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Edital de Licitacáo nos termos
de Lei tuderalho 8.6ôô/93 e
suas alteraçôes posteÍior$.

Prossiga-se

O mUNfCÍplO DE ILHA COMPRIDA, entidade pública, inscrita no C.N.p.J./M.F. sob o no
64.037.872/0001-07, com sede na Avenida Beira Mar, n" 11.000 - Balneiírio Meu Recanto, neste
Município de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, toma público, para coúecimento dos
interessados, que fará realizat a licitação na modalidade "CONVITE", do tipo Menor preço
Global, objetivando a contratação de Empresa para a AeUISIÇÃO DE DIVERSOS
MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MTINICÍPTO OB ILHA COMPRIDA, ESTADO DE
SÃO PAULO. O recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços dar-
se-á no dia 10 de abril de 2014, às 14 horas, na sala da Divisão de compras do MUNICÍPIO de
Ilha comprida, localízada no endereço acima onde também serão prestadas informações pelo
fone (13) 3842.7000 e fax (13) 3842.7061,, nos horários das 09h às 12h e das l4h às l7h de
segunda a sexta feia, até 02 dias úteis anteriores à realização do certame licitatório.

A presente licitação será regida pela Lei No 8.666, de 21 de juúo de 1993 com suas
alterações posteriores, e ao estabelecido neste Edital.

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a
aquisição de diversos medicamentos para fornecimento aos pacientes atendidos pelo
Depârtamento de Saúde deste Município de Ilha Comprida, Estado de São paulo, conform
quantidade e descrição abaixo:

ITEM QUANT DEscRtÇÃo APRESENTAçÁo

1 Ácido Ascórbico lOOm8,/mL lnjetável

2 20 Adenosina 3mB/mL lnjetável

3 40 Água para lnjeção (sOOmL) golsa

4 1000 Águã para lnjeção (1Oml") Ampola

5 Aminofilinâ 24m&/mL lnjetável

6 50 Amiodarona (Cloridrato) 50m&/mL lnjetável

1 Ámpicilina 500m9 injetável

8 100 Atropina (Su lfato) 0,25 mg,/m L lnjetável

9 200 Benrilpênicilina Benratina 1.200.000Ut lnjetávêl

10 200 Benzilpênicilina Procaína 300.000UI + Eenzilpenicilinâ potá5sica

1@.000ut
lnjetável

11 100 Eetametãsona (Dipíopionato) 5m&/mL + Betametasonâ (Fosf
Dissódico)2m ElnL

lnjetável

12 200 Bicarbonato de Sódio 8,4% Ampola

13 500 Captopril25mg Comprimido

300 CeÍalotina Sódica 18 lnjetável
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15 300 Ceftriaxona 1g lnjetável
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t6 1000 Cimetidina (Cloíidrato) 150m&/mt lnjetável

17 50 Claritromicina 500m9 Comprimido

18 200 Cloreto de Potássio 19,1% Ampola

19 200 Cloreto de Sódio 10% (10m1) Ampolâ

20 100 Colagenase 0,6U/8 + Cloíaníenicol 0,01&/B Bisnâga

2r 50 Deslanosídeo 0,2m&/mL lnjêtável

22 100 Oexametasona 1mg caeme BisnaSa

23 2000 Oexametasona {Íosf, Dissódico) 4mg/mL Injetável

24 50 Dexametasona 0,5m&/mL elixir

50 Oexcloíeniramina (Maleato) + Betametasona 2mE/O,2,mE/smL suspensão

26 2000 lnjetável

27 500 Dimenidrinato 30m&/10m1+ Cl. de Piridoxina 50m8,/10m1- lnjetável

28 500 0imenidrinato 30m&/10m1+ Cl. de Piridoxina 50m8,/10m1+
Glicose 100omg,/10m1- + Frutose 1000m&/l.0mL

