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                                                                 AVISO DE EDITAL 

 

LICITAÇÃO Nº 012/2016 

                                                      PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016 

 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE por intermédio de seu Pregoeiro Srª. 

Denise Vasconcelos G. Bendocchi torna público para conhecimento das firmas interessadas que realizará 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para a contratação de empresa para o fornecimento de 

medicamentos para reposição do estoque do Departamento de Atenção à Saúde deste Poder, durante o 

exercício de 2016, com fornecimento parcelado, conforme as especificações e quantitativos constantes 

no Anexo I, estando a sessão pública para recebimento dos envelopes contendo as propostas de preços e 

a documentação de habilitação, prevista para às 8:30 do dia 15 de junho  de 2016 , na sala da Comissão 

Permanente de Licitação, situada no seu Edifício Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe 

Palácio Governador “João Alves Filho” – 2º andar – Avenida Ivo do Prado s/nº - Centro – Aracaju/SE. 

 

O Edital completo e demais informações poderão ser adquiridos no endereço supracitado ou através do 

site www.al.se.gov.br. 

 

 

                                                    Aracaju (SE),  30 de maio de 2016 

 

 

              Denise Vasconcelos G. Bendocchi 

            Pregoeira Oficial 

 

http://www.al.se.gov.br/
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LICITAÇÃO Nº 012/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016  

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL  

 

 

Razão Social: ________________________________________________________________ 

Nome Fantasia: ______________________________________________________________ 

CNPJ Nº: ___________________________________________________________________. 

E-mail: ___________________________ _______       Telefone: _______________________  

Cidade: __________________________ Estado: ___________________________________. 

Pessoa para contato: __________________________________________________________. 

 

Retiramos cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, através do acesso à 

página http://www.al.se.gov.br, que tem como objeto a contratação de empresa para o fornecimento 

de medicamentos para reposição do estoque do Departamento de Atenção à Saúde deste Poder, 

durante o exercício de 2016, com fornecimento parcelado,em conformidade com as necessidades 

deste Poder, conforme as especificações e quantitativos constantes no Anexo I. 

 

Local: ____________________, ____ de _______________ de 2016. 

 

________________________________ 

Assinatura 

Senhor Licitante,  

Visando uma comunicação futura entre a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e as empresas 

licitantes, solicito aos interessados o preenchimento do recibo de retirada do edital, remetendo-o à 

Comissão Permanente de Licitação por e-mail - (deniseb@al.se.gov.br), ou via fax (79) 3216-6821. O 

encaminhamento deste recibo, antes da abertura da sessão, garante a empresa comunicação futura, em 

caso de alteração de datas ou no conteúdo do Edital. 

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como 

informações adicionais sobre a presente licitação, serão repassadas a todos os licitantes que nos remeteram 

o presente recibo, ressaltando também que a não remessa exime a Pregoeira de quaisquer responsabilidade 

acima mencionadas. 

Aracaju (SE), 30 de maio de 2016. 

 

Denise Vasconcelos G.Bendocchi 

Pregoeira Oficial 

 

 

 

 

 

http://www.tce.se.gov.br/
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LICITAÇÃO Nº 012/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016  

 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 

nomeados pelo Ato nº 22.648 de 03 de julho de 2015 e autorizados pelo Ato nº 22.743, de 31 de março 

de 2016, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação do tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL, consubstanciado no maior desconto, sob a modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 006/2016, cujo objetivo é contratação de empresa para o fornecimento de 

medicamentos para reposição do estoque do Departamento de Atenção à Saúde deste Poder, durante o 

exercício de 2016, com fornecimento parcelado, conforme especificações técnicas e quantitativos 

constantes do Anexo I deste Edital. 

 

DATA DE ABERTURA: 15.06.2016 

HORÁRIO:  8:30 horas  

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:  Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no seu Edifício 

Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe - Palácio Governador “João Alves Filho” - 2º andar 

- Avenida Ivo do Prado s/n – Centro - Aracaju – Sergipe. 

 

1.1. A licitação será regida na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente 

pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente os regulamentos aprovados pelo 

Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e pelo Decreto Estadual nº 20.619, de 18 de dezembro 

de 2003, e, ainda, pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Lei 

Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) observadas as alterações 

posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. 

 

1.2.Formalização de Consultas e Edital: www.al.se.gov.br-licitações, fone/fax : (079)3216-6821, situada 

na Avenida Ivo do Prado s/n, Palácio Governador João Alves Filho, 2º andar, Centro, Aracaju-SE, no 

horário das 7:30 às 12:30 horas, nos dias úteis, os interessados deverão apresentar pen drive ou CD-Rom 

 

1.3 No local acima indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com respeito ao: 

1. Credenciamento dos representantes legais dos licitantes interessados em participar deste Pregão; 

2. Recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de 

Habilitação”; 

3. Abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e exame da conformidade das propostas; 

4. Divulgação dos licitantes classificados e das desclassificadas; 

5. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais; 

6. Abertura do envelope “Documentação de Habilitação” do licitante detentor do menor preço e exame da 

habilitação e verificação da situação dos licitantes perante as exigências contidas neste Edital; 

7. Outros que se fizerem necessários à realização deste Pregão. 

 

2. – DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos 

para reposição do estoque do Departamento de Atenção à Saúde deste Poder, durante o exercício de 2016, 

com fornecimento parcelado, nas condições e especificações detalhadas constantes do Anexo I - Termo de 

Referência, deste Edital. 

 

3. - DOS ANEXOS 

3.1. Fazem parte integrante deste Edital, os anexos abaixo, independentemente de transcrição: 

 ANEXO I Termo de Referência. 

 ANEXO II Modelo de Procuração. 

file:///C:/Users/alessandram/Downloads/www.al.se.gov.br-licitações
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 ANEXO III Modelo de Declaração de Cumprimento do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93 e 

art. 7º, da Constituição Federal. 

 ANEXO IV Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação. 

 ANEXO V Modelo de Declaração (ME e/ou EPP, Lei Complementar nº 123/06 e Decreto 

6.204/07). 

 ANEXO VI Minuta de Contrato. 

 

4. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1. A despesa orçamentária decorrente da contratação dos serviços de que tratam o objeto desta 

Licitação, neste exercício, com dotação suficiente para atender esta finalidade, correrá à conta: Unidade 

orçamentária: 01.031.0001.0461- Coordenação da Ação Legislativa, Classificação da despesa 3.3.90- 

Outros Despesas Correntes, Fonte de Recurso 0101. 

4.2. As despesas com o fornecimento do material acima descrito importará anualmente em até R$ 

20.0000,00 (vinte mil reais)  conforme, especificações e quantitativos constantes do Anexo I do Edital. 

 

5.– DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalmente constituídas, do ramo de 

atividade compatível com o objeto licitado neste certame, que atendam a todas as exigências fixadas neste 

Edital. 

5.2. Não poderão participar desta licitação as empresas: 

5.2.1. Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em 

consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição. 

5.2.2. Empresas estrangeiras que não funcionem no País. 

5.2.3. Punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com a Assembléia Legislativa do Estado de 

Sergipe. 

5.2.4. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, 

Federal, Estadual ou Municipal, regido pela Lei nº 8.666/93, salvo as já reabilitadas. 

5.2.5. Reunidas em consórcio. 

5.3. Não poderão participar da presente licitação as pessoas impedidas nos termos do art. 9º da Lei nº 

8.666/93, no que couber. 

5.4. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de 

responsabilidade administrativa, civis e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

5.5. Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um mesmo 

grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 

 

6. – DO CREDENCIAMENTO 

6.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, antes do início da sessão pública para 

recebimento das propostas e documentos de habilitação, a Pregoeira credenciará os interessados ou seus 

representantes legais. 

6.2. Para credenciarem-se os interessados ou seus representantes legais apresentarão a Pregoeira: 

6.2.1. Documento oficial de identificação, com foto. 

6.2.2. Comprovação da existência dos poderes necessários para formulação de propostas e prática de todos 

os demais atos inerentes ao certame. 

6.3. A existência dos poderes referidos no subitem 6.2.2 será verificada mediante apresentação de 

documentos (ato constitutivo, estatuto, contrato social, ata da eleição de diretoria, dentre outros) que 

demonstrem o enquadramento do interessado na condição de proprietário, sócio, diretor ou administrador 
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da empresa, podendo praticar atos em nome do licitante. 

6.4. Caso o licitante se faça representar por procurador ou mandatário, a existência dos poderes referidos 

no subitem 6.3 será verificada através de procuração (Anexo II), outorgando-lhe poderes para a prática de 

atos em nome do interessado: 

6.4.1. A procuração concedida mediante instrumento particular deverá estar acompanhada dos 

documentos referidos no 6.3, permitindo a verificação da existência dos poderes do outorgante. 

6.4.2. Será dispensada a exigência contida no subitem 6.4.1 para procurações concedidas mediante 

instrumento público. 

6.5. É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um 

licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório dos licitantes envolvidos. 

6.6. Se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 

6.7. No momento do credenciamento, deverão ser entregues a Pregoeira os seguintes documentos FORA 

DOS ENVELOPES: 

6.7.1. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, (Anexo IV). 

6.7.2. Quando da participação de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte, para utilizar a prerrogativa 

estabelecida nas Leis Complementares nº
s
. 123/2006 e 147/2014 Decreto nº 6.204/07, deverá apresentar 

DECLARAÇÃO de que ostenta essa condição e de que não se enquadra em nenhum dos casos 

enumerados no § 4º, do art. 3º da referida Lei (Anexo V – Modelo). 

