661 

 ANLODIPINA BESILATO 10 MG 
COMPRIMID O 

540.000 670.000 

42 
6308669 

 ANLODIPINA BESILATO 5 MG 
   
COMPRIMIDO 1.200.000 1.500.000 

43 
6317089 

 ATENOLOL 25 MG 
COMPRIMID O 

600.000 750.000 

44 
6308522 

 ATENOLOL 50 MG 
COMPRIMID O 

600.000 750.000 

45 
6377197 

ATORVASTATINA 10MG 
COMPRIMID O 

120.000 150.000 

 

46 
6352010 ATRACURIO, BESILATO 10MG/ML 

2,5ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

720 

 

900 

47 
6332020 ATROPINA, SULFATO 0,25MG 1 ML 

SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 9.768 12.200 

 

48 
6320013 AZITROMICINA 200MG/5ML 15ML PO 

PARA SUSPENSAO ORAL 

 

FRASCO 

 

18.000 

 

22.500 

49 
6319001 

AZITROMICINA 500MG 
 
COMPRIMIDO 72.000 90.000 

50 
6320037 AZITROMICINA 500MG PO PARA 

SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 
600 750 

 

51 
6358089 

BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 
200MCG/DOSE 200 DOSES AEROSSOL 
USO ORAL 

 

FRASCO 
 

1.200 

 

1.500 

 

52 
6358082 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 

50MCG/DOSE 200 DOSES SPRAY NASAL 

 

FRASCO 
 

1.200 

 

1.500 

 

53 
6320018 BENZILPENICILINA BENZATINA 

1.200.000UI PO PARA SOLUCAO 

INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

15.600 

 

19.500 

 

54 
6320019 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI 

PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

3.600 

 

4.500 

 

55 
6320033 BENZILPENICILINA POTASSICA 

CRISTALINA 5.000.000UI PO PARA 

SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

600 

 

800 

 

56 

 

6320020 
BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000UI 

+ BENZILPENICILINA POTASSICA 

100.000UI PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 

 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

3.000 

 

3.700 

 

57 
6353100 BERACTANTO (SURFACTANTE 

PULMONAR) 25 MG/ML 4 ML SUSPENSÃO 

INJETÁVEL 

 

FRASCO 
 

24 

 

30 

 

58 
6358090 

BETAMETASONA, ACETATO 3 MG/ML + 
BETAMETASONA, FOSFATO 3 MG/ML 1 
ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 

 

AMPOLA 
 

420 

 

500 

59 
6345012 

BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG 
COMPRIMIDO 

600.000 750.000 

 

60 
6345010 BIPERIDENO, LACTATO 5 MG/ML 1 

ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 

 

AMPOLA 
 

48 

 

60 

61 
6374020 

BISACODIL 5 MG 
COMPRIMID O 

3.660 4.500 

62 
6331024 

BROMOPRIDA 10 MG 
COMPRIMID O 

6.480 8.100 

63 
6331020 BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML 

SOLUCAO ORAL FRASCO 72 90 

64 
6331023 BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML SOLUCAO 

INJETAVEL AMPOLA 22.992 29.000 

 

65 
6358076 BUDESONIDA 0,25MG/ML 2ML 

SUSPENSAO PARA NEBULIZACAO 

 

FRASCO 
 

120 

 

150 

 

66 
6358095 BUDESONIDA 32MCG 120 DOSES 

SUSPENSAO SPRAY NASAL 

 

FRASCO 
 

3.600 

 

4.500 
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67 
6306024 

BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% + 
GLICOSE 8% 4ML HIPERBÁRICA 
SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

3.360 

 

4.200 

 

68 
6306111 

BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% 4ML 
SEM CONSERVANTE ISOBARICA 
SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

480 

 

600 

 

69 
6306022 

BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5% SEM 
VASOCONSTRICTOR 20ML 
SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

1.440 

 

1.800 

70 
6301412 

CABERGOLINA 0,5MG 
COMPRIMID O 

768 960 

71 
6308020 

CAPTOPRIL 12,5MG 
COMPRIMIDO 

 360 500 

72 
6308022 

CAPTOPRIL 25MG 
COMPRIMID O 

1.080.000 1.300.000 

73 
6323020 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML 

100ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 1.080 1.300 

74 
6323023 

CARBAMAZEPINA 200MG 
COMPRIMIDO 

 840.000 1.000.000 

75 
6375004 CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (EQUIV 

500 MG CA++) 
COMPRIMIDO 

 60.000 75.000 

 

76 
6396562 CARBONATO DE CALCIO 500MG 

+ COLECALCIFEROL 400 UI 

COMPRIMID O  

120.000 

 

150.000 

77 
6347030 

CARBONATO DE LITIO 300 MG 
COMPRIMID O 

240.000 300.000 

78 
6308663 

CARVEDILOL 12,5MG 
COMPRIMIDO 

 240.000 300.000 

79 
6308527 

CARVEDILOL 3,125 MG 
COMPRIMIDO 

 216.000 270.000 

 

80 
6319059 CEFALEXINA 250MG/5ML 60ML PO 

PARA SUSPENSAO ORAL 

 

FRASCO 
 

12.000 

 

15.000 

81 
6320017 

CEFALEXINA 500MG 
COMPRIMID O 

360.000 450.000 

82 
6320024 CEFAZOLINA SODICA 1G PO 

PARA SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 
13.680 17.000 

 

83 
6319029 CEFEPIMA, CLORIDRATO 1G PO 

PARA SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

2.880 

 

3.600 

84 
6320027 CEFTAZIDIMA 1G PO PARA 

SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 
3.600 4.500 

 

85 
6399077 

 
CEFTRIAXONA 1G USO IV / IM PO 

PARA SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

23.520 

 

29.000 

 

86 
6319039 

 
CEFUROXIMA SODICA 750MG PO 

PARA SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

600 

 

800 

87 6303024 

 

CETOPROFENO 100MG IV PO PARA 

SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 
33.120 41.400 

88 
6303023 

CETOPROFENO 50 MG 
COMPRIMIDO 

4.860 6.000 

89 
6303021 CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM 

SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 37.836 47.300 

 

90 
6341110 

 

CICLOPENTOLATO CLORIDRATO 1 % 5 

ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 

 

FRASCO 
 

12 

 

15 

91 
6394070 

CILOSTAZOL 50MG 
COMPRIMID O 

6.000 7.500 

92 
6377168 

CIPROFIBRATO 100 MG 
COMPRIMID O 

1.200 1.500 

 

93 
6319082 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 

2MG/ML 100ML SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO ou 

BOLSA 

 

17.664 

 

22.000 

94 
6319086 

CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG 
COMPRIMIDO 

240.000 300.000 

 

95 
6352086 CISATRACURIO, BESILATO 2MG/ML 

10ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

1.560 

 

2.000 

 

96 
6325661 CITALOPRAM 20 MG (EQUIVALENTE 

A CITALOPRAM BROMIDRATO 25 

MG) 

COMPRIMID O  

2.520 

 

3.000 

97 
6319091 CLARITROMICINA 50 MG/ML 60 ML 

SUSPENSÃO ORAL FRASCO 372 500 
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98 
6319271 

CLARITROMICINA 500MG 
COMPRIMID O 

18.000 22.500 

99 
6319093 CLARITROMICINA 500MG PO 

PARA SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 
3.480 4.300 

100 
6319096 

CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG CÁPSULA 12.000 15.000 

 

101 
6319094 CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML 

4ML SOLUCAO INJETAVEL  . 