lnjetável

29 100 0ipiroôâ Sódica 500m&/ml- (Solução) - Fr Gotas

30 2000 Dipirona Sódicâ 500m&/l\41 2ml injetável

31 300 lnjetável

50 0obutâmina (Cloridrato) 12,5m8,/mL Injetável

33 50 Dopamina (Cloridíato) 5m&/mL lnjetável

34 100 Epinefrina 1&/100Om L lnjetável

35 200 Escopolamina (Butilbrometo) 20m&/5mL + Diplrona Sódica

2,5glstoL
Gota5

2000 Escopolamina {Butilbrometo) 20m&/5mL + 0ipirona Sódicâ
2,59,/smL

injetável

37 200 Escopolamina Íbutilbíometo) 10m9,/mL SOtaS

38 1000 Escopolâmina (Butilbrometo) 20m&/ml" injetável

39 100 EtileÍrina {cloridrato) 10m&/mL lnjetável

40 50 Etilef rina {Cloridrâto) 7,5m9./mL

41 150 Fenoterol (Bromidrato) 5m&/mt Gotas

42 500 Fuíosemlda 10m8,/mL lnjetável

43 2 Gelatina Solução 3,5% Solsa

44 100 Gentâmicina 80m9,/2mL Injetável

45 20 Glicerinâ (soluçãode Glicerola 12% c/sonda Retal)500m1 Bolsa

46 400 Gluconato de Cálcio 100m&/mt lnjetável

47 1000 Glicosê 50% (10m1) Ampola

48 1000 Glicose 5% (250m1) golsa

49 800 Glicose 5% (500m1) Bolsa

50 50 Hepaíinà Sódica 50O0Ul/ml 5ml lnjetável

51 1000 Hidrocortisona (SuccinatoSódico) S00mg lnjetável

300 Hidrocortisonâ (Succinato Sódico) 1O0mg injetável

53 200 lprâtrópio (brometo) 0,25m9/mL Gotâs

54 50 lsossorbida 5mg Comprimido

55 50 lsossorbida 5mg injetável

,

C

25

Diclofenaco Sódico 75m&/3mt

oipirona Sódica 750m9 + Cl, de Adifenina 25mB + Cl. de
Prometazina 25mg

32

36

Gotas

52
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56 20 Levofloxacino 500m8 injetável
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51 5 Lidocáína 10% Sprãy Spray

58 s0 Lidotaína 2% (Fr. 20mL) s^ injetável

59 20 LidocaÍna 2% (Fr. 20mL) c/v

60 50 Lidocaína 2% Gêl gisnaga

61 20 Manitol20% (250m1) Solsa

62 250 Metildopa 250m9 Comprimido

1000 Metoclopíamida (Cloridrato) 10m9./2mL lnjetável63

64 80 N4etoclopramida (Cloíidrato) 4me,/mL 8Otàs

65 50 Metoprolol (Tartarato) 100m9 injetável

66 2AO injetável

67 50 Oxitocina 5Ul/mI lnjetável

68 200 Paracetamol 200m&/mL Gotâs

69 500 Polivitâmínico/ complêxo B lnjetável

50 Prêdnisolonâ 3mg,/mL (Fosf. sódico) solução oral Liquido

71 s00 Promêtazina 25mg/mL lnjetável

72 10 Regencel Pomada SisnaSa

13 200 Sais para Reidratação Oral Envelope

74 100 Simeticona 75m&/mL

Solução de Cloreto de 5ódio a 0,9% (l00mL) Bolsa1000

76 800 solução de Cloíeto de Sódio â 0,9% (250m1) Bolsa

11 800 Bolsa

1S0 Solução Fisiológica dê Ringer Lãctato (5o0mL) Bolsa

0olsa19 Solução Glicofisiológica - (500m1)

