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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2019 

 
 
 

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA PARA ME, EPP e MEI, C ONFORME 
PREVISÃO NO ARTIGO 48, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 . 
 
 

 
JOSÉ RICARDO RAYMUNDO , Prefeito Municipal da Estância Turística 

de Tupã, faz saber a todos os interessados que se acha aberto, na Diretoria de Departamento 
de Compras, o procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA , sob o nº 
03/2019, pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM , tendo por objeto a contratação 
com empresas do ramo, até 31/12/2019, para o fornecimento de medicamentos, até 
31/12/2019, destinados à Farmácia Municipal (Secretaria Municipal de Saúde), conforme as 
RCs. nº 10.383/2018 e 10.566/2018, e o Processo Interno nº 366/2019, a ser regido, em todos 
os seus termos, pela Lei federal nº 8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas 
posteriormente, dentre outras, pelas leis nºs 8.883/94 e 9.648/98 e 12.440/11, pela Lei 
Complementar Municipal nº 294/2015, e também, pela Lei Complementar Federal nº 123, de 
14/12/06, com redação modificada pela Lei Complementar Federal nº 147, de 07/08/14, bem 
como pelas normas do presente Edital, dos Anexos I (Requisitos e Qualificações Técnicas), 
II, III, IV, V e VII (Modelos de Declaração) e Anexo VIII (Minuta de Contrato), que o 
integram. 

 
Os envelopes nºs 01 “DOCUMENTAÇÃO ” e 02 “PROPOSTA” serão 

recebidos no setor de protocolo da Diretoria de Departamento de Compras, até às _  08 : 30_     
horas do dia    26     do mês de  _FEVEREIRO   de 2019, e abertos em sessão pública por 
Comissão Julgadora especialmente constituída para esse fim com início às _ 08 : 30 H __  

 
 

1 -DO OBJETO   
 

1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação, com empresas do ramo, para o 
fornecimento de medicamentos, até 31/12/2019, destinados à Farmácia Municipal 
(Secretaria Municipal de Saúde), de acordo com o discriminado a seguir: 
 
 
• COTA PRINCIPAL – LIVRE 

 
RC nº 10383/2018 – Farmácia Municipal 
 
001) Acebrofilina 25mg/5ml – xarope com 120ml  (Est. anual 2.500 frs.) 
002) Acebrofilina 50mg/5ml – xarope adulto 120ml  (Est. anual 4.000 frs.) 
003) Ambroxol cloridrato 15mg/5ml – xarope 120ml  (Est. anual 3.000 frs.) 
004) Ambroxol cloridrato 30mg/5ml – xarope 120ml  (Est. anual 4.000 frs.) 
005) Aminofilina 100mg  (Est. anual 80.000 compr.) 
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006) Anfotericina B 850 MG + Cloridrato Tetraciclina 100mg – creme vaginal + aplicador – 
tubo de 45g  (Est. anual 400 tubos) 

007) Atropina sulfato 1% sol. Oftálmica de 5ml  (Est. anual 15 frs.) 
008) Betametasona 0,1mg/ml com 120ml  (Est. anual 700 frs.) 
009) Brimonidina tartarato 2% solução oftalm..  (Est. anual 250 frs.) 
010) Brinzolamida 10mg/ml – solução oftálmica  (Est. anual 70 frs.) 
011) Bromoprida 10mg  (Est. anual 80.000 compr.) 
012) Bromoprida 10mg/2ml – solução injetável – 2ml  (Est. anual 150 ampolas) 
013) Bromoprida 4mg/ml gotas de 20ml  (Est. anual 2.000 frs.) 
014) Cetoconazol 2% creme com 30g  (Est. anual 3.000 tubos) 
015) Cetoconazol 200mg  (Est. anual 10.000 compr.) 
016) Ciclopentolato cloridrato 1% sol. oftálmica com 3ml  (Est. anual 50 frs.) 
017) Cilostazol 100mg      (Est. anual 128.000 compr.) 
018) Cimetidina 200mg  (Est. anual 70.000 compr.) 
019) Cinarizina 75mg  (Est. anual 85.000 compr.) 
020) Clobetasol, propionato 0,50mg – creme  (Est. anual 450 tubos) 
021) Clonazepan 2mg      (Est. anual 200.000 compr.) 
022) Cloranfenicol 4mg/ml sol. Oft. de 10ml – colírio  (Est. anual 15 frs.) 
023) Cloranfenicol 0,5% + metionina 0,5% +aminoácidos 2,5% + retinol pom. oft. 3,5g 
  (Est. anual 12 tubos) 
024) Cloreto de Sódio 0,9% + Cloreto Benzalconio 0,1mg Solução Nasal Pediátrica de 20ml 
   (Est. anual 3.000 frs.) 
025) Cloridrato de Clobutinol 20mg + Succinato Doxilamina 3,75mg de 120ml 
   (Est. anual 1.200 frs.) 
026) Cloridrato de Tetracaína 10mg + cloridrato fenilefrina colírio 1mg – solução oftálmica 

com 10ml       (Est. anual 50 frs.) 
027) Clortalidona 25mg  (Est. anual 65.000 compr.) 
028) Colagenase 0,6UI + Cloranfenicol 0,01g pomada – bisnaga sem espátula – tubo 30g 
   (Est. anual 1.500 tubos) 
029) Deltametrina 20mg loção 100ml    (Est. anual 350 unid.) 
030) Deltametrina 20mg shampoo de 100ml    (Est. anual 800 frs.) 
031) Dextrano 70  1mg + Hipromelose 3mg – solução oftálmica de 15ml 