 

AMPOLA 
 

7.620 

 

9.500 

102 
6325020 

CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG 
COMPRIMID O 

96.000 120.000 

103 
6323026 

CLONAZEPAM 0,5 MG 
COMPRIMIDO 

480.000 600.000 

104 
6323025 

CLONAZEPAM 2 MG 
COMPRIMIDO 

840.000 1.000.000 

105 
6323027 CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML 

SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 7.200 9.000 

106 
6308665 

CLONIDINA 0,1 MG 
COMPRIMIDO 

5.196 6.500 

107 
6308664 CLONIDINA 150 MCG/ML 1 ML 

SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2.280 2.900 

108 
631200 

CLOPIDOGREL BISSULFATO 75 MG 
COMPRIMID O 

13.560 17.000 

109 
6341113 CLORETO DE SODIO 0,9% 30ML 

SOLUCAO NASAL FRASCO 12.000 15.000 

110 
6347037 

CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG 
COMPRIMIDO 

300.000 370.000 

111 
6347035 

CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG 
COMPRIMID O 

360.000 450.000 

 

112 
6347122 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40 

MG/ML 20 ML SOLUCAO ORAL 

 

FRASCO 
 

480 

 

600 

 

113 
6347041 CLORPROMAZINA CLORIDRATO 

5MG/ML 5 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 

 

AMPOLA 

 

360 

 

500 

114 
6370024 CODEINA, FOSFATO 30MG + 

PARACETAMOL 500MG 
COMPRIMID O 

480 600 

115 
6379132 

COLAGENASE 0,6U - 1,2U/G 30G POMADA BISNAGA 13.200 16.500 

116 
6303649 

COLCHICINA 0,5 MG 
COMPRIMIDO 

120 150 

117 
6377025 

COLESTIRAMINA 4 G PO ENVELOPE 1.200 1.500 

118 
6354030 DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML 

SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1.260 1.600 

119 
6358024 DEXAMETASONA 0,1MG/ML 

100MLSOLUÇÃO ORAL FRASCO 600 750 

120 
6358020 DEXAMETASONA, ACETATO 1MG/G (0,1%) 

CREME 10G BISNAGA 36.000 45.000 

 

121 
6358022 

DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 
1MG/ML (0,1%) 5ML SUSPENSAO 
OFTALMICA 

 

FRASCO 
 

600 

 

750 

 

122 
6358028 DEXAMETASONA, FOSFATO 

DISSODICO 4MG/ML 2,5ML SOLUCAO 

INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

26.436 

 

33.000 

 

123 
6313030 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 

0,4MG/ML 120ML SOLUÇÃO ORAL 

 

FRASCO 
 

12.000 

 

15.000 

124 
6313032 

DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG 
COMPRIMIDO 

156.000 190.000 

 

125 
6385101 DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 

100 MCG/ML 2 ML SOLUÇÃO 

INJETÁVEL 

 

FRASCO 

 

960 

 

1.200 

 

126 
630502 DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 

50MG/ML 2 ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

FRASCO 
 

1.296 

 

1.600 

127 
6385042 

DIAZEPAM 10MG 
COMPRIMIDO 

480.000 600.000 

128 
6385044 

DIAZEPAM 5MG 
COMPRIMID O 

240.000 300.000 

129 
6385046 DIAZEPAM 5MG/ML 2ML 

SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3.948 5.000 

130 
6354034 

DIGOXINA 0,25MG 
COMPRIMID O 

84.000 100.000 
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131 
6394064 

DILTIAZEM 60 MG 
COMPRIMIDO 

1.200 1.500 

132 
6303037 

DIPIRONA SODICA 500MG 
COMPRIMID O 

1.800.000 2.200.000 

133 
6303040 DIPIRONA SODICA 500MG/ML 

10ML SOLUCAO ORAL/GOTAS FRASCO 30.000 37.000 

134 
6303039 DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML 

SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 82.320 103.000 

135 6386040 DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5 

MG/ML 20 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 

 

AMPOLA 
 

1.920 

 

2.400 

136 
6331060 DOMPERIDONA 1MG/ML 100ML 

SUSPENSAO ORAL FRASCO 24 30 

 

137 
6386042 DOPAMINA, CLORIDRATO 5MG/ML 

10ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

1.320 

 

1.700 

 

138 
6320007 DOXICICLINA 100 MG 

(TRATAMENTO ALTERNATIVO 

PARA SÍFILIS) 

COMPRIMID O  

4.800 

 

6.000 

139 
6347049 DROPERIDOL 2,5 MG/ML 1 ML 

SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 600 750 

140 
6386055 EFEDRINA SULFATO 50 MG/ML 1 ML 

SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 360 450 

141 
6308672 

ENALAPRIL MALEATO 10MG 
COMPRIMID O 

1.080.000 1.300.000 

142 
6308666 

ENALAPRIL MALEATO 20 MG 
COMPRIMID O 

480.000 600.000 

143 
6308040 

ENALAPRIL MALEATO 5 MG 
COMPRIMID O 

840.000 1.000.000 

 

144 
6321030 

ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML 
SOLUCAO INJETAVEL USO 
SUBCUTÂNEO/INTRAVENOSO 
SERINGA 

SERINGA SC  

4.944 

 

6.200 

 

145 
6321103 

ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML 
SOLUCAO INJETAVEL USO 
SUBCUTÂNEO/INTRAVENOSO 
SERINGA 

SERINGA SC  

10.944 

 

13.700 

 

146 
6321104 

ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML 
SOLUCAO INJETAVEL USO 
SUBCUTÂNEO/INTRAVENOSO 
SERINGA 

SERINGA SC  

6.984 

 

8.800 

147 
6386050 EPINEFRINA 1MG/ML 1ML 

SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 8.220 10.300 

148 
6319905 

ERITROMICINA, ESTOLATO 500 MG 
COMPRIMIDO 

30.000 37.000 

 

149 
6320016 ERITROMICINA, ESTOLATO 50MG/ML 60 

ML SUSPENSAO ORAL  FR. 

 

FRASCO 
 

240 

 

300 

150 6320014 ERTAPENEM SÓDICO 1 G IM/IV 

SOLUÇÃO INJETÁVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 
600 750 

 

151 
6332042 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 

20MG/ML 1ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

35.172 

 

44.000 

152 
6332040 

ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG 
COMPRIMIDO 

8.640 10.800 

 

153 
6308101 ESMOLOL, CLORIDRATO 10 MG/ML 10 

ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

180 

 

250 

154 
6320030 

ESPIRAMICINA 500 MG (1.500.000 UI) 
COMPRIMID O 

6.000 7.500 

155 
6363040 

ESPIRONOLACTONA 100 MG 
COMPRIMID O 

12.000 15.000 

156 
6363042 

ESPIRONOLACTONA 25MG 
COMPRIMID O 

240.000 300.000 

 

157 
6369004 ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL 50 G 

(MÍNIMO 07 APLICADORES POR 

BISNAGA) 

 

BISNAGA 
 

600 

 

800 

 

158 
6386052 ETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML 

1ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

3.240 

 

4.000 

159 
6305033 ETOMIDATO 2MG/ML 10ML SOLUÇÃO 

INJETÁVEL AMPOLA 1.020 1.300 

 6341105 
FENILEFRINA CLORIDRATO 0,1% + 
TETRACAÍNA CLORIDRATO 1 % 10 
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160 ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 72 90 

161 
6323040 

FENITOINA 100MG 
COMPRIMIDO 

144.000 180.000 

162 
6323042 FENITOINA 20 MG/ML SUSPENSÃO 

ORAL - 120ML FRASCO 12 15 

163 
6323043 FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML 

SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 4.152 5.200 

164 
6323102 

FENOBARBITAL 100MG 
COMPRIMIDO 

300.000 370.000 

165 
6323049 FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML 

SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 600 700 

 

166 
6323111 FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML 

2ML USO IM E IV SOLUCAO 

INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

924 

 

1.200 

167 
6301151 

FENOFIBRATO 200MG 
COMPRIMID O 

3.600 4.500 

 

168 
6353044 FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML 

20ML SOLUCAO PARA INALACAO FR. 