80 10 Sulfadiâzina dê Prata 1% - Pote 4008 / 309 Pote

Bisnasga81 50 Sulfadiazina dê Prâta 1% - 509

200 Sulfàto de Magnésio 10% (10m1) injetávêl

lnjetável83 50 SulÍato de Terbutalina 0,5m&/mL

a4 50 Suxametônio 100m9

85 300 Tenoxicam 20mg lnjetável

Tenoxicam 40mB injetável200

87 50 Vitamina K1 (Fitomenadiona) 10m9,/mL lnjetável

88 50 Ciprofloxacino 400m8 injetável

89 100 Metronidazol comprimido

injetável90

injetável91 50 Noradrenalina

92 s00 Cetoprofeno lnjetável

20 Bromopridâ Gotas93

94 100 Bíomoprida comprimido

95 100 lbuprofeno gotas

96 100 Carvão ativado cápsula

97 20 Neostigmina

98 200 Neomicna + bacitracina tópico

I

V

injetável

Omeprazol40mg

70

Gotas

75

Solução de Clo.eto de Sódio a 0,9% (500m1)

200

lnjetável

86

100 Mêtronidauol

injetável
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99 amoxacilina 250m&/ml suspensão

t,
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100 100 amoxBcilínâ 250m&/ml+ clavulanato suspensão

20 Nitroprussiato de 5ódio

LO2 200 Acetilcistêlna 10% 3mlsol. tnj injetável

103 50 Tiamina 300m8 injetável

104 200 Loratadina lm&/ml sol oral Suspensão

105 200 [oratadjna 10mg comprimido

106 50 Cêtoconâzol100mg Crême

107 50 do de zinco creme

108 100 Tiocolchicosídeo injetável

109 Ácido tranexânico (transamin) injetávêl

110 10 Enoxaparina 0,40 mg/ml

111 30 Sulfametoxazol + Trimetropim suspensão

172 200 Cefalexina 500mg comprimido

500 CipÍofloxacino aomprimido

114 500 Norfloxacino compÍimido

115 200 levofloxacino €omprimido

116 100 DiSoxina comprimido

rL7 30 Diltiazen injetável

118 100 MetllerSometrina injetável

119 100 Noripurum injetável

120 10 Vaselina LÍquida tópico

12r 10 TrobÊmicinâ colírio

100

Os medicamentos deverão ser entregues com rigorosa observância, às especiÍi{açôes i
fomecidas e em conformidade com as condições do Edital e da proposta vencedora. 

' 
\' i

\/cLÁusrrLAu-pAApREsENTACÃo V
2.1 - os envelopes DocUMENTAÇÃo e pRoposrA deverão ser entregues na Divisão de

!..omqras, 
na sede do Município, localizada na Avenida Beira Mar, no 1 1.000,-neste Município de

Ilha comprida, até as l3h e 30min do dia 10 de abril de 2014, iniciando-se a abertum dos
envelopes DOCUMENTAÇÃO, no mesmo dia e local, as 14horas.

2.2 - os proponentes deverão apresentar "Documentos de Habilitação" e ',proposta de preços,,
em envelopes separados, indevassáveis, cada um deles com identihcação clarà do proponente
referente à licitação e identificando o conteúdo dos envelopes.

CLÁUSULA III - DAs CoNDICÕEs DE PARTICIPACÃo .
I

] t - lerio admitidos a participar desta licitação os que estejam legalmente estabelecidos nu \ ,
forma da lei, para os fins do objeto pleiteado; f
3..2 -É vedada a qualquer pessoa fisica ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais
de uma empresa;

101 injetável

20

113



3.3 - A proponente deverá se fazer representar por pessoa devidamente credenciada para praticar
todos os atos necessários em nome da empresa em todas as etapas da presente licitaçâo;

?:1 , O local de entrega dos envelopes contendo "DOCUMENTOS DE HABILITaÇÃO,' e
"PRoPoPosrA DE PREÇos" será no Município de Ilha comprida, situada à Avenida Beira
Mar, n" 1 1.000 - Balneiírio Meu Recanto, no Município de Ilha comprida, Estado de São paulo,
até as 13h e 30min do dia 10 de abril de 2014, na Divisão de Compras;

3.5 - Após a data e horário estabelecidos para o recebimento dos envelopes, neúum outro será
aceito e nem tampouco serão permitidos adendos ou acréscimos aos mesmos;

3.6 - os recursos serão recebidos, analisados ejulgados de acordo com a legislação vigente;

Município de llha Comprida
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U V-DA OPOSTA E PRE o
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CLÁUSULA IV- DA HABILITACÃO