(Est. anual 900 frs.) 
032) Diclofenaco Sódico 50mg     (Est. anual 35.000 compr.) 
033) Diclofenaco resinato 15mg/ml gotas de 20ml   (Est. anual 450 frs.) 
034) Diclofenaco Sódico 25mg/ml de 3ml – solução injetável (Est. anual 300 ampolas) 
035) Difosfato de cloroquina 250mg     (Est. anual 5.500 compr.) 
036) Dimenidrato 50mg + piridoxina 50mg - sol. injetável 1ml  (Est. anual 100 ampolas) 
037) Dimeticona 75mg/ml sol. oral gotas de 15ml   (Est. anual 2.000 frs.) 
038) Diosmina 450mg + hesperedina 50mg (flavonoides)           (Est. anual 320.000 compr.) 
039) Domperidona 1mg/ml suspensão oral 100ml   (Est. anual 600 frs.) 
040) Dorzolamida, cloridrato 2% sol. oftálmica de 5ml  (Est. anual 100 frs.) 
041) Escopolamina N-Butilbrometo 10mg (hioscina)  (Est. anual 40.000 compr.) 
042) Escopolamina N-Butilbrometo 20mg + dipirona sódica – 2.500mg – solução injetável 

5ml        (Est. anual 50 ampolas) 
043) Colírio Fenilefrina 10%      (Est. anual 50 frs.) 
044) Fenoterol Bromidrato 5mg/ml – solução para inalação com 20ml (Est. anual 250 frs.) 



         

    Prefeitura da Estância Turística de TupãPrefeitura da Estância Turística de TupãPrefeitura da Estância Turística de TupãPrefeitura da Estância Turística de Tupã    
Estado de São PauloEstado de São PauloEstado de São PauloEstado de São Paulo 

Secretaria Municipal de Administração  
Diretoria de Departamento de Compras 

 

 3

045) Fluoresceína 1% solução oftálmica – frasco 3ml  (Est. anual 50 frs.) 
046) Formoterol, fumarato 12mcg - cápsula    (Est. anual 9000 unid.) 
047) Imipramina, cloridrato 25mg     (Est. anual 70.000 compr.) 
048) Isoconazol Nitrato 10mg/g Creme Vaginal de 40g + aplicador (Est. anual 400 tubos) 
049) Levomepromazina cloridrato 5mg/ml ampola de 5ml  (Est. anual 20 ampolas) 
050) Levomepromazina, maleato 25mg    (Est. anual 50.000 compr.) 
051) Levomepromazina, maleato 100mg    (Est. anual 64.000 compr.) 
052) Levomepromazina, maleato 4% Solução Oral de 20ml (Est. anual 300 frs.) 
053) Lidocaína, cloridrato 2% gel com 30g    (Est. anual 15 tubos) 
054) Bloqueador solar fps 30 (resistente à água, hipoalergênico) – 120g    

(Est. anual 400 frs.) 
055) Mebendazol 100mg      (Est. anual 1.000 compr.) 
056) Mebendazol susp.      (Est. anual 500 frs.) 
057) Metadona, cloridrato 10mg     (Est. anual 120 compr.) 
058) Metilergometrina maleato 0,125mg (Methergin)    (Est. anual 60 compr.) 
059) Metilfenidrato, cloridrato 10mg (Ritalina)    (Est. anual 14.400 compr.) 
060) Morfina, sulfato 10mg      (Est. anual 3.500 compr.)  
061) Morfina, sulfato 30mg      (Est. anual 2.000 compr.) 
062) Naltrexona 50mg      (Est. anual 390 compr.) 
063) Neomicina 5mg + bacitracina 250UI pomada de 15g  (Est. anual 6.000 tubos) 
064) Nifedipina 20mg                 (Est. anual 180.000 compr.) 
065) Nimesulide 100mg                    (Est. anual 200.000 compr.) 
066) Nimesulide 50mg/ml gotas de 15ml    (Est. anual 1.100 frs.) 
067) Nistatina 100.000UI/4g creme vaginal    (Est. anual 1.800 tubos) 
068) Nitrato de cério + sulfadiazina de prata creme 30g  (Est. anual 50 tubos) 
069) Nitrazepam 5mg       (Est. anual 50.000 compr.) 
070) N-Metilbrometo de hioscina 10mg/ml gotas de 20ml (buscopan) (Est. anual 400 frs.) 
071) Norfloxacino 400mg      (Est. anual 25.000 compr.) 
072) Oximetazolina, cloridrato pediátrico 0,025% sol. nasal de 20ml (Est. anual 180 frs.) 
073) Paracetamol 500mg + codeína, fosfato 30mg   (Est. anual 7.000 compr.) 
074) Pilocarpina, cloridrato 2% sol. oftálmica 5ml   (Est. anual 12 frs.) 
075) Polivitamínico gotas 20ml     (Est. anual 100 frs.) 
076) Propatilnitrato 10mg – sustrate                   (Est. anual 160.000 compr.) 
077) Retinol + Colecalciferol + Óxido de Zinco + Óleo Fígado Bacalhau – pomada de 40g 
         (Est. anual 4.000 tubos) 
078) Retinol acetato 50.000 MIL U.I. + Colecal Cicerol 10.000 MIL U.I. solução oral – 

frasco gotejador       (Est. anual 600 frs.) 
079) Rifamicina, sódica 10mg/ml sol. tópica de 20ml  (Est. anual 70 frs.) 
080) Secnidazol 1g       (Est. anual 1.600 compr.) 
081) Sertralina, cloridrato 50mg                    (Est. anual 232.000 compr.) 
082) Sulfato de terbutalina 0,3mg + Guaifenesina 13,3mg – xarope de 100ml 
          (Est. anual 800 frs.) 
083) Terbutalina sulfato 0,50mg/ml solução injetável de 1ml (Est. anual 50 ampolas) 
084) Tetraciclina 500mg       (Est. anual 3.800 cápsulas) 
085) Tiabendazol 50mg/g pomada de 45g    (Est. anual 150 tubos) 
086) Tioridazida, cloridrato 100mg     (Est. anual 12.000 compr.) 
087) Tobramicina 0,3% sol. oftálmica de 5ml   (Est. anual 400 frs.) 
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088) Tramadol, cloridrato 50mg     (Est. anual 20.000 compr.) 
089) Travaprosta 0,004% sol. oftálmica de 2,5ml   (Est. anual 180 frs.) 
090) Trolamina 14% + Borato 8-Hidroxiquinolina 0,04% solução oftálmica 40mg de 8ml 