 

FRASCO 
 

6.000 

 

7.500 

 

169 
6370030 FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 

10ML SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

14.640 

 

18.300 

 

170 
6370032 FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML 

USO ESPINHAL SOLUÇÃO INJETÁVEL 

 

AMPOLA 

 

2.832 

 

3.500 

171 
6315095 FILGRASTIM 300 MCG/ML 1ML 

SOLUÇÃO INJETÁVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 
60 80 

172 
6339142 

FINASTERIDA 5MG 
COMPRIMID O 

720 900 

173 
6335040 

FLUCONAZOL 100MG CÁPSULA 6.000 7.500 

174 
6335079 

FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA 72.000 90.000 

175 6335042 FLUCONAZOL 2MG/ML 100ML 

SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO ou 

BOLSA 
1.200 1.500 

176 
6347062 

FLUFENAZINA CLORIDRATO 5MG 
COMPRIMIDO 

180.000 220.000 

 

177 
634706 FLUFENAZINA ENANTATO 25MG/ML 

1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 

 

AMPOLA 
 

360 

 

500 

178 
6385053 FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML 

SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1.452 1.800 

179 
6341115 FLUORESCEÍNA SÓDICA 1% 3ML 

SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 12 15 

180 
6325030 

FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG 
COMPRIMID O 

720.000 900.000 

181 
6315015 

FOLINATO DE CALCIO 15MG 
COMPRIMIDO 

8.400 10.500 

182 
6363052 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 

SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 31.824 40.000 

183 
6363054 

FUROSEMIDA 40MG 
COMPRIMID O 

600.000 750.000 

184 
6301150 

GABAPENTINA 400MG 
COMPRIMID O 

1.800 2.300 

185 
6341062 GENTAMICINA, SULFATO 0,5% 5 ML 

SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 480 600 

 

186 
6319133 GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML 

2ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

2.160 

 

2.700 

187 
6327040 

GLIBENCLAMIDA 5 MG 
COMPRIMIDO 

1.080.000 1.400.000 

188 
6374034 

GLICERINA 12% 500ML CLISTER FRASCO 3.648 4.500 

189 
6374033 GLICERINA 95% ADULTO 

SUPOSITORIO SUPOSITORIO 

SUPOSITÓRIO 
2.460 3.000 

 

190 
6327664 GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO 

DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 

COMPRIMID O  

120.000 

 

150.000 

191 
6347070 

HALOPERIDOL 1 MG 
COMPRIMID O 

60.000 75.000 

192 
6347116 HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML 

SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 1.200 1.500 

193 
6347074 

HALOPERIDOL 5MG 
COMPRIMID O 

720.000 900.000 
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194 
6347076 HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML SOLUÇÃO 

INJETÁVEL AMPOLA 4.716 6.000 

195 
6347078 

HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML 1 

ML 

AMPOLA 13.200 16.500 

196 
6321040 HEPARINA SODICA 

5.000UI/0,25ML SUBCUTÂNEA AMPOLA 4.200 5.300 

197 
6321050 HEPARINA SODICA 5000UI/ML 5ML 

IV SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 
1.836 2.300 

 

198 
6308528 HIDRALAZINA CLORIDRATO 20 MG/ML 

1ML SOLUÇÃO INJTÁVEL 

 

AMPOLA 
 

600 

 

800 

199 
6308060 

HIDRALAZINA CLORIDRATO 25 MG 
COMPRIMID O 

240.000 300.000 

200 
6363081 

HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 
COMPRIMIDO 

2.040.000 2.600.000 

201 
6358085 HIDROCORTISONA, ACETATO 10MG/G 30G 

CREME BISNAGA 1.200 1.500 

 

202 
6358042 HIDROCORTISONA, SUCCINATO 

SODICO 100MG PO PARA SOLUCAO 

INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

18.252 

 

23.000 

 

203 
6358040 HIDROCORTISONA, SUCCINATO 

SODICO 500MG PO PARA SOLUCAO 

INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

25.452 

 

32.000 

 

204 
6315096 HIDROXIDO DE FERRO III, 

SACARATO 100MG/5ML EV 

SOLUÇÃO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

3.780 

 

4.800 

205 
6341126 

HIPROMELOSE 0,3 % COLÍRIO FRASCO 120 150 

206  IBUPROFENO 300 MG 
COMPRIMID O 

300.000 370.000 

207 
6303658 IBUPROFENO 50MG/ML 30ML 

SUSPENSAO ORAL GOTAS FRASCO 8.400 10.500 

208 
6303638 

IBUPROFENO 600MG 
COMPRIMIDO 

300.000 370.000 

209 
6325040 

IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG 
COMPRIMIDO 

96.000 120.000 

 

210 
6371047 IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RH 

(D) 250 a 300 MCG/1,5 ML SOLUÇÃO 

INJETÁVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

180 

 

220 

 

211 
6327067 INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML 

10ML SUSPENSAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

9.000 

 

11.000 

212 
6399666 INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML 

3ML FLEXPEN CANETA 1.200 1.500 

 

213 
6327068 INSULINA HUMANA REGULAR 

100UI/ML 10ML SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

1.800 

 

2.200 

214 
6327681 INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML 

3ML FLEXPEN CANETA 600 750 

215 
6356010 

IOBITRIDOL 300MG 50 ML FRASCO 300 400 

 

216 
6353050 IPRATROPIO, BROMETO 0,25MG/ML 

20ML SOLUCAO PARA INALACAO FR. 

 

FRASCO 
 

6.000 

 

7.500 

217 
6394042 ISOSSORBIDA DINITRATO 5 

MG SUBLINGUAL 
COMPRIMID O 

24.000 30.000 

218 
6394063 

ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG 
COMPRIMIDO 

96.000 120.000 

219 
6394046 

ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG 
COMPRIMID O 

96.000 120.000 

220 
6335050 

ITRACONAZOL 100MG CÁPSULA 36.000 45.000 

221 
6343087 

IVERMECTINA 6MG 
COMPRIMIDO 

144.000 180.000 

222 
6374086 LACTULOSE 667MG/ML 120ML SOLUÇÃO 

ORAL FRASCO 3.744 4.700 

 

223 
6306777 LEVOBUPIVACAINA, CLORIDRATO 

0,5MG/ML 20 ML SEM VASOCONSTRITOR 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

2.400 

 

3.000 

224 
6345050 

LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50 MG 
COMPRIMID O 

120.000 150.000 
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225 
6345055 

LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG 
COMPRIMIDO 

6.000 7.500 

226 6320008 LEVOFLOXACINO 5 MG/ML 100ML 

SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO ou 

BOLSA 
1.440 1.800 

227 
6320031 

LEVOFLOXACINO 500 MG 
COMPRIMIDO 

5.424 6.800 

228 
6347090 

LEVOMEPROMAZINA 100 MG 
COMPRIMID O 

180.000 220.000 

229 
6347092 

LEVOMEPROMAZINA 25 MG 
COMPRIMID O 

180.000 220.000 

230 
6347094 LEVOMEPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL. 

COM 20 ML FRASCO 360 450 

231 
6369005 LEVONORGESTREL 0,15 MG + 

ETINILESTRADIOL 0,03 MG 
COMPRIMIDO 

150.000 180.000 

232 
6377184 

LEVONORGESTREL 0,75MG 
COMPRIMID O 

900 1.000 

233 
6330094 

LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG 
COMPRIMID O 

60.000 75.000 

234 
6330092 

LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG 
COMPRIMIDO 

60.000 75.000 

235 
6330091 

LEVOTIROXINA SODICA 50MCG 
COMPRIMIDO 

60.000 75.000 

236 
6306065 LIDOCAINA, CLORIDRATO 10% 

50ML AEROSOL SPRAY FRASCO 1.092 1.400 

237 
6306116 LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% 30G 

GELEIA BISNAGA BISNAGA 4.548 5.700 

 

238 
6306064 LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% 5ML 

SEM VASOCONSTRITOR SOLUCAO 

INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

33.972 

 

43.000 

239 
6320038 LINEZOLIDA 2 MG/ML 300 ML 

SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA 720 900 

240 
6329050 

LOPERAMIDA 2 MG 
COMPRIMIDO 

744 1.000 

241 
6313095 

LORATADINA 10 MG 
COMPRIMID O 

300.000 370.000 

242 
6313096 

LORATADINA 1MG/ML 100ML XAROPE FRASCO 14.400 18.000 

243 
6385090 

LORAZEPAM 1 MG 
COMPRIMID O 

3.600 4.500 

244 
6308667 

LOSARTANA POTASSICA 50 MG 
COMPRIMIDO 

4.800.000 6.000.000 

245 
6377172 MEDROXIPROGESTERONA 

ACETATO 150MG/ML 1ML 

FRASCO/ 

AMPOLA 
6.000 7.500 

246 6320009 MEROPENEM 1G PO PARA 

SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 
6.960 8.700 

247 6319035 MEROPENEM 500MG PO PARA 

SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 
4.560 5.700 

248 
6370858 

METADONA 10 MG 
COMPRIMIDO 

240 300 

249 
6327663 

METFORMINA 500 MG 
COMPRIMID O 

360.000 450.000 

250 
6327064 

METFORMINA 850 MG 
COMPRIMID O 

1.800.000 2.200.000 

251 
6308532 

METILDOPA 250 MG 
COMPRIMIDO 

480.000 600.000 

252 
6369011 

METILERGOMETRINA 0,2 MG/ML 1 ML AMPOLA 360 500 

 