4.1 - o proponente deverá apresentar no envelope n" 1 "DocuMENTos DE HABILITAÇÀO",
em 01 (uma) vi4 os seguintes documentos:

4'1'1' -cópia do contrato social da empresa, com todas as alterações ou consolidado ou
documento equivalente;
4.1.2. - cópia do comprovante de Inscrição no cadastro Nacional de pessoa Jurídica
(C.N.P.J.,/N4F) ou cópia de inscrigão do Cadastro de pessoas Físicas (CPF/MF), conforme o caso;
4.1.3. Prova de Regularidade com a Fazenda e Federal, Estadual e Municipal do domicilio o
sede, que deverão estar no prazo de validade na data da abertua dos envelopes;
4.1.4. Certidão Negativa de Débito (CND) expedida pelo INSS - Instituto Nacional de Se
Social, que deverá estar no prazo de validade na data da abertura dos envelopes;
4.1.5. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, ue
deverá estar no pftv o de validade na data da abertura dos envelopes;
4.1 .6. Certidão Negativa perante a Justiça de Trabalho que deverá estar no prazo de validade
data da abertura dos envelopes;
4.1.7. Decluagão de coúecimento e concordância do Edital Tipo convite (ÂNExo l);
4'1.8. Declaração indicando o nome da(s) pessoa(s) responsrivel(is) para formalizáção do
coNTRATo, quando haver, na qual deverá constaÍ a nacionalidade,- estado civil, caÍgo que
ocupa na empresa, número e órgão emissor da cédula de Identidade (RG), número do cpF,MF e
endereço residencial completo, sendo que quando não se tratar do(s) próprio(s) representante(s)
da empresa, nos termos do contrato social, além da declaração .up.a à"rú sei apresentada
também procuração específica com poderes para formalização do coúTRATo (ANEio 2);
4.1.9 - Declaração de que assume inteira e completa responsabilidade pela perfeita execução dos
serviços (ANEXO 3) e
4.1.10 - Declaração, no caso de microempresa e empresa de pequeno porte, de que cumpre os
requisitos legais necessários para a obtenção do tratamento favorãcido,-com base nas 

"onàiçõesestabelecidas no aÍ. 30 da Lei complementar no 123/2006 e no Decreto Federal 6.20412007
(ANEXO 4).

5.1.- O p-roponente deverá aprcsentar no envelope n" 02 ,,pROpOSTA DE PREÇOS,,, proposta,
datilografada ou impressa por meio eletrônico, sem rasuras e emendas, carimbada e assinada

Apenida Beiru MaL n" I r.000, Barneddo Meu Recanto - Irha comprrda/sp - cEp: 11925-000 -(r3) 3g42-7000
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pelo representante legal da empresa em 01 (uma) via o seguinte:

5.1.1 - Preço total referente ao fomecimento do objeto desta licitagão, em moeda corrente
nacional, incluindo impostos, frete e encargos sociais decorrentes.

5.1.2 - condições de Pagamento: o pagamento será efetuado de acordo com a proposta de
preços apresentada e aceita pela Prefeitura, mediante a âpresentação da respectiva noia fiscal,
através de Dotação Orçamentrária do orçamento vigente.

5'1.3 - validade da pÍoposta: 30 (trinta) dias, a partir da data da abeúura dos envelopes no 02
"PROPOSTA DE PREÇOS".

5.1.4 - A inobservância das determinações acima, implicará na desclassificação da proponente.

CLAUSULAVI- DA ABERTURA E JULGAMENTO

6.1 - As 14 horas do dia 10 de abril de 2014, a comissão de Licitações do Município de Ilha
comprida ou funcionário designado, reunir-se-á em sala própria e, na presença de no maximo
um representante de cada proponente, procederá como adiante indicado:

6.1 .1- Abrir-se-ão os envelopes 'DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO";

6.1.2 - A comissão de Licitação procederá a verificação do conteúdo dos documentos,
conformidade com a respectiva relação dos documentos entregues e rubricará e submete
rubrica de todos os proponentes os documentos contidos nos mesmos;