(Creumin)        (Est. anual 300 frs.) 
091) Tropicamida 1% sol. oftálmica de 5ml    (Est. anual 30 frs.) 
092) Valerato betametasona creme tópico tubo 15g   (Est. anual 1.500 tubos) 
093) Vitamina C 200mg/ml sol. oral de 20ml   (Est. anual 3.000 frs.) 
094) Vitamina C 500mg      (Est. anual 10.000 compr.) 
095) Vitamina do complexo B – em blister             (Est. anual 110.000 compr.) 
096) Aciclovir 200mg – compr.  (Est. anual 1.000 compr.) 
097) Aciclovir creme com 50mg/g de 10g  (Est. anual 200 tubos) 
098) Ácido Acetilsalicílico 100mg  (Est. anual 760.000 compr.) 
099) Ácido fólico 5mg – revestidos        (Est. anual 150.000 compr.) 
100) Ácido Valpróico 250mg   (Est. anual 60.000 cápsula) 
101) Ácido Valpróico 250mg/5ml – xarope de 100ml  (Est. anual 1.200 frs.) 
102) Água destilada p/ injeção – ampola 10ml   (Est. anual 1.400 ampolas) 
103) Albendazol 400mg mastigável   (Est. anual 1.800 compr.) 
104) Alendronato 70mg  (Est. anual 6.500 compr.) 
105) Alopurinol 100mg  (Est. anual 60.000 compr.) 
106) Amiodarona 200mg – sulcado  (Est. anual 64.000 compr.) 
107) Amitriptilina cloridrato 25mg      (Est. anual 120.000 compr.) 
108) Amoxilina 500mg       (Est. anual 40.000 cápsula) 
109) Amoxicilina pó para suspensão  (Est. anual 2.000 unid.) 
110) Besilato de anlodipino 10mg sulcado (Est. anual 250.000 compr.) 
111) Atenolol 100mg – sulcado   (Est. anual 15.000 compr.) 
112) Atenolol 50mg sulcado  (Est. anual 300.000 compr.)  
113) Azitromicina 500mg - revestidos   (Est. anual 25.000 compr.) 
114) Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI – pó para suspensão injetável  
  (Est. anual 800 unid.) 
115) Benzoilmetronidazol 4% susp.  (Est. anual 300 frs.) 
116) Biperideno 2mg  (Est. anual 5.000 compr.) 
117) Biperideno 5mg/ml – sol. injet. ampola 1ml  (Est. anual 50 unid.) 
118) Budesonida 50mcg nasal c/ 200 doses  (Est. anual 1.440 frs.) 
119) Carbamazepina 200mg      (Est. anual 100.000 compr.) 
120) Carbamazepina 200mg/ml suspensão oral 100ml  (Est. anual 500 frs.) 
121) Carbonato de lítio 300mg  (Est. anual 40.000 compr.) 
122) Cefalexina 5% pó para suspensão  (Est. anual 600 unid.) 
123) Cefalexina 500mg       (Est. anual 10.000 cápsula) 
124) Ciprofloxacino cloridrato 500mg revestido – embalagem fracionável   
  (Est. anual 45.000 compr.) 
125) Clindamicina, cloridrato 300mg   (Est. anual 80 cápsula) 
126) Clomipramina, cloridrato 25mg  (Est. anual 20.000 compr.) 
127) Clorpromazina, cloridrato 100mg  (Est. anual 50.000 compr.) 
128) Clorpromazina, cloridrato 25mg  (Est. anual 35.000 compr.) 
129) Clorpromazina, cloridrato 5mg/ml sol. inj. ampola 5ml  (Est. anual 60 ampolas) 
130) Dexametasona 1mg/g - creme bisnaga de 10g  (Est. anual 4.000 tubos) 
131) Dexametasona 2mg/ml sol. injetável ampola de 1ml  (Est. anual 100 ampolas) 
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132) Dexametasona 4mg  (Est. anual 3.000 compr.) 
133) Dexclorferinamina 0,4mg/ml – xarope de 120ml  (Est. anual 3.600 frs.) 
134) Diazepam 10mg/2ml – solução injetável de 2ml   (Est. anual 150 ampolas) 
135) Diazepan 10mg   (Est. anual 70.000 compr.) 
136) Digoxina 0,25mg  (Est. anual 25.000 compr.) 
137) Dipirona 500mg  (Est. anual 80.000 compr.) 
138) Dipirona 500mg/ml gotas  (Est. anual 4.000 frs.) 
139) Dipirona 500mg/ml – sol. injetável de 2ml  (Est. anual 200 ampolas) 
140) Maleato Enalapril 20mg – sulcado (Est. anual 192.000 compr.) 
141) Eritromicina, estearato 500mg  (Est. anual 450 compr.) 
142) Espirolonactona 25mg      (Est. anual 160.000 compr.) 