253 
6358094 METILPREDNISOLONA, ACETATO 

40MG/ML 2ML SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

156 

 

200 

 

254 
6358065 METILPREDNISOLONA, SUCCINATO 

500MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

636 

 

800 

 

255 
6341138 METILTIONÍNIO CLORETO (AZUL 

DE METILENO) 10 MG/ML (1%) 5 

ML 

 

AMPOLA 
 

600 

 

800 

256 
6331055 

METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG 
COMPRIMID O 

60.000 75.000 

 

257 
6331059 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4MG/ML 

10ML SOLUCAO ORAL GOTAS 

 

FRASCO 
 

3.600 

 

4.500 

 

258 
6331057 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 

5MG/ML 2ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

12.264 

 

15.000 
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259 
6308676 METOPROLOL SUCCINATO 25 MG 

DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 

COMPRIMID O  

60.000 

 

75.000 

 

260 
6308521 METOPROLOL, TARTARATO 1MG/ML 

5ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 

 

2.016 

 

2.500 

 

261 
6343670 METRONIDAZOL 100 MG/G GEL 

VAGINAL 50 G COM NO MÍNIMO 07 

APLICADORES POR 
BISNAGA 

 

BISNAGA 
 

12.000 

 

15.000 

262 
6343056 

METRONIDAZOL 250MG 
COMPRIMID O 

60.000 75.000 

263 
6320039 

METRONIDAZOL 400 MG 
COMPRIMID O 

30.000 37.000 

264 
6343061 METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML 

SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO ou 

BOLSA 
14.280 18.000 

 

265 
6343059 METRONIDAZOLBENZOIL 40MG/ML 

100ML SUSPENSAO ORAL 

 

FRASCO 
 

1.200 

 

1.500 

266 
6335085 

MICAFUNGINA 50 MG F/A 
FRASCO/ 

AMPOLA 
960 1.200 

267 
6335083 

MICONAZOL NITRATO 2% 30 ML LOÇÃO FRASCO 2.400 3.000 

268 
6335065 MICONAZOL NITRATO 20 MG/G 28 G 

CREME 
USO TÓPICO 

BISNAGA 9.000 11.000 

 

269 
6335081 MICONAZOL NITRATO 20 MG/G 80 G 

CREME VAGINAL COM NO MÍNIMO 7 

APLICADORES 
POR BISNAGA 

 

BISNAGA 
 

12.000 

 

15.000 

 

270 
6385074 MIDAZOLAM CLORIDRATO 5MG/ML 

10ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

21.720 

 

27.000 

 

271 
6385076 MIDAZOLAM CLORIDRATO 5MG/ML 

3ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 

 

8.880 

 

11.000 

272 
638507 

2 MIDAZOLAM MALEATO 15 MG 
COMPRIMIDO 

3.660 4.500 

273 
6358755 

MISOPROSTOL 200MCG 
COMPRIMID O 

180 250 

274 
6358753 

MISOPROSTOL 25MCG 
COMPRIMID O 

300 400 

 

275 
6366040 MONOETANOLAMINA OLEATO 

50MG/ML 2 ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 

 

216 

 

270 

276 
6370070 

MORFINA SULFATO 10 MG 
COMPRIMID O 

720 900 

277 
6370056 

MORFINA SULFATO 30 MG 
COMPRIMIDO 

360 500 

278 
6370068 MORFINA, SULFATO 0,2 MG/ML 1 ML 

SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2.340 3.000 

279 
6370069 MORFINA, SULFATO 1 MG/ML 2 

ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1.260 1.600 

280 
6370054 MORFINA, SULFATO 10MG/ML 

1ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3.816 4.800 

281 
6319160 MUPIROCINA 20 MG/G 15 G CREME 

BISNAGA BISNAGA 300 400 

 

282 
6370064 NALBUFINA CLORIDRATO 10 MG/ML 1 

ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 

 

AMPOLA 
 

600 

 

750 

 

283 
6370071 NALOXONA, CLORIDRATO 0,4MG/ML 

1ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

1.200 

 

1.500 

 

284 
6332055 NEOSTIGMINA, METILSULFATO 

0,5MG/ML 1ML SOLUCAO INJETAVEL 

AMP. 

 

AMPOLA 
 

9.840 

 

12.300 

285 
6308083 NIFEDIPINA 20 MG 

(LIBERAÇÃO CONTROLADA) 
COMPRIMID O 

840.000 1.000.000 

286 
6335070 NISTATINA 100.000UI/ML 50ML 

SUSPENSAO ORAL FR. FRASCO 4.800 6.000 

287 
6385080 

NITRAZEPAM 5MG 
COMPRIMIDO 

9.600 12.000 
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288 
6377190 

NITROFURANTOINA 100MG 
COMPRIMID O 

60.000 75.000 

289 
6394049 NITROGLICERINA 5 MG/ML 10 ML 

SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1.260 1.600 

 

290 
6308072 NITROPRUSSIATO DE SODIO 25 MG/ML 2 

ML SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

900 

 

1.100 

 

291 
6386053 NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 

2MG/ML 4ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

17.244 

 

22.000 

292 
6377164 

NORETISTERONA 0,35 MG 
COMPRIMID O 

24.000 30.000 

 

293 
6377191 

NORETISTERONA ENANTATO 50MG/ML + 
ESTRADIOL VALERATO 5MG/ML 1 
ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 

 

AMPOLA 
 

9.000 

 

11.000 

294 
6319175 

NORFLOXACINA 400 MG 
COMPRIMID O 

2.520 3.150 

295 
6325070 

NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG 
COMPRIMIDO 

60.000 75.000 

296 
6325668 

NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50 MG 
COMPRIMID O 

30.000 38.000 

297 
6369013 OCITOCINA 0,5 UI/ML 1 ML 

SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 18.000 23.000 

298 
6315092 OCTREOTIDA 0,1 MG/ML 1ML 

SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1.200 1.500 

299 
6374083 

OLEO MINERAL PURO 100ML FRASCO 6.000 7.500 

300 
6311060 

OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA 1.680.000 2.100.000 

301 
6311062 OMEPRAZOL 40MG PO PARA 

SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 
31.344 40.000 

 

302 
6331061 ONDANSETRONA, CLORIDRATO 

2MG/ML 2 ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

27.300 

 

34.000 

303 
6319180 OXACILINA SODICA 500MG PO 

PARA SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 
19.800 25.000 

 

304 
6309122 OXIDO DE ZINCO 150MG/G + 

VITAMINA A 5000UI/G + VITAMINA D 

900UI/G 45G 
POMADA BISNAGA 

 

BISNAGA 
 

30.000 

 

37.500 

 

305 
6352060 PANCURONIO, BROMETO 2MG/ML 

2ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

660 

 

800 

306 
6303655 PARACETAMOL 200MG/ML 15ML 

SOLUCAO 
ORAL GOTAS 

FRASCO 14.400 18.000 

307 
6303068 

PARACETAMOL 500MG 
COMPRIMID O 

600.000 750.000 

308 
6325662 

PAROXETINA CLORIDRATO 10 MG 
COMPRIMID O 

2.400 3.000 

309 
6394061 

PENTOXIFILINA 400 MG 
COMPRIMIDO 

6.000 7.500 

310 
6347113 

PERICIAZINA 1% 20ML SOLUCAO ORAL FRASCO 2.400 3.000 

311 
6347130 

PERICIAZINA 10 MG 
COMPRIMID O 

12.000 15.000 

312 
634710 

3 PERICIAZINA 4% 20ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 6.000 7.000 

313 
6309121 

PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG 
COMPRIMID O 

18.000 22.000 

314 
6343667 

PERMETRINA 1% 60ML LOCAO FR. FRASCO 4.800 6.000 

315 
6343669 PERMETRINA 5% 60ML LOCAO 

EMULSIONADA FR. FRASCO 10.800 13.000 

 