6.7.2.1. A declaração de que trata o subitem anterior, poderá ser substituída pela certidão expedida pela 

Junta Comercial. 

6.7.3. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos das Leis 

Complementares nº 123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos benefícios previstos nos arts. 42 

a 45 da referida Lei é necessário, no ato do credenciamento do licitante, apresentação da Certidão 

expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º da IN 103, de 30 de abril de 2007, do DNRC - 

Departamento Nacional de Registro do Comércio. 

6.7.3.1. A certidão deverá ter sido emitida neste exercício, ou seja, em 2015, sob pena de não 

aceitabilidade. 

6.8. Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados em separado das propostas e 

documentos de habilitação. 

6.9. Ficará impedido de formular lances e praticar atos inerentes ao certame o licitante cujo 

credenciamento seja indeferido pela falta de apresentação de quaisquer dos documentos exigidos para essa 

finalidade. 

6.10. Os licitantes cujo credenciamento seja indeferido, bem como os que optarem pelo envio das 

propostas pelo Correio ou por terceiro não credenciado, desde que os envelopes de Preço e Habilitação 

sejam entregues simultaneamente, junto à Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências 

de habilitação, previstas neste Edital, participarão da disputa com o preço indicado no envelope de 

proposta. 

6.11. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os quais farão 

parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou 

conferido por servidor desta Comissão, inclusive a Pregoeira ou membro de sua equipe de apoio no 

decorrer da sessão de licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os 

respectivos prazos de validade. 

6.12. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não 

comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação do (s) 

licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como 

ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se 

manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de 

credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será 

entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado 
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documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa. 

6.13. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos 

procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso. 

 

7. - DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

7.1. Na data, hora e local constantes do preâmbulo deste Edital, será realizada sessão pública para 

recebimento das propostas e documentos de habilitação. 

7.2. Até o término do credenciamento será permitido o ingresso de novos proponentes uma vez que a 

sessão ainda não terá se iniciado. 

7.3. A Pregoeira prestará os esclarecimentos sobre a condução do certame aos interessados ou seus 

representados. 

7.4. Encerrado o credenciamento, a Pregoeira declarará aberta à sessão. 

7.5. Não se admitirá, sob nenhuma hipótese, o ingresso de novos licitantes na disputa após a abertura da 

sessão. 

7.6. Aberta à sessão, os interessados ou seus representantes deverão apresentar Declaração dando ciência 

de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Anexo IV): 

7.6.1. As empresas que optarem pelo envio dos envelopes, conforme previsto no item 6.10 deste Edital, 

deverão encaminhar a declaração de que trata este subitem em separado da documentação e da proposta, 

sob pena de ficarem impedidas de participar do certame. 

7.6.2. A falta de apresentação da declaração referida neste subitem poderá ser suprida pela manifestação 

do interessado ou seu representante, devidamente credenciado, que será registrada na ata da sessão 

pública. 

7.6.3. Se o licitante não tiver trazido a declaração citada no subitem 7.6, a Pregoeira autorizará que a 

mesma seja feita na própria sessão, ou se ainda, a referida declaração estiver dentro de um dos envelopes 

da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação, poderá, a Pregoeira, na presença de todos os 

licitantes, solicitar que o mesmo abra os respectivos envelopes, retire-a e o lacre novamente. 

7.7. Em seguida, serão recebidos os envelopes lacrados, contendo em separado a Proposta de Preços 

(ENVELOPE Nº 1) e a documentação de habilitação (ENVELOPE Nº 2), definidos neste Edital. 

7.8. Os envelopes deverão conter na parte externa a identificação do proponente, o número deste Pregão e 

a indicação de seu conteúdo: “PROPOSTA DE PREÇOS”’ e “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO”, contendo em seu exterior as seguintes informações: 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 

LICITAÇÃO Nº 012/2016  PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016  

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA] 

[CNPJ/MF DA EMPREPSA] 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 

LICITAÇÃO Nº 012/2016  PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016  

ENVELOPE Nº02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA] 

[CNPJ/MF DA EMPREPSA] 

7.9. A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, desde que não 

cause dúvida quanto ao seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do processo, não será motivo para 

exclusão do procedimento licitatório. 
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7.10. Aberto os envelopes contendo a indicação do objeto e dos preços oferecidos, será verificada a 

conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no item 9 deste instrumento convocatório, 

desclassificando-se motivadamente as incompatíveis. 

7.11. O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra a Assembléia 

Legislativa, observadas as prescrições da legislação específica. 

 

8. - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01) 

8.1. A proposta de preços deverá ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da empresa (ou 

em outro que a identifique), com indicação do CNPJ do proponente, datilografada ou impressa por 

qualquer processo eletrônico, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, com as folhas 

rubricadas e a última assinada pelo representante legal da empresa e dela devem constar: 

8.1.1. Percentual único de desconto sobre os preços dos medicamentos divulgados na revista 

ABCFARMA-Associação Brsileira do Comércio Farmacêutico, expressos em algarismos, com até duas 

casas decimais; (conforme Termo de Referência Anexo I). 

8.1.2.O valor para a contratação dos serviços, está estimado, incialmente em até R$ 20.000,00(vinte mil 

reais), não constituindo obrigação de dispêndio para este Poder, servindo apenas de subsídio às licitantes 

na formulação das propostas; 

8.1.3. O preço final dos medicamentos deverá considerar os tributos, tarifas e quaisquer outras despesas 

relativas à execução do objeto licitado;  

8.1.3.2. Se houver discrepância entre os valores grafados numericamente e os grafados por extenso, serão 

considerados válidos os valores por extenso. 

8.1.4. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contado a partir da data indicada 

no Preâmbulo deste Edital. 

8.1.4.1. Em caso de propostas omissas, será considerado para efeito de julgamento o prazo previsto neste 

instrumento. 

8.2. Não serão consideradas vantagens não previstas neste Pregão ou ainda baseadas em ofertas dos 

demais licitantes. 

8.3. A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital. 

8.4. A falta de assinatura e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal do licitante 

no curso da sessão. 

8.5. Os preços apresentados devem refletir os de mercado no momento. 

8.6. Uma vez abertas às propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de valores, alterações 

ou alternativas nas condições/especificações estipuladas. 

8.7. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a 

todas as condições estipuladas neste Pregão e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das 

normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

8.8. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.9. A Pregoeira poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a composição dos 

preços propostos. 

 

9. – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

91. Serão desclassificadas as propostas cujos descontos finais sejam inferiores ao percetnual de 5% (cinco 

por cento) sobre os preços de medicamentos divulgados na revista ABCFARMA. 

9.2. Também serão desclassificadas as propostas que: 

9.2.1. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus Anexos, ou que forem 
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omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento, bem 

como, as que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas de outros licitantes. 

9.2.2. Oferecer proposta alternativa. 

9.2.2. Não atendam as condições e especificações contidas neste Edital e seus anexos. 

9.2.3. Contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer natureza ou descontos não 

previstos neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

9.3. O preço máximo anual estimado aceitável nesta licitação é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

desclassificadas as propostas cujos preços finais, obtidos após a oferta de lances e da negociação (caso 

ocorram), sejam superiores aos limites fixados no subitem anterior. 

 

10. – DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. No dia, hora e local, designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus 

representantes legais, a Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaração de 

atendimento aos requisitos de habilitação, e os envelopes contendo as proposta de preços (envelope 1) e os 

documentos de habilitação (envelope 2). 

10.1.1. Em seguida, dar-se-á início a abertura dos envelopes de propostas comerciais para classificação. 

10.1.2. Declarada aberta a sessão pública, não serão credenciados novos licitantes. 

10.2. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

10.2.1. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, para o lote 

único, apurado pelo maior desconto sobre os preços de medicamentos divulgados na revista 

ABCFARMA. 

10.2.2. Após abertas às propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade das mesmas, quanto ao objeto e 

valor, decidindo motivadamente a respeito, observando o disposto do item 9, deste Edital. 

10.2.3. Serão qualificados pela Pregoeira, no curso da sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da 

oferta de valor mais baixo e o das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela poderão 

fazer lances verbais, sucessivos, de valores distintos e decrescentes, até a proclamação do vencedor. 

10.2.4. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, os autores das 

melhores propostas poderão, até o máximo de 3 (três), oferecer lances verbais e sucessivos, quaisquer que 

sejam os preços oferecidos, até a proclamação do vencedor. 

10.2.5. Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção de número mínimo de três proponentes, 

seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de propostas escritas, o certame transcorrerá 

normalmente com dois licitantes na fase de lances. Caso haja o comparecimento de um único interessado 

ou uma só proposta admitida, a Pregoeira dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de 

ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste edital concernentes à aceitabilidade da proposta, à 

habilitação, à negociação do preço e à adjudicação. 

10.3. LANCES VERBAIS: 

10.3.1. A Pregoeira convidará os licitantes classificados, individualmente e de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem 

decrescente de valor. 

10.3.2. Poderão ser oferecidos lances intermediários, na hipótese do ofertante declarar impossibilidade de 

cobrir o menor preço, que ficarão registrados em ata e servirão, inclusive, para definir a ordenação das 

propostas, após concluída a etapa de lances. 