143) Estriol 1mg creme vaginal 50g + aplicador  (Est. anual 400 tubos) 
144) Estrógenos conjugados 0,625mg – drágeas  (Est. anual 260 compr.) 
145) Fenitoína 100mg  (Est. anual 48.000 compr.) 
146) Fenitoína Sódica 50mg/ml – ampola 5ml  (Est. anual 20 ampolas) 
147) Fenobarbital 100mg      (Est. anual 100.000 compr.) 
148) Fenobarbital 40mg/ml solução oral gotas de 20ml  (Est. anual 150 frs.) 
149) Fenobarbital sódico 200mg/ml solução injetável – ampola 1ml (Est. anual 150 ampolas) 
150) Fluconazol 150mg  (Est. anual 5.000 cápsula) 
151) Fluoxetina, cloridrato de 20mg      (Est. anual 70.000 compr.) 
152) Furosemida 40mg  (Est. anual 60.000 compr.) 
153) Haloperidol 1mg  (Est. anual 25.000 compr.) 
154) Haloperidol 5mg  (Est. anual 5.000 compr.) 
155) Haloperidol 2mg/ml gotas – frascos 20ml  (Est. anual 50 frascos) 
156) Haloperidol 5mg/ml – ampola 1ml  (Est. anual 250 ampolas) 
157) Haloperidol decanoato 70,52mg/ml sol. injetável 1ml  (Est. anual 1.000 ampolas) 
158) Hidróxido de alumínio 6,2% susp. oral com 100ml  (Est. anual 100 frs.) 
159) Ibuprofeno 300mg  (Est. anual 30.000 compr.) 
160) Brometo de ipratrópio 0,25mg/ml sol. p/ inalação  (Est. anual 250 frs.) 
161) Mononitrato de isossorbida 40mg    (Est. anual 40.000 compr.) 
162) Levodopa 100mg + benserazida 25mg (HBS)                        (Est. anual 52.000 cápsula) 
163) Levodopa 100mg + benserazida 25mg (BD)      (Est. anual 96.000 compr.) 
164) Loratadina 10mg  (Est. anual 45.000 compr.) 
165) Loratadina 5mg/ml susp. oral de 100ml  (Est. anual 2.500 frs.) 
166) Metildopa 250mg comprimido  (Est. anual 20.000 compr.) 
167) Metoclopramida 10mg  (Est. anual 2.000 compr.)  
168) Metronidazol 250mg   (Est. anual 10.000 compr.) 
169) Metronidazol geléia vaginal  (Est. anual 1.200 unid.) 
170) Miconazol, nitrato 2% creme vaginal 80g + aplicador  (Est. anual 200 tubos) 
171) Nistatina 100.000UI/ml susp. oral 30ml  (Est. anual 300 frs.) 
172) Nitrofurantoína 100mg  (Est. anual 2.000 compr.) 
173) Nortriptilina 25mg  (Est. anual 20.000 compr.) 
174) Omeprazol 20mg com microgrânulos       (Est. anual 50.000 cápsula) 
175) Paracetamol 500mg      (Est. anual 130.000 compr.) 
176) Paracetamol gotas 200mg/ml com 15ml  (Est. anual 4.000 frs.) 
177) Permanganato de potássio 100mg  (Est. anual 9.500 compr.) 
178) Pirimetamina 25mg  (Est. anual 500 compr.) 
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179) Prednisona 20mg  (Est. anual 35.000 compr.) 
180) Prednisona 5mg  (Est. anual 35.000 compr.) 
181) Prometazina, cloridrato 25mg/ml sol. injetável de 2ml        (Est. anual 100 ampolas) 
182) Prometazina, cloridrato 25mg        (Est. anual 50.000 compr.) 
183) Propiltiuracil 100mg  (Est. anual 1.000 compr.) 
184) Ranitidina, cloridrato 150mg  (Est. anual 50.000 compr.) 
185) Ranitidina, cloridrato injetável 50mg/2ml  (Est. anual 200 ampolas) 
186) Ranitidina, cloridrato 150mg/10ml solução oral (isento de açúcar) com 120ml 
  (Est. anual 400 frs.) 
187) Sais para reidratação  (Est. anual 1.000 unid.) 
188) Salbutamol 100mcg/dose aerossol  (Est. anual 350 frs.) 
189) Sulfadiazina 500mg  (Est. anual 10.000 compr.) 
190) Sulfametoxazol + Trimetoprima 400/80  (Est. anual 4.500 compr.) 
191) Sulfametoxazol + Trimetoprina susp. oral 200/40  (Est. anual 300 unid.) 
192) Sulfato Ferroso 40mg      (Est. anual 100.000 compr.) 
193) Sulfato Ferroso 68mg/ml susp. Oral  (Est. anual 600 unid.) 
194) Timolol, maleato 0,5% sol. oftálmica 5ml  (Est. anual 100 frs.) 
195) Verapamil Cloridrato 80mg      (Est. anual 50.000 compr.) 
 