316 
6370077 PETIDINA CLORIDRATO 50 MG/ML 2 

ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 

 

AMPOLA 
 

1.356 

 

1.700 

 

317 
6319701 PIPERACILINA 4G + TAZOBACTAN 500MG 

PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

9.600 

 

12.000 

318 
6343073 

PIRIMETAMINA 25MG 
COMPRIMIDO 

360 500 

 

319 
6377083 POLIESTIRENOSSULFONATO DE 

CALCIO 900MG/G 30G PO PARA 

SUSPENSAO ORAL 

 

ENVELOPE 

 

120 

 

150 
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320 

 

6341116 
POLIMIXINA B, SULFATO 10000UI + 

LIDOCAINA, CLORIDRATO 43,4MG/ML 

10ML SOLUCAO OTOLOGICA/GOTAS 

 

FRASCO 
 

12 

 

15 

 

321 
6319006 POLIMIXINA B, SULFATO 500.000UI PO 

PARA SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

1.800 

 

2.300 

 

322 
6358093 PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 

1MG/ML 100ML SOLUCAO ORAL 

 

FRASCO 
 

4.800 

 

6.000 

323 
6358073 

PREDNISONA 20MG 
COMPRIMID O 

180.000 220.000 

324 
6358075 

PREDNISONA 5MG 
COMPRIMIDO 

144.000 180.000 

325 
6313080 

PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG 
COMPRIMID O 

480.000 600.000 

326 
6313082 

PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML 

2ML 

AMPOLA 14.280 18.000 

327 
6317086 

PROPAFENONA CLORIDRATO 300 MG 
COMPRIMID O 

2.400 3.000 

328 
6330090 

PROPILTIOURACIL 100 MG 
COMPRIMIDO 

1.200 1.500 

329 
6305070 PROPOFOL 10MG/ML 20ML 

EMULSAO INJETAVEL AMPOLA 3.720 4.700 

330 
6308092 

PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG 
COMPRIMID O 

360.000 450.000 

331 
6337060 

PROTAMINA CLORIDRATO 10 MG/ML 5 ML AMPOLA 300 400 

 

332 
6341888 PROXIMETACAÍNA, CLORIDRATO 5 

MG/ML 5 ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 

 

FRASCO 
 

36 

 

50 

333 
6311082 

RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG 
COMPRIMIDO 

600.000 750.000 

 

334 
6311084 RANITIDINA, CLORIDRATO 25MG/ML 

2ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

3.420 

 

4.500 

335 6301089 
REMIFENTANIL, CLORIDRATO 2MG 

FRASCO/ 

AMPOLA 
600 750 

336 
6347117 

RISPERIDONA 1MG 
COMPRIMIDO 

420.000 530.000 

337 
6347101 

RISPERIDONA 2 MG 
COMPRIMID O 

840.000 1.000.000 

 

338 
6352087 ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML 

5ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

1.980 

 

2.500 

 

339 
6306110 ROPIVACAINA, CLORIDRATO 1% 20 

ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 

 

AMPOLA 
 

1.260 

 

1.600 

340 
6329120 

SACCHAROMYCES BOULARDI 100 MG CÁPSULA 1.476 2.000 

 

341 
6383584 SAIS PARA REIDRATACAO ORAL 27,9G 

PO PARA SOLUCAO ORAL 

 

ENVELOPE 
 

24.000 

 

30.000 

 

342 
6353082 SALBUTAMOL, SULFATO 0,5MG/ML 

1ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

5.220 

 

6.500 

343 6353098 
SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG 
AEROSSOL INALATORIO FRASCO COM 
200 DOSES 

FRASCO 6.000 7.500 

344 
6325663 

SERTRALINA CLORIDRATO 25 MG 
COMPRIMID O 

84.000 100.000 

345 
6305093 SEVOFLURANO 1MG/ML 100ML SOLUCAO 

PARA INALACAO FRASCO 636 800 

346 
6333030 SIMETICONA 75MG/ML 15ML 

SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 3.444 4.300 

347 
6377198 

SINVASTATINA 20 MG 
COMPRIMID O 

1.800.000 2.200.000 

348 
6377199 

SINVASTATINA 40 MG 
COMPRIMID O 

600.000 750.000 

349 6352101 SUGAMADEX 100 MG/ML 2 ML 

SOLUÇÃO INJETÁVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 
420 500 

350 
6319213 

SULFADIAZINA 500 MG 
COMPRIMIDO 

24.000 30.000 

351 
6379091 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50G 

CREME BISNAGA BISNAGA 18.000 22.000 
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352 
6319903 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 

800 + 160 MG 
COMPRIMID O 

60.000 75.000 

 

353 
6319005 

SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML 
+ TRIMETOPRIMA 40MG/5ML 
60ML SUSPENSAO ORAL - FR. 

 

FRASCO 
 

4.800 

 

6.000 

354 
6319215 SULFAMETOXAZOL 400MG + 

TRIMETOPRIMA 80MG 
COMPRIMID O 

120.000 150.000 

 

355 
6320034 SULFAMETOXAZOL 80MG + 

TRIMETOPRIMA 16 MG/ML 5 ML 

SOLUÇÃO INJETÁVEL 

 

AMPOLA 
 

2.520 

 

3.200 

 

356 

 
6396553 

SULFATO DE ZINCO 2,5 MG + SULFATO 

DE COBRE 0,8 MG + SULFATO DE 

MANGANES 0,4 MG + CLORETO DE 

CROMO 0,01 MG/ML 2 ML 

 

AMPOLA 
 

1.200 

 

1.500 

357 
6315097 SULFATO FERROSO 12,5 MG/2,5 

ML (XAROPE) 100 ML FR. FRASCO 1.200 1.500 

 

358 
6315070 SULFATO FERROSO 25MG/ML 

30ML SOLUCAO ORAL GOTAS FR. 

 

FRASCO 

 

6.000 

 

7.500 

359 
6315072 SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO 

ELEMENTAR DRÁGEA 720.000 900.000 

 

360 
6352085 SUXAMETONIO, CLORETO 100MG PO 

PARA SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

1.728 

 

2.200 

361 6320040 TEICOPLANINA 400MG PO PARA 

SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 
1.200 1.500 

 

362 
6391163  

TENECTEPLASE 40 MG 
FRASCO/ 

AMPOLA 

 

120 

 

150 

 

363 
6391175  

TENECTEPLASE 50 MG 
FRASCO/ 

AMPOLA 

 

156 

 

200 

364 
6320041 

TIGECICLINA 50 MG 
FRASCO/ 

AMPOLA 
1.200 1.500 

365 
6341118 TIMOLOL MALEATO 0,5% 5 ML 

SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 60 80 

366 
6347111 

TIORIDAZINA CLORIDRATO 100 MG 
COMPRIMIDO 

30.000 37.000 

367 
6347120 

TIORIDAZINA CLORIDRATO 25 MG 
COMPRIMID O 

12.000 15.000 

368 
6347110 

TIORIDAZINA CLORIDRATO 50 MG 
COMPRIMID O 

24.000 30.000 

369 
6319238 TOBRAMICINA 0,3% 5ML SOLUCAO 

OFTALMICA FRASCO 96 120 

370 
6370067 

TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG CÁPSULA 1.464 1.800 

 

371 
6303255 TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML 

1ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

28.020 

 

35.000 

372 
6347112 

TRIFLUOPERAZINA DICLORIDRATO 5 MG 
COMPRIMID O 

24.000 30.000 

373 
6341030 TROPICAMIDA 10MG/ML 5 ML 

SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 60 80 

 

374 
6323100 

VALPROATO DE SODIO 57,6 MG/ML 
(EQUIV.50MG/ML AC. VALPROICO) 100ML 
SOLUÇÃO ORAL 

 

FRASCO 
 

2.400 

 

3.000 

 

375 
6319250 VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG 

PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 

FRASCO/ 

AMPOLA 

 

5.100 

 