10.3.3. A Pregoeira poderá acordado com os licitantes participantes da etapa de lances, a fixação de 

valor ou percentual mínimo entre os mesmos e tempo máximo para sua formulação. 

10.3.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas e, não havendo lances, o desempate far-se-á 

por sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 

10.3.5. Havendo participação de microempresa e empresas de pequeno porte, o sorteio far-se-á depois de 
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adotados os critérios estabelecidos nas Leis Complementares  n
ºs
 123/2006 e 147/2014. 

10.3.6. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

10.3.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão 

do licitante da continuidade da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado, para 

efeito de posterior ordenação das propostas. 

10.3.8. Se não forem ofertados lances verbais, será verificada a conformidade entre a melhor proposta 

escrita, ainda que seja a única formulada, e o valor praticado no mercado, podendo a Pregoeira  negociar 

diretamente com o proponente preço para torná-la mais vantajosa para a Administração, devendo a 

negociação se dar em público e formalizada em Ata. 

10.3.9. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço e o valor estimado para a contratação. 

10.3.10. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, caberá a Pregoeira decidir motivadamente 

a respeito da sua aceitabilidade, quanto ao objeto e valor. 

10.3.11. O encerramento da etapa de lances dar-se-á quando, convocados pela Pregoeira, todos os 

licitantes classificados manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

10.3.12. Manifestado o desinteresse, não serão admitidos novos lances, salvo nas hipóteses previstas no 

item 11.4, deste Edital. 

10.3.13. Encerrada a etapa competitiva, as ofertas serão ordenadas pelo critério de menor preço para o 

objeto do Lote Único. 

10.4. A Pregoeira observará na classificação final das empresas se há lance de microempresas (ME) ou 

empresas de pequeno porte (EPP) que estejam dentro do percentual estabelecido no art. 44 § 2º, da LC nº 

123/2006 (até 5% superior ao menor lance registrado), situação considerada como empate com a primeira 

classificada. 

10.4.1. Verificado o empate, a Pregoeira adotará os procedimentos previstos no art. 45 da LC nº 123/2006, 

concedendo oportunidade para que a ME ou a EPP melhor classificada formule lance de valor inferior ao 

menor lance registrado, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento dos lances. 

10.4.2. Havendo recusa ao exercício do direito de preferência pela microempresa (ME), ou empresa de 

pequeno porte (EPP), melhor classificada ou não ocorrendo a sua contratação, o Pregoeiro convocará as 

microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) remanescentes, dentro do percentual citado no 

subitem 10.4 acima, para exercer a mesma faculdade. 

10.4.3. No caso de equivalência entre os valores apresentados pelas microempresas (ME), ou empresas de 

pequeno porte (EPP), que se encontrem no intervalo definido neste item, será realizado sorteio para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.4.4. Conforme dispõe o art. 11 do Decreto nº 6.204/2007, para exercício do direito de preferência 

previsto neste item, o licitante deverá comprovar seu enquadramento na condição de ME ou EPP, 

mediante a apresentação de declaração nos seguintes termos: 

“Declaro, sob pena da lei, que esta empresa cumpre os requisitos legais para a qualificação como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos artigos 42 a 49 das Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014.” 

10.4.5. A falta de apresentação da declaração referida no subitem anterior poderá ser suprida pela 

manifestação do interessado ou seu representante, devidamente credenciado, que será registrada na ata da 

sessão pública. 

10.4.6. O disposto neste item não se aplicará quando a oferta classificada em primeiro lugar após a fase de 

lances tiver sido apresentada por microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP). 

10.5. Em havendo apenas uma proposta escrita e desde que a mesma atenda a todas as condições do Edital 

e estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a 

Pregoeira negociar para que seja obtido preço melhor. 

10.6. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada em 



 

 

 

 

Estado de Sergipe 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SERGIPE 

 
 

10 

 

primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste Edital, apresente o 

menor preço global, para o lote único objeto da licitação. 

10.7. Sendo aceitável a oferta, a Pregoeira abrirá o envelope contendo os documentos de habilitação do 

licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no item 

12 deste edital. 

10.8. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte com restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, com termo inicial no momento em 

que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

10.9. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor, 

sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, lote único. 

10.10. Ocorrendo alteração do valor global da proposta escrita, o licitante declarado vencedor deverá 

reapresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após, encerrada a sessão pública, proposta de 

preços com os valores readequados, no Setor de Licitação da Assembléia Legislativa ou protocolizada no 

setor de Protocolo deste Poder, no endereço descrito no preâmbulo deste Edital, ou ainda via e-mail 

(deniseb.al.se.gov.br), a via escrita de sua respectiva proposta definitiva de preços (Proposta 

Reformulada), devidamente assinada pelo representante legal. 

10.11. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 

examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado 

vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação. 

10.12. Nas situações previstas nos subitens 10.3.9, 10.3.13 e 10.11, deste item, a Pregoeira poderá 

negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

10.13. Caso todas as propostas escritas sejam desclassificadas quando do confronto com os requisitos 

estabelecidos neste Edital, poderá a Pregoeira, a seu exclusivo critério, fixar aos licitantes o prazo de 8 

(oito) dias úteis para a apresentação de novas ofertas corrigidas as causas que motivaram a 

desclassificação, admitindo-se, nesta hipótese, a cotação de preços distintos dos inicialmente ofertados. 

10.14. O procedimento do subitem anterior poderá ser adotado também no caso de inabilitação de todas os 

licitantes, hipótese em que a nova documentação deverá ser apresentada a Pregoeira no prazo 8 (oito) dias 

úteis, contado da data da lavratura da respectiva Ata. 

10.15. A Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os “Documentos de 

Habilitação”, durante prazo de validade das propostas (60 dias a contar da apresentação no certame). 

Após, as empresas poderão retirá-los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os 

licitantes que não se habilitarem para ofertar lances verbais poderão, ao encerramento da sessão, desde 

que não haja manifestação de interposição de recurso administrativo, retirar seus respectivos envelopes. 

10.16. Da sessão lavrar-se-á Ata Circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 

que, ao final, será assinada pela Pregoeira e demais membros da equipe de apoio, bem como pelos 

proponentes presentes. 

10.17. A Pregoeira, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à 

análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo 

estipulado, contado do recebimento da convocação. 

 

11. - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

11.1. Encerrada a etapa competitiva, a Pregoeira procederá à análise da documentação constante do 

envelope de habilitação do licitante detentor da proposta de menor preço, para a verificação do 

atendimento às condições fixadas neste Edital. 

11.1.1. Para a habilitação, as empresas interessadas deverão apresentar os documentos relacionados a 

seguir: 
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12.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

12.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede. 

12.2.2. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), 

devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores. 

12.2.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

12.2.2.2. CPF e Cédula de Identidade do proprietário, diretores ou sócios, caso estes não constem 

relacionados nos documentos acima. 

12.2.3. 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. 

12.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

 

12.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

12.3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), do Ministério da Fazenda. 

12.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

12.3.3. Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas: Federal (através de Certidão Conjunta de 

Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União); Estadual ou do Distrito Federal e 

Municipal do domicílio/sede do licitante. 

12.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, mediante 

apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal - 

CEF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 

12.3.5. Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, através da apresentação da Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho, em cumprimento do disposto no art. 3º da Lei nº. 12.440, de 7 de julho de 2011. 

 

12.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Apresentação de atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, distinta, não 

pertencente ao grupo da licitante, que comprove aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com as do objeto desta licitação (inciso II, § 1º do 

Artigo 30, da Lei 8.666/93, em sua atual redação); 

 

12.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA: 

12.5.1. Certidão Negativa de Falência, concordata, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede do licitante.No caso do documento mencionado neste item não fixar 

prazo de validade, o mesmo será considerado noventa dias da data de sua emissão.  

 

12.6. DECLARAÇÃO DO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CF – MENOR APRENDIZ 

12.6.1. Declaração de cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal 

(Anexo III ). 

12.6.1.1. A omissão dessa declaração na habilitação poderá ser suprida por idêntica declaração de sócio 

proprietário ou procurador, se presentes, devidamente identificados e com poderes para tal, firmada na ata 
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desta fase. 

12.7. As certidões, que não constem prazo de validade, serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias, 

contados da data de sua emissão. 

12.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, 

ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

12.9. No caso de inabilitação, a Pregoeira retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da 

proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

12.10. Será admitida a comprovação de regularidade através da Internet, por meio de consulta aos sítios 

oficiais durante a sessão, para verificação da autenticidade, inclusive, para suprir data vencida em algum 

documento. A Pregoeira não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 

informações, no momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

12.11. Para efeitos de habilitação, a validade de qualquer documento será aferida com relação à data de 

sua apresentação a Pregoeira. 

12.12. Os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, 

preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço, inclusive para os casos de 

documentações de estabelecimentos matriz ou filial, exceto aqueles somente emitidos em nome da matriz. 

12.13. As ME e EPP, por ocasião da participação no certame licitatório, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, 

mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

12.13.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das ME e EPP, será assegurado 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

12.13.2. A não regularização da documentação fiscal, no prazo previsto neste item, implicará decadência 

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

cabíveis. 

12.14. Se a oferta da melhor proposta desatender às exigências previstas neste título, será inabilitado e a 

Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação do licitante seguinte, na ordem de 

classificação, até a seleção daquela que atenda ao Edital, e, cujo ofertante, uma vez preenchidas as 

condições de habilitação, será declarado vencedor. 