RC nº 10566/2018 – Farmácia Municipal (Verba Específica – C.E.F.) 
 
196) Carvedilol 12,5mg      (Est. anual 180.000 compr.) 
197) Carvedilol 3,125mg      (Est. anual 100.000 compr.) 
198) Carvedilol 6,25mg      (Est. anual 150.000 compr.) 
199) Glicazida 60mg-mr                                                (Est. anual 400.000 compr.) 
200) Levotiroxina sódica 100mcg – sulcado       (Est. anual 150.000 compr.) 
201) Levotiroxina sódica 25mcg – sulcado      (Est. anual 300.000 compr.) 
202) Levotiroxina sódica 50mcg – sulcado       (Est. anual 300.000 compr.) 
203) Sinvastatina 10mg  (Est. anual 120.000 compr.) 
204) Sinvastatina 20mg  (Est. anual 560.000 compr.) 
205) Sinvastatina 40mg      (Est. anual 220.000 compr.) 
 
 
• COTA RESERVADA – ME / EPP / MEI 
 
RC nº 10383/2018 – Farmácia Municipal 
 
206) Cilostazol 100mg      (Est. anual 320.000 compr.) 
207) Cloridrato de Clobutinol 20mg + Succinato Doxilamina 3,75mg de 120ml 
          (Est. anual 300 frs.) 
208) Diosmina 450mg + hesperedina 50mg (flavonoides)           (Est. anual 800.000 compr.) 
209) Escopolamina N-Butilbrometo 10mg (hioscina)  (Est. anual 10.000 compr.) 
210) Levomepromazina, maleato 100mg    (Est. anual 16.000 compr.) 
211) Metilfenidrato, cloridrato 10mg (Ritalina)    (Est. anual 3.600 compr.) 
212) Propatilnitrato 10mg – sustrate                     (Est. anual 40.000 compr.) 
213) Retinol + Colecalciferol + Óxido de Zinco + Óleo Fígado Bacalhau – pomada de 40g 
         (Est. anual 1.000 tubos) 
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214) Sertralina, cloridrato 50mg               (Est. anual 58.000 compr.) 
215) Ácido Acetilsalicílico 100mg  (Est. anual 190.000 compr.) 
216) Amiodarona 200mg – sulcado  (Est. anual 16.000 compr.) 
217) Amitriptilina cloridrato 25mg    (Est. anual 30.000 compr.) 
218) Budesonida 50mcg nasal c/ 200 doses  (Est. anual 360 frs.) 
219) Maleato Enalapril 20mg – sulcado  (Est. anual 48.000 compr.) 
220) Espirolonactona 25mg  (Est. anual 40.000 compr.) 
221) Fenitoína 100mg  (Est. anual 12.000 compr.) 
222) Levodopa 100mg + benserazida 25mg (HBS)                        (Est. anual 13.000 cápsula) 
223) Levodopa 100mg + benserazida 25mg (BD)      (Est. anual 24.000 compr.) 
 
 
RC nº 10566/2018 – Farmácia Municipal (Verba Específica – C.E.F.) 
 
224) Glicazida 60mg-mr                                                (Est. anual 100.000 compr.) 
225) Sinvastatina 20mg  (Est. anual 140.000 compr.) 
 
 
2 – DOS ESCLARECIMENTOS, RECURSOS E/OU IMPUGNAÇÕES RELATIVOS 
À LICITAÇÃO 

 
2.1 - Os esclarecimentos, recursos e impugnações que se fizerem necessários, deverão ser 
dirigidos diretamente ao protocolo do Departamento de Compras, localizada no pavimento 
superior do Paço Municipal, na Praça da Bandeira nº 800, de segundas às sextas-feiras, no 
horário normal de expediente (das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas), 
mediante requerimento escrito, acompanhado de cópia do documento de identificação 
pessoal do requerente e procuração se for o caso. 
 
2.2 – Não serão aceitos requerimentos enviados via fac-símile, e-mail ou telefone. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 – Poderão participar do certame licitatório as empresas do ramo interessadas que, não 
estando cumprindo sanção impeditiva de licitar ou contratar com a Administração, atendam 
o disposto neste Edital. 
 
3.2 - Para a Cota Reservada poderão participar ME, EPP e MEI, que atendam as exigências 
deste edital, sem prejuízo de participação da Cota Principal, em atendimento à Lei 
Complementar nº 123/06, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 
147/2014. 
 
3.3 – As empresas interessadas deverão apresentar dois envelopes distintos, opacos e 
indevassáveis, nominados pelos títulos “DOCUMENTAÇÃO ” e ‘PROPOSTA”, 
devidamente lacrados e rubricados, contendo ambos, exteriormente, o nome, o endereço 
completo e o número do telefone da proponente, bem como os números do processo e o 
deste Edital. 
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4. DA DOCUMENTAÇÃO 
 
 O envelope nº 01 “DOCUMENTAÇÃO” deverá conter os seguintes documentos, sob 
pena de inabilitação: 
 
4.1 – Documentação relativa à Habilitação Jurídica: 
 
4.1.1 – Cédula de Identidade;  
 
4.1.2 – Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos referentes à eleição de seus administradores; 
 
4.1.3 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
4.1.4 - Certidão Simplificada de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, expedida pela Junta Comercial no exercício corrente (no caso de microempresa ou 
empresa de pequeno porte). 
 
4.2 – Documentação relativa à Regularidade Fiscal: 
 
4.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - 
CNPJ; 
 
4.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, esta última 
se houver, relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
 
4.2.3 – Prova de regularidade para com a Dívida Ativa da União e a Fazenda Pública Federal 
(Certidão Conjunta), bem como perante as Fazendas Públicas Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, bem como para com o 
INSS e FGTS, sendo que as certidões omissas quanto à sua validade deverão ter sido 
expedidas a menos de 60 (sessenta) dias da data de abertura do envelope; 
 
4.2.3.1 – Referente à prova de regularidade perante a Fazenda Pública Estadual, para as 
empresas sediadas ou registradas no Estado de São Paulo, poderá apresentar a Certidão 
Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos OU de Certidão Negativa de Débitos 
Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo. 
 
4.2.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa, conforme o inciso V, acrescido ao artigo 29 
da Lei de Licitações pela Lei federal nº 12.440, de 07/07/11. 
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4.3 – Documentação relativa à Qualificação Técnica: 
 

4.3.1 – Atestado (s) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprobatórios de que a empresa licitante possui aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. 

 
4.4 – Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira: 
 
4.4.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2017), já 
exigíveis na forma da lei. Para as sociedades anônimas, original ou cópia autenticada da 
publicação no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação. Para as demais sociedades, 
cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstração do resultado, abrangendo todo o 
exercício – 1º e 2º semestres - transcritos no Livro Diário, assinados pelo Contador e  
dirigentes da sociedade, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento, 
devidamente acompanhados do Recibo de Entrega ou registro na Junta Comercial. 
 