6.400 

376 
6321110 

VARFARINA SODICA 1 MG 
COMPRIMID O 

3.600 4.500 

377 
6321100 

VARFARINA SODICA 5MG 
COMPRIMIDO 

18.000 22.000 

378 
6379114 

VASELINA SOLIDA ESTERIL 30G BISNAGA BISNAGA 600 800 

379 
6377201 VASOPRESSINA 20U/ML 1ML 

SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 300 400 

380 
6317083 

VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG 
COMPRIMID O 

96.000 120.000 

 

381 

 
6396129 

VITAMINA A (RETINOL, 

PALMITATO) 
 

FRASCO 
 

6.000 

 

7.500 
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3.000UI/ML+VITAMINA D3 

(COLECALCIFEROL) 800UI/ML 

10ML SOLUCAO ORAL 

382 
6396552 

VITAMINA B 6 (PIRIDOXINA) 100 MG 
COMPRIMID O 

24.000 30.000 

383 
6396132 

VITAMINA B1 (TIAMINA) 300 MG 
COMPRIMID O 

60.000 75.000 

 

384 
6396551 VITAMINA B1 100 MG + VITAMINA B6 100 

MG 
+ VITAMINA B 12 5000 MCG 1 ML 

 

AMPOLA 
 

6.420 

 

8.000 

385 
6396130 

VITAMINA B1 100 MG 1 ML AMPOLA 1.572 2.000 

 

386 
6315091 VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 

5000 MCG 2ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

4.212 

 

5.000 

 

387 
6396136 VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO) 

100MG/ML 5ML SOLUCAO INJETAVEL 

 

AMPOLA 

 

10.824 

 

13.000 

 

388 
6396138 VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 

200MG/ML 20ML SOLUCAO ORAL GOTAS 

 

FRASCO 
 

8.400 

 

10.500 

 

389 
6337090 VITAMINA K (FITOMENADIONA) 

10MG/ML 1ML IM SOLUCAO 

INJETAVEL 

 

AMPOLA 
 

3.504 

 

4.400 

390 
6396520 

VITAMINAS DO COMPLEXO B 
COMPRIMIDO 

240.000 300.000 

391 
6396146 VITAMINAS DO COMPLEXO B 

20ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 6.000 7.500 

392 
6396144 VITAMINAS DO COMPLEXO B 2ML 

SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10.092 12.000 

393 
6341095 VITELINATO DE PRATA 10% 5ML 

SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 2.496 3.000 

 

394 
6347131 ZUCLOPENTIXOL DECANOATO 200 

MG/ML 1 ML DEPOT SOLUÇÃO 

INJETÁVEL 

 

AMPOLA 

 

48 

 

60 

395 
6347132 

ZUCLOPENTIXOL DICLORIDRATO 25 MG 
COMPRIMIDO 

600 700 

 

4.1 Os medicamentos solicitados estão descritos pela DCB (Denominação Comum Brasileira) e estão especificadas a 

concentração, forma farmacêutica e quantidade. As quantidades foram arredondadas por conta das apresentações disponíveis. 

4.2 Valores de referência obtidos no Banco de Preços em Saúde (BPS) o qual é um sistema desenvolvido pelo Ministério da 

Saúde (MS) que se destina ao registro e à consulta de informações de compras de medicamentos e produtos para a saúde 

realizadas por instituições públicas e privadas. Dados obtidos também obtidos pelo Comprasnet. 

4.3 Os quantitativos máximos (que deverão ser considerados para fins de pesquisa de preços e licitação) foram arredondados 
visando alcançar maiores apresentações, aumentando a competitividade. 

 

5 -   MODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1 A COFAR solicitará a emissão das notas de empenho dos medicamentos, ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços, 

com previsão de até 4 solicitações de retiradas, mas que que por sua vez dependerá da disponibilidade orçamentária, levando 

ainda em consideração o acompanhamento do consumo mensal e estoque destes medicamentos. 

5.2 A entrega ocorrerá na: Coordenação de Farmácia (COFAR) – Rua Coronel Miranda, nº 91 – Ponta D’Areia - Niterói – 

RJ. CEP: 24040-025. O horário da entrega será das 09:00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira., com agendamento prévio através 

do e-mail almedagendamento@gmail.com. 
 

6–        CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

a) O prazo de validade dos bens ofertados não poderá ser inferior a 85% do prazo de validade recomendado pelo fabricante. 

b) Em atendimento ao disposto no art. 31 da Lei nº. 8.078 de 11/09/90, a apresentação do medicamento deverá assegurar 

informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, sobre características, marca, procedência, número do lote, 

qualidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem e outros, bem como sobre os riscos que apresentarem à saúde e 

à segurança dos usuários, quando for o caso. 

c) Os produtos deverão apresentar em suas embalagens secundárias e/ou primárias a expressão "PROIBIDO A VENDA NO 

COMÉRCIO", conforme disposto no art. 7 da Portaria nº 2814 de 29/05/1998 / MS - Ministério da Saúde. 

d) Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

mailto:almedagendamento@gmail.com
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e) A contratada deverá substituir, em qualquer época, o medicamento entregue e aceito, desde que fique comprovada a existência 

de inadequação ao solicitado, somente verificável quando de sua utilização. O prazo  para a referida substituição deverá ser de 05 

(cinco) dias úteis, contados da solicitação feita pela FMS-Niterói. 

f) Será obrigatória a comprovação, no momento da entrega do medicamento, da identidade e qualidade de cada lote, mediante 

laudo de qualidade emitido pelo fabricante nos termos da legislação sanitária conforme exigências do Art.16, inciso II da Lei 

6360/76. 

g) Os produtos deverão ser transportados e entregues na COFAR, devidamente acondicionados na temperatura exigida por seu 

fabricante, sob pena de devolução dos mesmos. 

h) As empresas distribuidoras devem garantir que o transporte de produtos farmacêuticos seja realizado de acordo com o que 

determina as Boas Práticas de Transportes de Produtos Farmacêuticos. 

i) Caso os produtos sejam devolvidos pela COFAR, a substituição dos mesmos deverá ser realizada no prazo de     até 5 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da comunicação ao fornecedor registrado. 

j) Caberá ao fornecedor registrado arcar com as despesas de embalagem e frete dos produtos a serem substituídos. 

k) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da 

incorreta execução do contrato. 

 

7–         QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
Para fins de comprovação de Qualificação Técnica, as empresas licitantes deverão apresentar os seguintes documentos no ato da 
Licitação: 

7.1 Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado nas entidades profissionais competentes, que comprovem aptidão pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

7.2 Licença de funcionamento do fornecedor expedida pelo Órgão de Vigilância Sanitária Estadual/ Municipal; 

7.3 Relação e cópia dos registros dos produtos no Ministério da Saúde, ou isenção dos mesmos; A cópia dos registros dos 

produtos pode ser a publicação no Diário Oficial da União ou obtido através do site da Anvisa com a data de acesso e 

identificação do endereço eletrônico. Anotar na cópia o nº do item correspondente; 

7.4 Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) e quando aplicável Autorização Especial (AE) expedida pelo Ministério 

da Saúde/Anvisa, do fabricante, distribuidor e no que couber, da transportadora; 

7.5 Quanto ao(s) produto(s) Fabricado(s) no exterior, deverá (ão) trazer todas as informações em seus rótulos, cartuchos, bulas, e 

todo material impresso deve estar escrito em língua Portuguesa, atendendo a Resolução RDC nº 80 de 18 de março de 2002 e 

atualização regulatória. 

7.6 Apresentar cópia autenticada do Certificado de Regularidade Técnica da Empresa Farmacêutica ou Firma Distribuidora no 

Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição. 

7.7 No caso de medicamentos de notificação simplificada constantes na RDC ANVISA nº 199/2006 deverão ser apresentadas a 

notificação de registro válida junto a ANVISA e a cópia do rótulo a fim de permitir a verificação das características técnicas, 

composição e indicação do produto ofertado. 

 

8 – DEVERES DA CONTRATADA 

8.1 Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados na nota de empenho, na presença de servidor 

devidamente autorizado; 

8.2 Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluídas no valor do pagamento todas e 

quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias; 

8.3 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer 

obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 

8.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou 

desconformes com as especificações.  