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

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Pregão. 

12.16. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente 

consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

12.17. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 

apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos. 

12.18. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada, publicada em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser 

autenticada pela Pregoeira ou equipe de apoio, mediante conferência com os originais. As cópias deverão 

ser apresentadas perfeitamente legíveis. 

12.19. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogação 

a licitação. 
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13. – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

13.1. No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá impugnar este instrumento convocatório, cuja petição deverá ser dirigida a Pregoeira, 

apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo. 

13.1.1. Caberá a Pregoeira, auxiliada pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas. 

13.1.2. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e, caso 

a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a realização do certame. 

13.2. Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da 

execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar 

a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e legislação vigente. 

13.3. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de 

qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e 

multa, nos termos do artigo 93, da Lei 8.666/93. 

13.4. A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará 

como tal, recebendo o tratamento como mera informação. 

13.5. As impugnações deverão ser dirigidas a Pregoeira responsável por esta licitação, devidamente 

instruídas (assinatura, endereço, razão social e telefone para contato), mediante registro junto ao Setor de 

Protocolo da Assembleia Legislativa, localizado no mezanino do edifício sede, deste Poder localizado na  

Avenida Ivo do Prado s/nº - Centro – Aracaju/SE e entregues no Setor de Licitação da Assembléia 

Legislativa. 

 

14. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

14.1. Ao final da sessão e declarada a Licitante vencedora pelo Pregoeiro, qualquer Licitante poderá 

manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com registro em Ata da síntese das suas 

razões, desde que munida de carta de credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal. As 

Licitantes poderão interpor recurso, no prazo de três dias, ficando as demais Licitantes, desde logo, 

intimadas para apresentar contrarrazões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

14.2. A falta de manifestação, imediata e motivada da Licitante importará a decadência do direito ao 

recurso, e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à vencedora e ao encaminhamento do 

processo à autoridade competente para homologação; 

14.3. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 

invalidação apenas dos atos não suscetíveis de aproveitamento; 

14.4. Os recursos e as contrarrazões interpostos pelas Licitantes deverão ser entregues no Serviço de 

Protocolo deste Poder, localizado no Edifício-Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe 

Palácio Governador João Alves Filho localizado na Avenida Ivo do Prado s/n, Centro, nesta Capital, das 

07:00 às 17:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados e sexta-feira á tarde; 

14.5. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente 

informado, à autoridade competente; 

14.6. Decididos os recursos, no prazo de cinco dias úteis, constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente deve adjudicar o resultado da licitação. 

 

15. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

15.1.O Prazo máximo de entrega dos materiais é de 03 (três) dias, contados do recebimento da requisição 

de fornecimento emitida pelo Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe; 

15.2. Os produtos deverão ser entregues, sempre que solicitados, no Almoxarifado deste Poder, localizado 

na rua de Maruim nº
s
 41/47, Prédio Anexo do Poder Legislativo; 
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15.2.1. A entrega dos materiais deverá ser realizada de forma parcelada, de acordo com a necessidade de 

consumo e condições de armazenamento deste Poder e sempre que solicitada pela Diretoria de Atenção à 

Saúde; 

15.3. A(s) firma(s) licitante(s) vencedora(s) ficará(ão) obrigada(s) a trocar, a suas expensas, o material que 

vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na  sua aceitação; 

15.4.Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a 

repor aquele que apresentar defeito; 

15.5 A licitante vencedora deverá entrar em contato com a Diretoria de Atenção à Saúde e  o Núcleo de 

Almoxarifado, no horário das 07:00 as 13:00 horas, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil, para 

marcar a data e horário da entrega dos materiais; 

15.6. O seu recebimento dar-se-á de acordo com os arts 73 e 74, da lei 8.666/93, com alterações; 

15.7. O recebimento provisório será feito no momento da entrega, compreendendo, dentre outras, as 

seguintes verificações: 

15.7.1. os materiais deverão estar em suas respectivas embalagens originais, se cabível, com indicação da 

marca/modelo na embalagem e ou no próprio material, com data de validade visível, bem como das 

demais características que possibilitem a correta identificação do material; 

15.7.2 condições da embalagem e/ou do material; 

15.7.3. quantidade entregue, em conformidade com a requisição; 

15.7.4. apresentação do documento fiscal, em conformidade com a legislação fiscal vigente; 

15.8. A data de validade do material deve ser de no mínimo de 1(um) ano, contada a partir da emissão do 

documento fiscal; exceto para os materiais com prazo inferior estipulado pelo fabricante, nesses casos, não 

deverá ser inferior a ¾ (três quartos) daquele estipulado pelo fabricante; 

15.9. Atendidas as condições indicadas acima, será registrado o recebimento provisório, mediante termo 

no verso da Nota Fiscal; 

15.10. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não 

configura o recebimento definitivo do material; 

15.11. O recebimento definitivo deverá ser efetuado em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data do 

recebimento provisório, satisfeitas as condições abaixo: 

15.11.1. correspondência de marca/modelo do material com os indicados na Nota de Empenho ou 

proposta da fornecedora; 

15.11.2. compatibilidade do material entregue com as especificações exigidas no Termo de Referência – 

Anexo I deste Edital,  e constantes na proposta da fornecedora; 

15.11.3. conformidade do documento fiscal quanto à identificação do comprador, Assembleia Legislativa 

do Estado de Sergipe, descrição do material entregue, quantidade, preços unitário e total; 

15.12 Caso seja verificada alguma falha no fornecimento será feito registro formal e informado à empresa 

fornecedora, para que proceda a substituição no prazo de 5(cinco) dias corridos. 

 

16. DO  PAGAMENTO E  REAJUSTE 

16.1.O pagamento será efetuado, mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente, mediante 

apresentação no protocolo deste Poder Legislativo, da documentação hábil à quitação: 

I - Nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo  Departamento de Atenção à Saúde e/ou Chefe do 

Núcleo de Almoxarifado; 

II - Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, Municipal, Certidões de FGTS, INSS 

e CNDT. 
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16.2. O percentual de desconto incialmente proposto será fixo e irreajustável durante todo o período do 

fornecimento dos medicamentos, salvo na hipotese do artigo 65, inciso II, alinea d da Lei nº 8.666/93 

16.3 Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variação do INPC, desde 

a data final do período de adimplemento, até a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste item, não 

serão computados os atrasos atribuíveis à contratada e os decorrentes da não aprovação dos documentos de 

quitação ou, ainda, da não aceitação da mercadoria. 

16.4.De acordo com o art.185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que participar de 

licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federação, recolherá o imposto 

correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. 

 

17. - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

17.1. No interesse deste Poder, o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, nos termos do artigo 65, 

§§ 1 e 2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações  posteriores; 

17.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no item anterior, exceto as 

supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

18. DO CONTRATO 

18.1.  O licitante vencedor assinará no prazo máximo de 10 (dez) dias da homologação do resultado da 

licitação para prestação dos serviços especificados no objeto deste Edital, o qual vigorará a partir da 

assinatura do contrato/emissão da nota de empenho a 31 de dezembro de 2016. 

18.2. No caso de descumprimento do prazo estabelecido será facultada à Administração desta Assembleia 

convidará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato de igual prazo, e 

nas mesmas condições propostas pelo 1º classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 

conformidade com este Edital, ou revogar a licitação independente da comunicação prevista no Art. 18 da 

Lei 8.666/93, em sua atual redação; 

18.3.  O Contrato será assinado nos termos condições e cláusulas constante da Minuta de Contrato, parte 

integrante deste Edital (Anexo VI); 

18.4.  Se por motivo de força maior, os serviços não poderem ser contratados dentro do período de 60 

(sessenta) dias, prazo de validade das propostas, o Presidente e o 1º Secretário da Assembleia Legislativa 

do Estado de Sergipe poderá solicitar a prorrogação geral da validade referida; 

18.5. Correrá por conta do Contratante as despesas de publicação do Contrato, sendo de responsabilidade 

do Contratado as despesas referentes a registros ou quaisquer outras, sejam de que natureza forem, que 

incidam sobre o Contrato; 

18.6 Fará parte integrante do Contrato a ser assinado com o licitante vencedor a proposta com todas as 

condições estabelecidas referentes a preço e forma de pagamento. 

 

19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, 

sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que: 

19.1.1. não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de 

sua proposta; 

19.1.2. deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

19.1.3. apresentar documentação falsa; 

19.1.4. ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

19.1.5. não mantiver a proposta; 

19.1.6. falhar ou fraudar na entrega do objeto; 

19.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 
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19.1.8. fizer declaração falsa;  

19.1.9. cometer fraude fiscal. 