4.4.1.1 – Ficam dispensadas da apresentação do Recibo de Entrega do Balanço Patrimonial e 
das Demonstrações Contábeis junto ao SPED as empresas cujo registro de contabilidade for 
dispensada, condição esta demonstrável através de Declaração firmada por seu 
Contador ou representante legal da licitante, sob as penas da lei; 
 
4.4.1.2 – Não se aplica o item anterior (4.4.1) a ME, EPP e MEI. 
 
4.4.2 – Certidão negativa de falência, expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 
4.5 – As empresas participantes só poderão manifestar-se, durante o procedimento, por meio 
de seus representantes legais ou credenciados, devidamente identificados. 
 
4.5.1 – No caso de representante credenciado, o documento de credenciamento, elaborado 
em papel timbrado, deverá ser assinado pelo representante legal da proponente, contendo a 
outorga de poder para renúncia expressa ao prazo recursal a que alude o artigo 109, inciso I, 
alíneas “a” e “b”, da Lei de Licitações; 
 
4.5.2 – Em se tratando de instrumento de mandato, a procuração deverá conter a firma 
reconhecida; 
 
4.5.3 – Os documentos relativos ao credenciamento deverão estar fora do envelope nº 01 
“DOCUMENTAÇÃO ”; 
 
4.5.4 – Os documentos mencionados nesta cláusula poderão ser apresentados em original ou 
mediante cópias autenticadas em Cartório, pela Comissão Julgadora, à vista dos originais, ou 
por publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do artigo 32, “caput”, da Lei 
federal nº 8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas posteriormente, dentre 
outras, pelas leis nºs 8.883/94, 9.648/98 e 12.440/11. 
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4.6 – Apresentar as seguintes DECLARAÇÕES: 
 
4.6.1 – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE EM RELAÇÃO AO ART. 7º, I NCISO 
XXXIII, DA CF/88 (ANEXO II), subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, de que cumprem o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e 
na forma da Lei nº 9.854/99, e do Decreto Estadual nº 42.911, de 06.03.98; 
 
4.6.2 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL (AN EXO 
III),  subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 
 
4.6.3 - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS (ANE XO 
IV), subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando o pleno atendimento aos 
requisitos necessários à habilitação, nos termos do artigo 32, §2º da Lei de Licitações; 
 
4.6.4 – As licitantes interessadas em adjudicar os itens da cota reservada, nos termos e 
condições expressas no item 7.2 deste Edital, deverão apresentar DECLARAÇÃO DE 
INTERESSE EM ADJUDICAR OS ITENS DA COTA RESERVADA ( ANEXO V), 
essa declaração poderá ser substituída pela manifestação de interesse no momento da sessão 
pública, através do representante legal da licitante; 
 
4.6.5 – DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 
(ANEXO VI) ; 
 
4.6.6 – DECLARAÇÃO de enquadramento como ME, EPP ou MEI, se for o caso 
(ANEXO VII); 
 
OBS: – As declarações referentes aos itens 4.6.1 (ANEXO II), 4.6.2 (ANEXO III), 4.6.3 
(ANEXO IV) e 4.6.6 (ANEXO VII), devem ser apresentadas DENTRO do envelope 
“DOCUMENTAÇÃO”; e as declarações referentes aos itens 4.6.4 (ANEXO V) e 4.6.5 
(ANEXO VI) devem ser apresentadas DENTRO do envelope “PROPOSTA”. 
 
 
5. DAS PROPOSTAS   
 
5.1 - As propostas, em uma única via, deverão ser datilografadas ou digitadas, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou adendos, assinadas pelo representante da empresa, e constando o 
CNPJ da empresa; 
 
5.2 - Das propostas deverão constar, especificadamente, o número do item, o preço unitário, 
a marca do produto, o prazo de validade dos medicamentos, que não poderá ser inferior a 01 
(um) ano na data da entrega, o nome comercial, com sua respectiva apresentação, o prazo de 
validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, e o nome, fone e e-mail do 
responsável pelo pedido; 
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5.3 - Do preço unitário, mencionado no Item 5.2, não poderá constar valores em centavos 
além de três casas decimais à direita da vírgula; 
 
5.4 - Se houver faturamento mínimo, discriminar o valor; 
 
5.5 - O faturamento deverá ser de acordo com o contrato, ou seja, deverá constar da Nota 
Fiscal: o nome genérico (DCB) ecomercial (quando houver) do medicamento, lote, data de 
validade, preço unitário e preço total; 

 
5.6 - Indicar o número do registro na ANVISA/MS  dos medicamentos cotados; 
 
5.7 – As proponentes deverão atender aos requisitos e qualificações técnicas constantes do 
ANEXO I do presente edital; 
 
5.8 – As proponentes vencedoras deverão entregar os medicamentos somente APÓS O 
RECEBIMENTO DO PEDIDO ENVIADO PELA SECRETARIA MUNIC IPAL DE 
SAÚDE, NAS QUANTIDADES SOLICITADAS , no prazo máximo de até 05 (cinco) 
dias, na Farmácia Municipal, localizada na Avenida Tapuias nº 725 – fone: 14-3491-3917, 
no horário das 07:00 às 10:00 e das 13:00 às 16:00 horas, sob a responsabilidade da 
Farmacêutica Deborah; sendo de sua inteira responsabilidade o descarregamento do material, 
devendo aguardar sua conferência. A contratada que deixar de cumprir o prazo de entrega, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, serão aplicadas, cumulativamente ou não, as 
sanções previstas no artigo 87, incisos II e III, da Lei de Licitações; 
 
5.9 – Quando a empresa, por algum motivo, não for entregar o medicamento solicitado, a 
mesma deverá informar imediatamente à Farmacêutica Responsável, para que sejam 
tomadas as providências cabíveis; 
 
5.10 – Termo de compromisso de que os medicamentos serão entregues exatamente de 
acordo com o contido na proposta, na quantidade, horário e local estipulado pela Secretaria 
Municipal de Saúde; e 
 
5.11 - Os proponentes deverão apresentar dois envelopes: um, contendo a documentação 
relativa ao item 4 deste Edital e, outro, a proposta propriamente dita, com os dizeres externos 
mencionando o seu conteúdo. 
 