8.5 A contratada deverá substituir, em qualquer época, o medicamento entregue e aceito, desde que fique comprovada a 

existência de inadequação ao solicitado, somente verificável quando de sua utilização. O prazo para a referida substituição 

deverá ser de 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação feita pela FMS-Niterói. 

8.6 Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas 

atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros; 

8.7 Entregar os medicamentos em perfeito estado, sem sinais de violação, deterioração, umidade, sem inadequação de conteúdo, 

identificado, nas condições de temperatura exigida em rótulo e com o número do registro emitido pela ANVISA, acompanhados 

da documentação fiscal, em duas vias, com especificação dos quantitativos discriminados na nota fiscal apresentados em 

unidades individualizadas. O número do lote do medicamento recebido deve constar na rotulagem, e na nota fiscal, especificados 

o número de lotes por quantidade de medicamento entregue; 

8.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.9 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

8.10 Em caso de cancelamento de registro ou recolhimento por desvio de qualidade determinados pela Agência Nacional de 
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Vigilância Sanitária (ANVISA) compete ao fornecedor registrado o recolhimento e a reposição do medicamento por outro com a 

mesma apresentação que substitua o item recolhido.  

8.11 Caso os produtos sejam devolvidos pela COFAR, a substituição dos mesmos deverá ser realizada no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, contados a partir da comunicação ao fornecedor  registrado. 

8.12 Caberá ao fornecedor registrado arcar com as despesas de embalagem e frete dos produtos a serem substituídos. 

 

9 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

GESTOR: Marcelo Marsico Leal - Farmacêutico DISUP - Matrícula nº 436.856 

FISCAL: Mônica Andréa Lopes Borges Codeço Pinto – Chefe do Serv Almoxarifado Mat 437.588-7 

FISCAL: André Gonçalves Duarte – Farmacêutico FMS – Mat.: 143.426-3 

 

 

10 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

10.1O preço total estimado pela Administração para o objeto deste pregão é de R$ 39.228.137,85 (trinta e nove milhões, 

duzentos e vinte e oito mil cento e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), conforme os valores constantes no ANEXO 

II – Planilha de Quantitativos e de Preços Estimados, deste edital.  

10.2 O valor descrito acima constitui mera estimativa, não se obrigando a Fundação Municipal de Saúde de Niterói a utilizá-lo 

integralmente.  

 

11 – PRAZO DE EXECUÇÃO 

A EMPRESA terá 10 (dez) dias corridos, contados da data do recebimento da Nota de Empenho, para executar a entrega dos itens 

constantes na nota, mediante nota fiscal, em duas vias, nome do medicamento pela DCB (Denominação Comum Brasileira) com 

especificação dos quantitativos apresentados em unidades individualizadas e seu valor unitário. O número do lote do 

medicamento recebido deve constar na rotulagem e na nota fiscal, especificados o número de lotes por quantidade de 

medicamento entregue, assim como o seu prazo de validade. 

 

12 – PENALIDADES 

11.1 A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou 

infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes 

penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração: 

a) advertência;  
b) multa administrativa;   
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública;  
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.  
e) Descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.  

11.2 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser considerados 

para a sua fixação.   
11.3 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade 

competente, na forma abaixo descrita:   

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, item 26.1, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.   

b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na 

alínea c, do item 26.1, será imposta pelo próprio Secretário Municipal ou pelo Ordenador de Despesa.   

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do item 26,1, é de competência exclusiva do Prefeito de Niterói e dos Secretários 

Municipais.    

11.4 A multa administrativa, prevista na alínea b, do item 26.1:  

a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração 

e proporcionalmente às parcelas não executadas;  

b)  poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;   

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;   

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;  

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se 

sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.  

11.5 As penalidades previstas no item 26.1 também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.   

   11.5.1 Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de 

Niterói, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:  

a) Suspenção temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Município de Niterói, sua 

Autarquias ou Fundações (art.8, III da Lei nº 8.666/93); 

b) Impedimento de licitar e contratar imposta pelo Município de Niterói, sua Autarquias e Fundações (art. 7º da Lei nº 

10.520/02);  



PROC200/3272//2021 

FLS. 

_______________ 

VISTO 

_____________ 

 

33 

 

c) Declaração de idoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, 

Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei nº 8.666/93); 

11.6 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do item 11.1, 

perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos 

prejuízos causados.  

11.7 A reabilitação referida pelo item 26.6 poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.   

11.8 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um 

por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não 

atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo 

CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.  

11.9 Se o valor das multas previstas na alínea b, do item 26.1, e no item 26.8, aplicadas cumulativamente ou de forma 

independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que 

será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.    

11.10 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a 

defesa prévia.  

11.11 A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os 

fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo 

prazo e/ou valor, se for o caso.  

11.12  Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.  
11.13 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.     
11.14 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades 

previstas nas alíneas a, b e c, do item 26.1, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.      
11.15 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada 

a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.   

11.16 As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores de Niterói, gerido pela Secretaria 

Municipal de Administração, com a respectiva remessa do extrato de publicação no veículo de publicação dos atos oficiais 

Município do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do item 26.1, de modo a possibilitar a formalização da 

extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública de Niterói.  

11.17 Comprovada a prática de ato lesivo à Administração Pública nos termos do art. 5º da Lei 12.846/13, por meio de decisão 

judicial transitada em julgado ou processo administrativo no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta de Niterói, o 

instrumento poderá ser rescindido sem prejuízo da aplicação da multa. 

11.18 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  

 

13 - BLOCO DE FINANCIAMENTO / COMPONENTE 

FONTE: 0.0.207 

PROGRAMA DE TRABALHO: 2543.10.302.133.6170 

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30.00 

 

14 – AÇÃO VINCULADA NA PAS 

O objeto em tela encontra-se contemplado no PAS 2021 no Eixo 4 – Assistência Farmacêutica por meio da meta “Deflagrar a 

solicitação de compra de no mínimo de 80% dos medicamentos contidos nas Atas de Registro de Preços Vigentes, para evitar 

desabastecimento” na ação “Emitir solicitações de compra das Atas Vigentes de Registros de Preços em tempo oportuno para 

evitar desabastecimentos, conforme disponibilidade orçamentária”. 

 

 

. Niterói, 05 de março de 2021. 

 

 

Mônica Borges COFAR FMS/NITERÓI 

Matrícula: 437.588 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROC200/3272//2021 

FLS. 

_______________ 

VISTO 

_____________ 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI 
 

A Fundação Municipal de Saúde de Niterói, CNPJ sob o nº 32.556.060/0001-81, sediado na rua Visconde de Sepetiba, 987/8º 

andar, Centro, /Niterói - RJ, representada pelo Sr. Presidente RODRIGO ALVES TORRES OLIVEIRA, portador da Carteira 

de Identidade nº121757561 e inscrito no CPF sob o nº 026.087.017-01, conforme competência que lhe foi delegada através da 

Portaria Municipal n° ______ doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, em face da classificação das propostas de 

preços no Pregão, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE 

PREÇOS nº 01/2022, publicada No Diário Oficial de ...../...../200....., processo administrativo n.º 200/3272/2021, resolve 

registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) 

alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 

constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal n.º 11.117/2012, e em conformidade 

com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1- A presente licitação tem por objeto a formação de Ata de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vistas à 

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO HOSPITALAR E ATENÇÃO 

AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA REDE DE SAÚDE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE NITERÓI. 

1.2- Quanto ao(s) produto(s) Fabricado(s) no exterior, deverá (ão) trazer todas as informações em seus rótulos, cartuchos, bulas, 

e todo material impresso deve estar escrito em língua Portuguesa, atendendo a Resolução RDC nº 80 de 18 de março de 2002. 

1.3- Em atendimento ao disposto no Art. 31 da Lei nº 8.078 de 11/09/90, o rótulo dos produtos dietéticos deverá assegurar 

informações claras, precisas e em língua portuguesa sobre as características, marca, procedência, número de lote, qualidade, 

composição, prazo de validade, origem e outros, bem como os riscos que apresentem à saúde e a segurança do usuário. 