19.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de 

atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da 

obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às 

seguintes penalidades: 

19.2.1. advertência por escrito; 

19.2.2. multa de: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja entregue com 

atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por período 

superior a 15 (quinze) dias; 

c) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

19.2.3. suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

19.3. As sanções de multa poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a de advertência, suspensão 

temporária para licitar e contratar com a administração da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. O esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o presente Edital, poderão ser requeridas, por 

escrito, o Pregoeiro ou Membros da Equipe de Apoio na Sala da Comissão de Licitação deste Poder,  

situado na Avenida Ivo do Prado, s/n, no Palácio Governador “João Alves Filho”, Centro – 2º Andar  – 

Sergipe, ou pelo, no horário das 08:00 às 12:30 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e 

feriados, inclusive por fax-símile, pelo telefone (79) 3216-6821; 

20.2. Caso a adjudicatária não compareça para assinar o contrato, no prazo de 10 (dez) dias corridos do 

recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não apresentar situação regular, de que trata este Edital, a Assembleia poderá convocar, para 

substituir a empresa vencedora, as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, 

verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o 

Processo Licitatório, observado o interesse público; 

20.2.1. Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação 

em órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria proponente, deverão ser 

datilografados ou impressos em papel timbrado da Licitante, registrar o número desta Licitação, estar 

datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do 

documento original o Pregoeiro dispensa a autenticação em cartório; 

20.3. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação; 

20.4. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado de Sergipe, bem como 

os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação. Em caráter estritamente informativo, 

é facultado à Administração divulgar atos da licitação na sua página na Internet (www.al.se.gov.br ); 

20.5. Até 2 (dois) dias úteis, antes da sessão pública, nos termos do Art. 12º caput, § 1º e 2º, do Dec. 

3.555, de 08/08/2000, qualquer cidadão, licitante ou não, poderá solicitar esclarecimentos, providências 

ou impugnar o ato convocatório. Após este prazo, independente de declaração expressa, a simples 

participação nesta licitação implica em aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, desistindo 

do direito de impugnar os seus termos a Licitante que, tendo o aceito sem objeção, vier, após o 

julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem, cabendo o Pregoeiro decidir 

http://www.al.se.gov.br/
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sobre o requerimento no prazo de 01(um) dia útil ou 24 (vinte e quatro) horas. A petição será dirigida à 

autoridade subscritora do Edital; 

20.6. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame; 

20.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, a Licitante 

que não o fizer no prazo previsto no subitem 20.5 deste Edital; 

20.8. A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não a impedirá de participar do processo 

licitatório; 

20.9. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se 

deu o texto original sendo comunicada aos adquirentes do Edital, via e-mail, telegrama, AR ou entrega 

pessoal, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 

não afetar a formulação das propostas; 

20.10. A(s) vencedora(es) desta licitação deverá(ão), durante a sua execução, manter as condições de 

habilitação apresentadas na licitação; 

20.11 O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não 

esteja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 

20.12. É facultada o Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive para verificar a 

compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos requisitos previstos neste Edital e seus 

anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 

proposta ou na documentação de habilitação; 

20.13. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 

20.14. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

20.15. 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 e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 

contrário; 

20.16. 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 Assembleia 

Legislativa do Estado de Sergipe; 

20.17. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da 

Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, 

durante a realização da sessão pública do Pregão; 

20.18. A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte da Licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

20.19. Nenhuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer 

documentos relativos a esta licitação; 

20.20. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação, salvo 

disposição em contrário; 

20.21. A critério do Pregoeiro, o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 10 (dez) minutos da 

hora estabelecida neste Pregão; 

20.22. Caso o Pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião em 

qualquer fase, a fim de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou documentos 

apresentados, encaminhando-os às áreas envolvidas para manifestação, ou para promover diligências 

destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, desde que não implique em inclusão de 

documento ou informação que deveria constar inicialmente; devendo proceder ao registro em Ata, da 

suspensão dos trabalhos e a continuidade dos mesmos; 

20.23. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio; 

20.24. A Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe reserva-se o direito de: 

a) revogar, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público, decorrentes 
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de fatos supervenientes, ou anular o procedimento licitatório, quando constatada ilegalidade no seu 

processamento; 

b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na forma da 

legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das mesmas; 

c) adiar o recebimento das propostas divulgando, mediante aviso público, a nova data. 

20.25. A Administração poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em decorrência desta 

licitação e rescindir o correspondente Contrato, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, ficando assegurado o contraditório e o direito de defesa: 

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação da Contratada, ou quando ela for atingida por 

execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômica e financeira; 

b) a Contratada for declarada inidônea ou punida com proibição de licitar ou contratar com qualquer 

órgão da Administração Pública; 

c) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade da adjudicação. 

20.26. Em caso de concordata, o contrato poderá ser mantido, se a Contratada oferecer garantias que 

sejam consideradas adequadas e suficientes para o satisfatório cumprimento das obrigações por ela 

assumidas; 

20.27. A Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe e as licitantes do certame elegem o foro da 

Cidade de Aracaju, para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Edital. 

 

Aracaju, 30 de maio  de 2016 . 

 

Denise Vasconcelos G.Bendocchi 

Pregoeira 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 

 

O presente termo de referência tem por objetivo a contratação de empresa para o fornecimento de 

medicamentos para reposição do estoque do Departamento de Atenção à Saúde deste Poder, durante o 

exercício de 2016, com fornecimento parcelado, conforme especificações técnicas e quantitativos 

constantes do Edital. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

A presente proposição para aquisição de medicamentos justifica-se pela necessidade de suprir a Diretoria 

de Atenção á Saúde deste Poder, possibilitando condições mínimas necessárias para realização de 

atendimentos a comunidade. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS: 

MEDICAMENTOS ORAIS 

Nº DE 

ORDEM 

MEDICAMENTOS UNID QUANT VALOR 

UNIT 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

R$ 

01 AAS 100 MG CAIXACOM 30 

COMPRIMIDOS 

CAIXA 06 11,96 71,76 

02 ADALAT 10 MG CAPS CAIXA 02 29,09 58,18 

03 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO 

CAIXA COM 30 C0MPRIMIDOS  

CAIXA 12 17,32 207,84 

04 ATROVENT GOTAS  FRASCO 02 20,14 40,28 

05 BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG 

COMPRIMIDO 

CAIXA 12 34,72 416,64 

06 BUSCOFEM  CAPSULA CAIXA 12 16,71 200,52 

07 BUSCOPAN COMPOSTO DRÁGEAS CAIXA 12 12,74 152,88 

08 BUSCOPAN COMPOSTO GOTAS  CAIXA 06 12,00 72,00 

09 BUSCODUO CAIXA 12 19,55 234,60 

10 CAPTOPRIL 25 MG COMP CAIXA 06 16,28 97,68 

11 CAPTOPRIL 50 MG COMP CAIXA 06 30,80 184,80 

12 CEFALIV COMPRIMIDO CAIXA 12 14,11 169,32 

13 CELESTONE GOTAS FRASCO 02 14,32 28,64 

14 CLARITIN COMPRIMIDO CAIXA 12 41,54 498,48 

15 DIAZEPAN 5MG CAIXA COM 30 

COMPRIMIDOS 

CAIXA 04 15,32 61,28 

16 DIGEPLUS  COM 30 C0MPRIMIDOS  CAIXA 06 34,63 207,78 

17 DIMETICONA GOTAS FRASCO 02 10,80 21,60 

18 DIPIRONA 500 MG CAIXA COM 20 

COMPRIMIDOS 

CAIXA 03 10,49 31,47 

19 DORFLEX CAIXA COM 240 

COMPRIMIDOS 

CAIXA 01 146,61 146,61 

20 DRAMIN B6 CAIXA COM 30 

COMPRIMIDOS 

CAIXA 06 16,18 97,08 

21 DROXAINE FRASCO 24 27,77 666,48 

22  FLORATIL 200MG CAIXA 20 35,47 709,40 

23 GARDENAL 100MG CAIXA COM 20 

C0MPRIMIDOS  

CAIXA 04 7,40 29,60 

24 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO CAIXA 06 22,27 133,62 
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25  IBUPROFENO GOTAS FRASCO 06 17,63 105,78 