    
6. -DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO  
 
6.1 – Os envelopes serão abertos em sessões públicas, sendo lavradas as atas pertinentes, a 
serem assinadas pelos membros integrantes da Comissão Julgadora e pelos representantes 
legais ou credenciados das proponentes; 
 
6.2 – Nas sessões públicas, só terão direito de usar da palavra, rubricar e assinar documentos, 
impugnar ou desistir da interposição de eventuais recursos, os representantes legais ou 
credenciados na forma deste Edital; 
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6.3 – No local, data e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital, a Comissão Julgadora 
procederá à abertura dos envelopes nº 01, passando à análise dos documentos; 
 
6.4 – As proponentes que deixarem de atender as exigências do item 4 serão declaradas 
inabilitadas, sendo-lhes devolvidos os envelopes “PROPOSTA”, intactos e inviolados, 
contra-recibos, desde que não tenha havido recursos, ou após sua decisão; 
 
6.5 – Sequencialmente, se todas as concorrentes forem consideradas habilitadas ou se houver 
expressa renúncia à interposição de recursos, a Comissão Julgadora passará à abertura dos 
envelopes “PROPOSTA”. Caso contrário, definirá local, data e horário, para a realização de 
nova sessão pública para este efeito; 
 
6.6 – Abertos os envelopes “PROPOSTA” das empresas habilitadas, a Comissão Julgadora 
classifica-las-á consoante o critério de menor preço, submetendo a classificação final à Sua 
Excelência o Senhor Prefeito Municipal para efeito de adjudicação do objeto e homologação 
do resultado, que procederá, posteriormente, à convocação da vencedora para  assinatura do 
contrato, a ser providenciada no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da data da 
convocação; 
 
6.7 – A administração Pública se reserva o direito de anular ou revogar, total ou 
parcialmente, o procedimento licitatório, sem que caiba às concorrentes qualquer 
indenização ou compensação financeira, desde que plenamente justificado. 
 
 
7 - DA COTA RESERVADA DE ATÉ  25%  PARA AS  BENEFICIÁRIAS DA  LEI  
COMPLEMENTAR 123/06 E SUAS ALTERAÇÕES:  
 
7.1- Conforme instituído pelo artigo 48, III, da Lei Complementar nº 123/06, na redação 
dada pela Lei Complementar nº 147/14, fica reservada uma cota do objeto, de até 25%, para 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendor Individual, conforme itens   
nºs. 206 a 225, constantes do item I- DO OBJETO, deste Edital. 
 
7.2 - NÃO HAVENDO VENCEDOR PARA COTA RESERVADA : Sendo a “cota 
reservada” FRACASSADA ou DESERTA, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da “cota 
principal”, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o 
preço do primeiro colocado, nos termos do art. 8º, §2º do Decreto nº 8.538/2015. 
 
7.3 - SE A MESMA EMPRESA VENCER A COTA RESERVADA E A COTA  
PRINCIPAL:  a contratação de ambas as cotas ocorrerá pelo preço da menor.  
 
 
8. DAS DESPESAS 
 

As despesas provenientes da presente licitação serão cobertas com os recursos 
orçamentários, a saber: 
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  Órgão: 02 – Poder Executivo 
         Unidade: 02.09 – Fundo Municipal de Saúde 
       Dotação: 33.90.30 – Material de Consumo (Contas 113 e 147) 
 
 
9. DO PAGAMENTO E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCE IRO 
 
9.1 - Nos termos do Decreto n° 8.328/2018, o pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias 
após entrega dos móveis com a respectiva nota fiscal; 
 
9.2 – Tendo em vista a previsão do art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, fica ressalvada a 
possibilidade de alteração das condições para a concessão de reequilíbrio econômico-
financeiro em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie, devendo para 
tanto ser encaminhado pedido de reequilíbrio financeiro-financeiro devidamente 
fundamentado e justificado, demonstrando de maneira clara e inequívoca o pedido, 
protocolado na Central de Atendimentos da Prefeitura.  
 
9.2.1 – Em hipótese alguma será concedido reajuste de preços para os produtos já entregues. 
 
 
10. DAS PENALIDADES 
 
10.1 - O descumprimento da proposta adjudicada e homologada, pela concorrente vencedora, 
facultará à Contratante a imposição de multa pecuniária de 20% (vinte por cento), calculada 
sobre o valor total do contrato, de acordo com o que dispõe o artigo 87, inciso II, da Lei de 
Licitações, e/ou ainda, a decretação de sua inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
 
 
11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
 
11.1 - O critério a ser utilizado para julgamento das propostas é o de MENOR PREÇO 
POR ITEM . 
  
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 – É facultada à Comissão Julgadora, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório; 
 
12.2 – A apresentação das propostas implica na admissão de pleno conhecimento do inteiro 
teor do presente Edital, sujeitando-se às condições nele estabelecidas, não podendo alegar, 
posteriormente, qualquer desconhecimento do mesmo;  
 
12.3 – Se todos os licitantes forem considerados inabilitados ou se todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Julgadora poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
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a apresentação de nova documentação ou de outra proposta escoimadas das causas referidas 
no presente Edital; 
 
12.4 – O interessado em interpor recurso será cientificado acerca do disposto no artº 109, § 
5º, da Lei nº 8.666/93, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil após todos os 
concorrentes tomarem ciência sobre a Ata da presente sessão ou Deliberação da Comissão; 
 
12.5 – Caso tenha interesse em obter cópias do processo, deverá solicitar no balcão de 
atendimento do Departamento de Compras, mediante requerimento simples dirigido ao 
Prefeito Municipal, não havendo interrupção ou suspensão do prazo recursal; 
 
12.6 - A fiscalização do contrato incumbirá servidor designado através de Portaria, nos 
termos do artigo 67, da Lei 8.666/93;   
 
12.7 - Havendo contratação de ME, EPP ou MEI, referente à cota reservada, terá prioridade 
a aquisição dos produtos da mesma, ressalvados os casos em que a cota reservada for 
inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente; e 
 
12.8 – Se houver EMPATE , será assegurado o exercício do “direito de preferência” às 
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, nos termos 
dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06. 
 