1.4 Os produtos devem possuir certificado do INMETRO ou de outro órgão oficial ou credenciado, quando cabível ao tipo de 

produto, aos itens que couber.  

1.5 O prazo de validade dos bens ofertados não poderá ser inferior a 85% do prazo de validade recomendado pelo fabricante. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) 

proposta(s) são as que seguem: 

Item do TR Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

      XX Especificação Marca (se Exigida 

no edital) 

Modelo (se Exigido 

no edital) 

Unid Quant Valor Unitário Prazo de garantia  

ou Validade 

 

3.  DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1 Serão usuários do Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador desta FMS, desde que devidamente 

comprovada a vantagem. 

 

4.   DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas na ata de registro de preço; 
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4.2 Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente 

Edital e da Ata de Registro de Preços; 

4.3 Exercer a fiscalização do contrato; 

4.4 Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital, na ata de registro de preço. 

4.5 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações 

constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

4.6 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que 

seja substituído, reparado ou corrigido; 

 
5.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados na nota de empenho, na presença de servidor 

devidamente autorizado; 

5.2 Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluídas no valor do pagamento todas e 

quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias; 

5.3 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer 

obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 

5.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou 

desconformes com as especificações.  

5.5 A contratada deverá substituir, em qualquer época, o medicamento entregue e aceito, desde que fique comprovada a 

existência de inadequação ao solicitado, somente verificável quando de sua utilização. O prazo para a referida substituição 

deverá ser de 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação feita pela FMS-Niterói. 

5.6 Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas 

atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros; 

5.7 Entregar os medicamentos em perfeito estado, sem sinais de violação, deterioração, umidade, sem inadequação de conteúdo, 

identificado, nas condições de temperatura exigida em rótulo e com o número do registro emitido pela ANVISA, acompanhados 

da documentação fiscal, em duas vias, com especificação dos quantitativos discriminados na nota fiscal apresentados em 

unidades individualizadas. O número do lote do medicamento recebido deve constar na rotulagem, e na nota fiscal, especificados 

o número de lotes por quantidade de medicamento entregue; 

5.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.9 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

5.10 Em caso de cancelamento de registro ou recolhimento por desvio de qualidade determinados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) compete ao fornecedor registrado o recolhimento e a reposição do medicamento por outro com a 

mesma apresentação que substitua o item recolhido.  

5.11 Caso os produtos sejam devolvidos pela COFAR, a substituição dos mesmos deverá ser realizada no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, contados a partir da comunicação ao fornecedor  registrado. 

5.12 Caberá ao fornecedor registrado arcar com as despesas de embalagem e frete dos produtos a serem substituídos. 

 

6.   DO PAGAMENTO 

6.1 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em parcela única ou de modo parcelado, mediante credito 

em conta-corrente da contratada, em instituição financeira contratada pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

NITERÓI, contado do primeiro dia útil do envio via fax ou e-mail do respectivo Certificado de Aceitação referente ao 

recebimento definitivo. 

6.2 A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura/nota fiscal devidamente atestada, com vistas ao pagamento, para o 

Departamento Administrativo – Setor de contratos, localizado na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987, 8º andar, Centro, 

Niterói/RJ, em nome do Fundo Municipal de saúde de Niterói, inscrito no CNPJ sob o nº 11.249.035/0001-85, acompanhada de 

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento a todos os encargos relativos à mão de 

obra empregada no contrato. 

6.3 A nota fiscal/fatura deve ser entregue devidamente atestada por 2 (dois) servidores, que não o ordenador da despesa, 

comprovando-se, assim, a entrega do material ou a prestação efetiva do serviço. 

 

       7 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES. 

7.1 A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou 

infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes 

penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração: 

a) advertência;  
b) multa administrativa;   
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública;  
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.  
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e) Descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.  

7.2Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser considerados 

para a sua fixação.   
7.3 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade 

competente, na forma abaixo descrita:   

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, item 7.1, serão impostas pelo Ordenador de Despesa.   

b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na 

alínea c, do item 7.1, será imposta pelo próprio Secretário Municipal ou pelo Ordenador de Despesa.   

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do item 7,1, é de competência exclusiva do Prefeito de Niterói e dos Secretários 

Municipais.    

7.4 A multa administrativa, prevista na alínea b, do item 7.1:   

a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração 

e proporcionalmente às parcelas não executadas;  

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;   

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;   

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;  

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se 

sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.  

7.5 As penalidades previstas no item 7.1 também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.   

    7.5.1 Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Município de 

Niterói, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:  

a) Suspenção temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Município de Niterói, sua 

Autarquias ou Fundações (art.87,III da Lei nº 8.666/93); 

b) Impedimento de licitar e contratar imposta pelo Município de Niterói, sua Autarquias e Fundações (art. 7º da Lei nº 

10.520/02);  

c) Declaração de idoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, 

Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei nº 8.666/93); 

7.6 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do item 7.1, 

perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos 

prejuízos causados.  

7.7 A reabilitação referida pelo item 7.6 poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.   

7.8 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um 

por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não 

atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo 

CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.  

7.9 Se o valor das multas previstas na alínea b, do item 7.1, e no item 7.8, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, 

forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.    

7.10 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a 

defesa prévia.  

7.11 A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os 

fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo 

prazo e/ou valor, se for o caso.  

7.12  Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.  
7.13 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.     
7.14 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas 

nas alíneas a, b e c, do item 7.1, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d.      
7.15 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a 

devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.   

7.16 As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores de Niterói, gerido pela Secretaria 

Municipal de Administração, com a respectiva remessa do extrato de publicação no veículo de publicação dos atos oficiais 

Município do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do item 7.1, de modo a possibilitar a formalização da 

extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública de Niterói.  

7.17 Comprovada a prática de ato lesivo à Administração Pública nos termos do art. 5º da Lei 12.846/13, por meio de decisão 

judicial transitada em julgado ou processo administrativo no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta de Niterói, o 

instrumento poderá ser rescindido sem prejuízo da aplicação da multa. 

7.18 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
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8. VALIDADE DA ATA  
8.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, contados a partir de sua publicação, não podendo ser prorrogada.  

8.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a FMS-Niterói não será obrigada a adquirir os itens referidos 

na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar 

conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou cancelar a Ata, na ocorrência 

de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

 

9. REVISÃO E CANCELAMENTO  
9.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a 

fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.  

9.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato 

que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).  

9.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração 

convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.  

9.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, 

sem aplicação de penalidade.  

    9.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a 

classificação original.  

9.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o 

órgão gerenciador poderá:  

    9.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem 

aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;  

    9.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.  

9.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

9.7 O registro do fornecedor será cancelado quando:  

    9.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;  

    9.7.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável;  

    9.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou  

9.8 O cancelamento de registros de preços nas hipóteses previstas nos itens 9.7.1, 9.7.2 e 9.7.3 será formalizado por despacho do 

órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

9.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 

prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

    9.9.1 por razão de interesse público; ou 

    9.9.2 a pedido do fornecedor.  

 

10. CONDIÇÕES GERAIS  
10.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da 

Administração e do fornecedor registrado, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.  

10.2 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

10.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços 

com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do Decreto 

Municipal n. 10.005 de 2006. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, 

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).  

10.4 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

da Contratada de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

11. DA PUBLICAÇÃO 

11.1 A publicação dos preços registrados será efetuada no Diário Oficial do Município, trimestralmente, em cumprimento ao 

disposto no art. 15, § 2º da Lei 8666/93. 

 

12. DO FORO 

12.1 Fica eleito desde já o foro da Justiça da Comarca de Niterói para dirimir questões oriundas desta Ata, renunciando as partes 

a qualquer outro por privilegiado que seja. 

 

 

Niterói, _____ de ________ de 2021 
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Assinaturas 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DO ISS E TAXAS  

 

 

 

 

_______________________(nome da empresa), CNPJ ________________ (número de inscrição), sediada no 

__________________________________________________ (endereço completo), declara, sob as penas do art.86 da Lei 

nº8.666/93, que não é contribuinte de ISS e Taxas do Município de Niterói.  

 

 

 

______________ (Local) ____ de ___________ de 20___.  

 

 

______________________________________  

(Nome e Assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