26 IMOSEC COMPRIMIDO  EMBALAGEM 

COM 200 COMPRIMIDOS 

CAIXA 01 102,88 102,88 

27 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG 

COMPRIMIDO  

CAIXA 20 32,01 640,20 

28 METILDOPA 500MG CAIXA 02 30,80 61,60 

29 MUCOSOLVAN GOTAS FRASCO 02 15,30 30,60 

30 NEOSALDINA CAIXA COM 50 

BLISTERS DE 4 DRAGEAS 

CAIXA 06 229,11 1.374,66 

31 NIMESULIDA 100MG CAIXA 10 14,49 144,90 

32 OMEPRAZOL 20MG CAIXA COM 28 

COMPRIMIDOS 

CAIXA 10 36,50 365,00 

33 PASSILFLORINE SOLUÇÃO  FRASCO 20 34,88 697,60 

34 PONSTAN COMPRIMIDO  CAIXA 06 28,27 169,62 

35 PROFENID 100 MG CAIXA COM 20 

COMPRIMIDOS  

CAIXA 20 47,28 945,60 

36 TYLENOL 750 MG CAIXA COM 200 

C0MPRIMIDOS  

CAIXA 03 217,78 653,34 

37 TYLENOL GOTAS 200 MG FRASCO 04 20,53 82,12 

MEDICAMENTOS INJETÁVEIS 

38 ADRENALINA INJETÁVEL AMP  20 6,25 125,00 

39 AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA  

COM 10 ML IV/IM 

AMP 20 4,65 93,00 

40 BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL CAIXA 06 14,01 84,06 

41 CEDILANIDE AMPOLA DE 2ML COM 

0,4 MG 

AMP 20 2,80 56,00 

42 CLORIDRATO DE AMIODARONA 

INJETÁVEL 

AMP 20 4,35 87,00 

43 COMPLEXO B INJETÁVEL AMP 20 2,70 54,00 

44 DECADRON 4MG/ML INJETÁVEL AMP 12 12,31 147,72 

45 DIAZEPAN10 MG INJETÁVEL AMP  20 11,85 237,00 

46 DIGESAN INJETAVEL CAIXA 04 36,00 144,00 

47 DIPRIRONA 500 MG/ML AMP 20 2,11 42,20 

48 DIPROSPAN HYPACK INJETAVEL CAIXA 12 32,39 388,68 

49 DRAMIN B6 INJETAVEL  CAIXA COM 

10 AMPOLAS 

CAIXA 03 64,00 192,00 

50 FENERGAN AMPOLA 50MG/2ML CAIXA 01 92,34 92,34 

51 INSULINA HUMANA NPH FR/AMP 04 72,83 291,32 

52 INSULINA HUMANA  REGULAR FR/AMP 04 51,52 206,08 

53 PLASIL INJETAVEL  AMP 20 1,58 31,60 

54 PROFENID INJETAVEL CAIXA COM 6 

AMPOLAS 

CAIXA 12 22,98 275,76 

55 SULFATO DE ATROPINA AMPOLA 1 

ML 

AMP 20 1,90 38,00 

56 TRANSAMIN INJETAVEL 50 MG/ML  

CAIXA COM 5 AMPOLAS 

CAIXA  02 43,67 87,34 

57 VITAMINA C INJETÁVEL AMP 20 3,20 64,00 

58 VOLTAREN INJETÁVEL  CAIXA COM 5 

AMPOLAS DE 3 ML/75MG 

CAIXA 04 15,67 62,68 

MEDICAMENTO TÓPICOS 

59 BACTROBAM POMADA CAIXA 04 37,58 150,32 

60 CREME FENERGAN BISNAGA 04 14,75 59,00 
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61 KOLAGENASE COM 

CLORAFENICOL POMADA 

BISNAGA 04 54,70 218,80 

62 REPARIL GEL CAIXA 06 29,44 176,64 

63 RIFOCINA SPRAY CAIXA 04 20,46 81,84 

SOLUÇÃO 

64 ÁLCOOL ETÍLICO A 70% LITRO 48 8,02 384,96 

65 ÁLCOOL GEL A 70% FRASCO 24 14,29 342,96 

66 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 

AMPOLA DE 10 ML 

AMP 20 5,10 102,00 

67 GLICOSE 25% - AMPOLA DE 10 ML AMP 20 0,67 13,40 

68 GLICOSE 50% - AMPOLA DE 10 ML AMP 20 0,72 14,40 

69 GLUCONATO DE CALCIO 10% 

AMPOLA COM 10 ML 

AMP 20 3,60 72,00 

70 RINGER COM LACTATO – FRASCO 

500 ML 

FRASCO 10 5,80 58,00 

71 SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9- IV 

FRASCO 500 ML 

FRASCO 12 4,40 52,80 

72 SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA FRASCO 10 6,80 68,00 

73 SORO GLICOSADO  A 5%  FRASCO 

500 ML 

FRASCO 10 4,90 49,00 

MATERIAIS 

74 AGULHA DESCARTAVEL 30X 7- CX 

COM 100 UNIDADES 

CAIXA 04 101,00 404,00 

75 ATADURA DE CREPON DE 10 CM 

PACOTE COM 12 

UNID 04 29,17 116,68 

76 BAND AID CAIXA 24 7,41 177,84 

77 COMPRESSA DE GAZE PACOTE 

COM 500 UNIDADES 

PACOTE 10 34,59 345,90 

78 CONTONETES Caixa 20 4,28 85,60 

79 FITA DE GLICEMIA ACCU-CHECK 

ACTIVE COM 500 UNIDADES 

Caixa 10 149,33 1.493,30 

80 LAMINA DE BISTURI Nº10 Caixa 01 36,00 36,00 

81 LANCETA ACCU-CHECK CAIXA 

COM 200 UNIDADES 

Caixa 04 140,96 563,84 

82 MICROPORE DE 25MMX 10M Rolo 24 11,77 282,48 

83 SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML Caixa 03 120,80 362,40 

84 SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML Caixa 03 210,80 632,40 

85  TERMÔMETRO CLINICO – CAIXA 

COM 12 UNIDADES 

Caixa 01 168,24 168,24 

VALOR TOTAL ESTIMADO  DA LICITAÇÃO  POR EXTENSO: ( DEZENOVE MIL, 

DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS) 

19.225,02 

 

4. VALOR  ESTIMADO E PAGAMENTO CONTRATUAL 

O valor para a contratação dos serviços, está estimado, inicialmente em até R$ 20.000,00(vinte mil reais), 

não constituindo obrigação de dispêndio para este Poder, servindo apenas de subsídio às licitantes na 

formulação das propostas; 

O pagamento será efetuado, mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente, mediante apresentação no 

protocolo deste Poder Legislativo, da documentação hábil à quitação: 

I - Nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Departamento de Atenção à Saúde e/ou Chefe do 

Núcleo de Almoxarifado; 

II - Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, Municipal, Certidões de FGTS, INSS 

e CNDT. 
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5. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA: 

5.1 Entregar os medicamentos ou outros produtos farmacêuticos diretamente na Assembleia Legislativa de 

Sergipe,  no horário de 08 ás 12:00 h  e em conformidade com as Guias de Solicitação de Medicamentos 

emitidas pela Diretoria de Atenção á saúde deste Poder; 

5.2 Entregar os medicamentos em até 24 (vinte e quatro) horas depois da formalização do pedido (Guia de 

Solicitação de Medicamentos), sem qualquer custo adicional; 

5.3 Providenciar e entregar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas depois da formalização do pedido, 

medicamentos que estejam em falta no estoque; 

5.4 Não substituir, em qualquer hipótese, quantidade e medicação constante da Guia de Solicitação de 

Medicamento, salvo quando autorizado pela ALESE; 

5.5 Fornecer os medicamentos com o preço constantes nos periódicos ABC-FARMA  com fulcro na 

Portaria n. 37/92 do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,  com aplicação do índice de 

desconto, definido no contrato; 

5.6 Enviar, juntamente com as notas fiscais devidamente preenchidas as solicitações de medicamentos 

(Guias de Solicitação ou outro documento similar) para efeito de conferência e pagamento; 

5.7 Providenciar a correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE no fornecimento dos 

medicamentos ou outro produto farmacêutico, durante o prazo de vigência do contrato; 

5.8 Fornecer, quando solicitado, quaisquer medicamentos e outros produtos farmacêuticos constantes dos 

periódicos ABCFARMA; 

5.9 Não transferir, no todo ou em parte, a outrem, o objeto da presente licitação. 

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1 Emitir a Guia de Solicitação de Medicamentos ou outros produtos farmacêuticos e encaminhar à 

CONTRATADA, que deverá atender ao pedido no prazo fixado neste Termo de Referência; 

6.2 Fazer a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro 

próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que a seu critério, exijam 

medidas corretivas por parte da contratada; 

6.3 Prestar informações e esclarecimentos à Contratada, a fim de facilitar a execução do objeto do 

contrato; 

6.4 Fazer a conferência do pedido e atestar a Nota Fiscal emitida pela Contratada e efetuar o respectivo 

pagamento. 

 

7. PRAZO 
O prazo de vigência da contratação será a partir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2016. 

 

8. DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado, mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente, mediante 

apresentação no protocolo deste Poder Legislativo, da documentação hábil à quitação: 

I - Nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Departamento de Atenção à Saúde e/ou Chefe do 

Núcleo de Almoxarifado; 

II - Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, Municipal, Certidões de FGTS, INSS 

e CNDT. 

8.2 Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variação do INPC, desde a 

data final do período de adimplemento, até a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste item, não 

serão computados os atrasos atribuíveis à contratada e os decorrentes da não aprovação dos documentos de 

quitação ou, ainda, da não aceitação da mercadoria. 

 

8.3.  De acordo com o art.185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que participar de 

licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federação, recolherá o imposto 

correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. 

8.4 O preço dos medicamentos a serem pagos à licitante será o valor obtido da aplicação do percentual de 

desconto oferecido no pregão sobre o preço dos medicamentos ao consumidor fixado nos periódicos 



 

 

 

 

Estado de Sergipe 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SERGIPE 

 
 

23 

 

ABCFARMA e/ou BRASINDICE, o que for menor, vigente na data da emissão da nota fiscal. 

 

9. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. A despesa orçamentária decorrente da contratação dos serviços de que tratam o objeto desta 

Licitação, neste exercício, com dotação suficiente para atender esta finalidade, correrá à conta: Unidade 

orçamentária: 01.031.0001.0461- Coordenação da Ação Legislativa, Classificação da despesa 3.3.90-

Outras Despesas Correntes, Fonte de Recurso 0101. 

9.2. As despesas para o exercício subsequente, quando for o caso, serão alocadas à dotação orçamentária 

prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao Assembleia Legislativa do Estado de 

Sergipe pela Lei Orçamentária Anual. 

 

 

 

Aracaju, 13 de maio  de 2016. 