6.1.3 - Não haverá em hipótese alguma confrontagão de documentos na abertura dos envelop
pam autenticação por servidor ou pela Comissão de Licitação;

6'1.4 - serão devolvidas Íts propostas das empresas cuja documentação teúâ sido julgada
desacordo com as exigências do presente instrumento convocatório;

em

6.1.5 - As proponentes classificadas nesta etapa passarão à fase de avaliação da proposta de
preços;

6.2 - Abrir-se-ão os envelopes .PRoPosrA DE pRBÇos" das empresas cuja documentação
estiver conforme o exigido, desde que transcorrido o prazo sem interpõsição de recurso, ou teúa
havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostós;

6.2.1 - Será desclassificada a proponente que:

I.- deixar de atender a alguma exigência constante deste instrumento convocatório;

II.- apresentar oferta de vantagem não prevista neste instrumento convocatório ou vantagem
baseada nas propostas das demais proponentes;

III.- apresentar preços manifestamente inexequíveis ou excessivos;

Avenida Beira Mor, n" 11.000, Bolneárlo Meu Recanto - Ilha Comprido/Sp - CEp: 11925_000 _e j) 3542_2000
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clÁu VII - DOS RECURSOS ,q.nNrrssÍvnIS E IMPUcNlÇÕrs

clÁusULA VIII . DOS PRECOSEREAJUSTES

8.1 - A fomecimento destes produtos obedecerá o regime de preço global.

8.2 Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de doze meses co ITNC
determinação contida na lei 8.880 de 27/05194. ou outro diploma legal que vier sucedê-la. pós
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flt3 r&ll 0l+

6.3 - Após a análise das propostas apresentadas, a Comissão de Licitagão declarará venced.ora a
proponente que, tendo atendido a todas as exigências deste convite, apresentou o menor pre9o.

7.1 - serão admitidos os recursos constantes da Lei Federal no 9.666193, Artigo 109 e os pr.vos
serão contados conforme Artigo 110 da mesma Lei;

7.2 ' o prazo para impugnação deste Edital é o constante do parágrafo 1o, do Artigo 41, da Lei
Federal no 8.666193;

7.3 - Eventuais impugnações deverão ser propostas no pftIzo estabelecido na Lei Federal no
8666193 e suas alterações posteriores;

7.4 - As impugnações serão julgadas pela comissão de Licitação, com recurso ao seúor
Prefeito.

7.5.- Em havendo desistência expressa de qualquer interposição de recursos devidamente
consignada em ata por parte das proponentes, poderá a Municipalidade, suspender o pÍazo,
procedendo com a Homologação e Adjudicação de imediato à propónente declaráda vencedora. l^

este prazo os preços poderão ser reajustados pelos índices oficiais fomecidos pelo Go
Federal, sendo o IPC - FIPE.

8.3 - os recursos financeiros para atender o objeto desta Licitação, constam do orçamen
vigente sob da Dotação OrçamenÍéna 10.302.0016.2044.

CLÁUSULÀIx. DO CONTRATO

9.1 - A firma vencedora será notificada para a assinatura do contrato conforme a minuta
(ANExo 5) no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA X - DAS DISPOSICÕrs rrxars

10.1 - -E- caso de revogação ou anulação deste convite, serão observadas as disposições da Lei
Federal no 8.666193 e alterações;

10.2 - Fazem parte deste instrumento convocatório:

Anexo I - Declaração de coúecimento e concordância do edital;
Anexo 2 - Indicando o(s) responsável(is) para formali zaçào do contrato;
Anexo 3 - Declaração de responsabilidade;
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Anexo 4 - Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte e
Anexo 5 - Minuta do Contrato.

10.3 - Os interessados que tiverem dúvidas sobre o presente instrumento convocatório, serão
atendidos no Município, no horiírio das 09h as l2h e das 14h às 16h00min, em dias úteis de 2u à
6" feira ou através do telefone (13) 3542.7000.

10.4 - Aplica-se ao presente instrumento convocatório nas partes omissas, a legistação em vigor.

D É VENTURA
Municipal
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