 

 

Coordenador de  Material e Patrimônio 
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ANEXO II – MODELO 

PROCURAÇÃO 

 

 

 

P R O C U R A Ç Ã O 

 

Por este instrumento particular de procuração, nomeamos o (a) Sr. (Sra.) ___________________, portador 

(a) da carteira de identidade nº ______________, expedida pela SSP do Estado de _________, CPF nº 

__________________, como representante legal da empresa ___________________________, inscrita no 

CNPJ sob nº  __________________________________, no Pregão Presencial nº 009/2016, instaurado 

pela Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, outorgando-lhe podres para entregar, receber e juntar 

documentos, assinar atas e termos, tomar deliberações receber ofícios e relatórios, firmar declarações, dar 

ciência, e, especialmente, ofertar novas propostas através de lances, enfim, praticar todos os atos que se 

tornem necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

 

Local e data 

 

___________________________ 

(Representante legal da empresa)  
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ANEXO III - MODELO 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, 

INCISO XXXIII, DA CF 

 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

LICITAÇÃO Nº 012/2016  PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2016.  

 

 

A empresa _______________(Razão Social da empresa) ____________, inscrita no CNPJ nº  

___________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr.(a.)_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

._________________ (órgão emissor e unidade da federação) _____ e do CPF nº ._________________, 

DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

de 1988, c/c com o art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (____).  

 

 

Local e data  

 

 

___________________________ 

(Representante legal da empresa)  

 

OBSERVAÇÃO: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO IV – MODELO 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

A ________(NOME DA EMPRESA)__________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________, situada 

à _______(endereço completo)________, por intermédio de seu representante legal (o) a Sr.(a) 

______________________, portador(a) da carteira de Identidade nº ________, SSP/____ e do CPF nº 

_______________, abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os 

requisitos exigidos para sua habilitação para participar da Licitação nº 012/2016 Pregão Presencial nº 

009/2016 da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, 

da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e não se enquadra em nenhum dos dispositivos da Lei nº 

8.666/93 em função dos quais estaria impedida de licitar ou de contratar com a Administração Pública, 

estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento. 

 

Local e data 

__________________________ 

(Representante legal da empresa)  

 

 

OBSERVAÇÃO: A presente Declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento, ou seja, fora dos 

envelopes. 
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ANEXO V - MODELO 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

(em papel timbrado da empresa)  

 

LICITAÇÃO Nº 012/2016  PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2016. 

 

A ________ (NOME DA EMPRESA)__________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________, 

situada à _______(endereço completo)________, por intermédio de seu representante legal (o) a Sr.(a) 

______________________, portador(a) da carteira de Identidade nº ________, SSP/____ e do CPF nº 

_______________, abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que é _________ 

(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE) e que não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e alterada pela Lei Complementar 

nº 147/2014, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não 

havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame. 

 

 

Local e data 

___________________________ 

(Representante legal da empresa) 

 

 

OBSERVAÇÃO: Este documento, também, deverá ser entregue no ato do credenciamento, ou seja, fora 

dos envelopes. 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO  Nº  
                                                                                         

Termo de Contrato de Fornecimento de Material de Consumo que entre si 

fazem a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e a Firma   

 

        Pelo presente instrumento particular de Contrato de fornecimento de 

material de consumo, que entre si fazem por esta e na melhor forma de direito, a Assembleia Legislativa 

do Estado de Sergipe, C.G.C. nº13.170.840/000l-44, doravante denominada CONTRATANTE, neste 

ato representada pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima  e pelo Primeiro Secretário 

Deputado Jeferson Andrade, ambos brasileiros e  residentes  nesta Capital e do outro, a Firma  , 

estabelecida na ,  bairro  , CEP:   , inscrita no C.N.P.J. sob  nº  , Inscrição Estadual nº   , denominada 

CONTRATADA, representada pelo sócio Sr(a).,   ,inscrito no C.P.F. n.º , R.G nº  ,   denominada 

CONTRATADA,  têm justo e contratado por este e na melhor forma de direito, o que adiante segue 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

      CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

     O presente ajuste objetiva o fornecimento mensal e parcelado  de 

medicamentos para reposição do estoque do Departamento de Atenção à Saúde deste Poder, durante o 

exercício de 2016, nas condições e especificações detalhadas constantes do Anexo I - Termo de 

Referência, deste Edital., que faz parte integrante deste Contrato, independente de transcrição. 

           

    CLÁUSULA SEGUNDA-DISCRIMINAÇÃO  DOS SERVIÇOS 
 

2.1.O presente Contrato objetiva  aquisição de medicamentos para  suprir a Diretoria de Atenção á Saúde 

deste Poder, possibilitando condições mínimas necessárias para realização de atendimentos e 

funcionamento do departamento.  

2.2.ESPECIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS: 

 

MEDICAMENTOS ORAIS 

Nº DE 

ORDEM 

MEDICAMENTOS UNID QUANT VALOR 

UNIT 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

R$ 

01 AAS 100 MG CAIXACOM 30 

COMPRIMIDOS 

CAIXA 06   

02 ADALAT 10 MG CAPS CAIXA 02   

03 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO 

CAIXA COM 30 C0MPRIMIDOS  

CAIXA 12   

04 ATROVENT GOTAS  FRASCO 02   

05 BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG 

COMPRIMIDO 

CAIXA 12   

06 BUSCOFEM  CAPSULA CAIXA 12   

07 BUSCOPAN COMPOSTO DRÁGEAS CAIXA 12   

08 BUSCOPAN COMPOSTO GOTAS  CAIXA 06   

09 BUSCODUO CAIXA 12   

10 CAPTOPRIL 25 MG COMP CAIXA 06   

11 CAPTOPRIL 50 MG COMP CAIXA 06   

12 CEFALIV COMPRIMIDO CAIXA 12   

13 CELESTONE GOTAS FRASCO 02   

14 CLARITIN COMPRIMIDO CAIXA 12   

15 DIAZEPAN 5MG CAIXA COM 30 CAIXA 04   
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COMPRIMIDOS 

16 DIGEPLUS  COM 30 C0MPRIMIDOS  CAIXA 06   

17 DIMETICONA GOTAS FRASCO 02   

18 DIPIRONA 500 MG CAIXA COM 20 

COMPRIMIDOS 

CAIXA 03   

19 DORFLEX CAIXA COM 240 

COMPRIMIDOS 

CAIXA 01   

20 DRAMIN B6 CAIXA COM 30 

COMPRIMIDOS 

CAIXA 06   

21 DROXAINE FRASCO 24   

22  FLORATIL 200MG CAIXA 20   

23 GARDENAL 100MG CAIXA COM 20 

C0MPRIMIDOS  

CAIXA 04   

24 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO CAIXA 06   

25  IBUPROFENO GOTAS FRASCO 06   

26 IMOSEC COMPRIMIDO  EMBALAGEM 

COM 200 COMPRIMIDOS 

CAIXA 01   

27 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG 

COMPRIMIDO  

CAIXA 20   

28 METILDOPA 500MG CAIXA 02   

29 MUCOSOLVAN GOTAS FRASCO 02   

30 NEOSALDINA CAIXA COM 50 

BLISTERS DE 4 DRAGEAS 

CAIXA 06   

31 NIMESULIDA 100MG CAIXA 10   

32 OMEPRAZOL 20MG CAIXA COM 28 

COMPRIMIDOS 

CAIXA 10   

33 PASSILFLORINE SOLUÇÃO  FRASCO 20   

34 PONSTAN COMPRIMIDO  CAIXA 06   

35 PROFENID 100 MG CAIXA COM 20 

COMPRIMIDOS  

CAIXA 20   

36 TYLENOL 750 MG CAIXA COM 200 

C0MPRIMIDOS  

CAIXA 03   

37 TYLENOL GOTAS 200 MG FRASCO 04   

MEDICAMENTOS INJETÁVEIS 

38 ADRENALINA INJETÁVEL AMP  20   

39 AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA  

COM 10 ML IV/IM 

AMP 20   

40 BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL CAIXA 06   

41 CEDILANIDE AMPOLA DE 2ML COM 

0,4 MG 

AMP 20   

42 CLORIDRATO DE AMIODARONA 

INJETÁVEL 

AMP 20   

43 COMPLEXO B INJETÁVEL AMP 20   

44 DECADRON 4MG/ML INJETÁVEL AMP 12   

45 DIAZEPAN10 MG INJETÁVEL AMP  20   

46 DIGESAN INJETAVEL CAIXA 04   

47 DIPRIRONA 500 MG/ML AMP 20   

48 DIPROSPAN HYPACK INJETAVEL CAIXA 12   

49 DRAMIN B6 INJETAVEL  CAIXA COM 

10 AMPOLAS 

CAIXA 03   

50 FENERGAN AMPOLA 50MG/2ML CAIXA 01   

51 INSULINA HUMANA NPH FR/AMP 04   
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52 INSULINA HUMANA  REGULAR FR/AMP 04   

53 PLASIL INJETAVEL  AMP 20   

54 PROFENID INJETAVEL CAIXA COM 6 

AMPOLAS 

CAIXA 12   

55 SULFATO DE ATROPINA AMPOLA 1 

ML 

AMP 20   

56 TRANSAMIN INJETAVEL 50 MG/ML  

CAIXA COM 5 AMPOLAS 

CAIXA  02   

57 VITAMINA C INJETÁVEL AMP 20   

58 VOLTAREN INJETÁVEL  CAIXA COM 5 

AMPOLAS DE 3 ML/75MG 

CAIXA 04   

 

59 BACTROBAM POMADA CAIXA 04   

60 CREME FENERGAN BISNAGA 04   

61 KOLAGENASE COM 

CLORAFENICOL POMADA 

BISNAGA 04   

62 REPARIL GEL CAIXA 06   

63 RIFOCINA SPRAY CAIXA 04   

SOLUÇÃO 

64 ÁLCOOL ETÍLICO A 70% LITRO 48   

65 ÁLCOOL GEL A 70% FRASCO 24   

66 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 

AMPOLA DE 10 ML 

AMP 20   

67 GLICOSE 25% - AMPOLA DE 10 ML AMP 20   

68 GLICOSE 50% - AMPOLA DE 10 ML AMP 20   

69 GLUCONATO DE CALCIO 10% 

AMPOLA COM 10 ML 

AMP 20   

70 RINGER COM LACTATO – FRASCO 

500 ML 

FRASCO 10   

71 SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9- IV 

FRASCO 500 ML 

FRASCO 12   

72 SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA FRASCO 10   

73 SORO GLICOSADO  A 5%  FRASCO 

500 ML 

FRASCO 10   

 

74 AGULHA DESCARTAVEL 30X 7- CX 

COM 100 UNIDADES 

CAIXA 04   

75 ATADURA DE CREPON DE 10 CM 

PACOTE COM 12 

UNID 04   

76 BAND AID CAIXA 24   

77 COMPRESSA DE GAZE PACOTE 

COM 500 UNIDADES 

PACOTE 10   

78 CONTONETES Caixa 20   

79 FITA DE GLICEMIA ACCU-CHECK 

ACTIVE COM 500 UNIDADES 

Caixa 10   

80 LAMINA DE BISTURI Nº10 Caixa 01   

81 LANCETA ACCU-CHECK CAIXA 

COM 200 UNIDADES 

Caixa 04   

82 MICROPORE DE 25MMX 10M Rolo 24   

83 SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML Caixa 03   

84 SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML Caixa 03   

85  TERMÔMETRO CLINICO – CAIXA Caixa 01   



 

 

 

 

Estado de Sergipe 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SERGIPE 

 
 

31 

 

COM 12 UNIDADES 

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO  POR EXTENSO: (          )  

 
 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 

 

    O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 

2016. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Poderá a Contratante acrescer ou suprimir a quantidade do material ora licitado, 

a depender de sua necessidade não devendo exceder ao limite estipulado em Lei, podendo exceder a esse 

limite se houver supressão resultante de acordo celebrado entre os Contratantes observando-se ao disposto 

no artigo 65, inciso I, II da Lei nº 8.666/93, (em sua atual redação). 

 

CLÁUSULA  QUARTA - VALOR DO CONTRATO 
 

Pelo perfeito cumprimento do acordado, ou seja, o fornecimento do material 

contratado, após a apresentação da Nota Fiscal/fatura, devidamente atestada pela Diretoria de Atenção à 

Saúde, onde já estão incluídos os tributos incidentes sobre o material e sobre a venda, e observado o 

cumprimento da Resolução TCE/SE n.º 208, de 06 de dezembro de 2001, será pago à Contratada até o 

quinto (5º) dia útil do mês subsequente, a quantia total estimada  de até R$  (       ) , a ser diluída 

mensalmente, conforme o efetivo fornecimento. 

 

 CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 

5.1. O pagamento será efetuado, mensalmente, até o 5º dia útil do mês 

subsequente, mediante apresentação no protocolo deste Poder Legislativo, da documentação hábil à 

quitação: 

    I - Nota fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo  Departamento de 

Atenção à Saúde e/ou Chefe do Núcleo de Almoxarifado; 

 II - Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, 

Municipal, Certidões de FGTS, INSS e CNDT. 

 

5.2. O percentual de desconto inicialmente proposto será fixo e irreajustável 

durante todo o período do fornecimento dos medicamentos, salvo na hipótese do artigo 65, inciso II, 

alineá d da Lei nº 8.666/93 

5.3.  Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada 

segundo a variação do INPC, desde a data final do período de adimplemento, até a data do efetivo 

pagamento. Para o efeito deste item, não serão computados os atrasos atribuíveis à contratada e os 

decorrentes da não aprovação dos documentos de quitação ou, ainda, da não aceitação da mercadoria. 

5.4. De acordo com o art.185 do Regulamento do ICMS do Estado de 

Sergipe, aquele que participar de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da 

federação, recolherá o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. 

 

CLÁUSULA SEXTA –OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA 

 

6.1. No decorrer da execução do Contrato decorrente deste Termo, obriga-se 

a Contratada  a envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos 

encargos que lhe são confiados, obrigando-se ainda a: 

6.2. Entregar os medicamentos ou outros produtos farmacêuticos 

diretamente na Assembleia Legislativa de Sergipe,  no horário de 08 ás 12:00 h  e em conformidade com 

as Guias de Solicitação de Medicamentos emitidas pela Diretoria de Atenção á saúde deste Poder; 

6.3. Entregar os medicamentos em até 24 (vinte e quatro) horas depois da 

formalização do pedido (Guia de Solicitação de Medicamentos), sem qualquer custo adicional; 
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6.4. Providenciar e entregar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas depois da 

formalização do pedido, medicamentos que estejam em falta no estoque; 

6.5. Não substituir, em qualquer hipótese, quantidade e medicação 

constante da Guia de Solicitação de Medicamento, salvo quando autorizado pela ALESE; 

6.6. Fornecer os medicamentos com o preço constantes nos periódicos 

ABC-FARMA  com fulcro na Portaria n. 37/92 do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,  

com aplicação do índice de desconto, definido no contrato; 

6.7. Enviar, juntamente com as notas fiscais devidamente preenchidas as 

solicitações de medicamentos (Guias de Solicitação ou outro documento similar) para efeito de 

conferência e pagamento; 

6.8. Providenciar a correção das deficiências apontadas pelo 

CONTRATANTE no fornecimento dos medicamentos ou outro produto farmacêutico, durante o prazo de 

vigência do contrato; 

6.9. Fornecer, quando solicitado, quaisquer medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos constantes dos periódicos ABCFARMA; 

6.10. Não transferir, no todo ou em parte, a outrem, o objeto da presente 

licitação. 

 

    CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

7.1. A Assembleia Legislativa de Sergipe compromete-se, durante a vigência 

do Contrato objeto deste Termo a:  

7.1.1. Emitir a Guia de Solicitação de Medicamentos ou outros produtos 

farmacêuticos e encaminhar à CONTRATADA, que deverá atender ao pedido no prazo fixado neste 

Termo de Referência; 

7.1.2. Fazer a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativo e 

quantitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer 

fatos que a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada; 

7.1.3. Prestar informações e esclarecimentos à Contratada, a fim de facilitar 

a execução do objeto do contrato; 

7.1.4 Fazer a conferência do pedido e atestar a Nota Fiscal emitida pela 

Contratada e efetuar o respectivo pagamento. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO/FISCALIZAÇÃO/ 

SOLICITAÇÃO DO MATERIAL 

 

                                        A Diretora do Departamento de Atenção à Saúde será no âmbito da Contratante, 

responsável pela solicitação do material, recebimento e que atestará a qualidade e a entrega dos mesmos. 

CLÁUSULA NONA – FONTES DE RECURSOS DE DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta dos 

recursos orçamentários consignados no Orçamento Programa de 2015, obedecendo à Classificação 

Orçamentária, na forma descrita abaixo: Unidade orçamentária: 01.031.0001.0461- Coordenação da Ação 

Legislativa, Classificação da despesa 3.3.90-Outras Despesas Correntes, Fonte de Recurso 0101. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

10.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, 

sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que: 

10.1.1. não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de 

sua proposta; 
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10.1.2. apresentar documentação falsa; 

10.1.3. ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

10.1.4. não mantiver a proposta; 

10.1.5. falhar ou fraudar na entrega do objeto; 

10.1.6. comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.7. fizer declaração falsa;  

10.1.8. cometer fraude fiscal. 

10.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de 

atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da 

obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às 

seguintes penalidades: 

10.2.1. advertência por escrito; 

10.2.2. multa de: 

a) 0,5%(cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja entregue com 

atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias; 

b) 20%(vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por período 

superior a 15 (quinze) dias; 

 30%(trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação   

assumida; 

10.2.3. suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

10.3. As sanções de multa poderão ser aplicadas à licitante juntamente  com a de advertência, suspensão 

temporária para licitar e contratar com a administração da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. 

                                CLÁUSULA  DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Independente de transcrição, farão parte do presente Contrato todas as 

condições estabelecidas no Edital referente à Licitação nº 012/2016 –Pregão Presencial n º 009/2016  e, no 

que couber , a proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  SEGUNDA – DO FORO 
 

    Fica eleito desde já o foro da cidade de Aracaju/Sergipe com exclusão de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas, porventura  decorrentes da 

interpretação e execução do Contrato. 

    E, por estar justos e contratados, assinam o presente em (03) três vias de 

igual teor, em presença das testemunhas abaixo, para que produzam os demais efeitos decorrentes deste 

ato. 

Aracaju(SE),       de                            de 2016    . 

 

 

 

Deputado  Luciano Bispo de Lima                           Deputado Jeferson Andrade                                                                                 

Presidente                                                                                         1ª Secretário 

 

CONTRATANTE                                                                                     CONTRATANTE  
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Firma   

CONTRATADA 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS:                 __________________________________________ 

 

                                                   _________________________________________ 
 