12.9 - Recursos, esclarecimentos e impugnações dirigidos diretamente ao protocolo do setor 
de licitações, mediante requerimento escrito, acompanhado de cópia do documento de 
identificação pessoal do requerente e procuração se for o caso, não sendo aceitos 
requerimentos enviados via fac-símile, e-mail ou telefone. 
 
 
13. DO FORO 
 
13.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Tupã, Estado de São Paulo, com exclusão de 
qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que o seja, para dirimir as eventuais 
dúvidas decorrentes deste Edital. 
 
 Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, que é afixado no 
lugar público de costume do Paço Municipal, publicado na Imprensa Oficial do Estado, em 
jornal de grande circulação no Estado, na imprensa local e enviado à entidade de classe. 
 
  Estância Turística de Tupã, em   23   de    JANEIRO       de  2019. 
 
 
 
 
 

JOSÉ RICARDO RAYMUNDO 
                                                         -Prefeito Municipal- 
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ANEXO I 
 

1) Qualificação técnica: 
 

Documentação Órgão expedidor Exigido para Descrição 
Autorização de 
funcionamento 

ANVISA  Fabricantes Regulamenta o 
laboratório junto à 

ANVISA.  
Autorização de 

funcionamento para 
psicotrópicos e 
entorpecentes 

ANVISA  Fabricantes e 
distribuidoras 

Permite ao laboratório 
ou às distribuidoras 

trabalhar com 
psicotrópicos e 
entorpecentes. 

Alvará de 
funcionamento 

Vigilância Sanitária 
Estadual 

Fabricantes e 
distribuidoras 

Permite exercer 
atividades de 

comercialização e venda 
de medicamentos. 

Certificado de 
responsabilidade 

técnica 

Conselho Regional 
de Farmácia 

Fabricantes e 
distribuidoras 

Atesta responsabilidade 
técnica pelos 

medicamentos 
comercializados. 

Licença de 
funcionamento 

Prefeitura Fabricantes e 
distribuidoras 

Regulamenta o 
estabelecimento junto à 

prefeitura local. 
Registro Sanitário 
dos Medicamentos 

ANVISA  Fabricantes Registro do 
medicamento, conforme  
DECRETO Nº 8.077, 
DE 14 DE AGOSTO 

DE 2013*. 
*Artigo 7º 
** Programa Nacional de Inspeção em Indústrias Farmacêuticas e Farmoquímicas. 

 
2) Requisitos Administrativos: 
 

Documentação fiscal Os medicamentos devem ser entregues acompanhados da 
documentação fiscal, em duas vias, com especificação dos 
quantitativos discriminados na nota fiscal. 

Quantidades Os medicamentos devem ser entregues nas quantidades 
requeridas e apresentados em unidades individualizadas. Na 
descrição do produto a ser adquirido pode ser discriminada a 
quantidade de comprimidos por blister. 

Prazos de entrega Os medicamentos devem ser entregues de acordo com os 
prazos estabelecidos no edital. Havendo a ocorrência do 
descumprimento desse quesito, uma multa no valor X será 
aplicada, ou o licitante, por um período de 1 ano, não poderá 
participar das licitações do município. 

Preços Os preços devem estar descritos em documento fiscal e 
especificados por preço unitário e total. 
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A N E X O    I I 

 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE EM  

RELAÇÃO AO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF/88 

 

 

CONCORRÊNCIA  Nº 03/2019  

Processo Interno nº 366/2019 

 

 Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da 
proponente), interessada em participar da Concorrência nº 03/2019, promovida pela 
Estância Turística de Tupã/SP, declara sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93, que a (razão 
social da proponente) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no 
que se refere à observância do disposto no art.27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, em 
cumprimento ao Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal Brasileira, declaramos que 
a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.  
 

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

 

 

Local, ______ de ______________de 2019. 

 

 

                                                                      

___________________________________ 

(nome, n° do R.G. e assinatura do signatário) 

 

 
Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima  
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A N E X O   I I I 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO  LEGAL 

 

 
CONCORRÊNCIA  Nº 03/2019  

Processo Interno nº 366/2019 

 
 
 

                   Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), 
interessada em participar da Concorrência nº 03/2019, promovida pela Estância Turística de 
Tupã/SP, sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93, DECLARO, sob as penas da lei, que, até a 
presente data, inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
 

Local, ______ de _______________de 2019. 

 

 

 

 

___________________________________ 

(nome, n° do R.G. e assinatura do signatário) 
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A N E X O   I V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DAS EXIGÊ NCIAS 

 

 
CONCORRÊNCIA  Nº 03/2019  

Processo Interno nº 366/2019 

 
 
 

                                     Eu (nome completo e identificação), na qualidade de representante 
legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do procedimento 
licitatório na modalidade Concorrência, sob o n° 03/2019, promovido pela Prefeitura da 
Estância Turística de Tupã, Estado de São Paulo, DECLARO, sob as penas da lei, pleno 
atendimento aos requisitos necessários à habilitação, nos termos do artigo 32, §2º da Lei de 
Licitações. 
              
 

Local, ______ de ______________de 2019. 
 

 

                            

___________________________________ 

(nome, n° do R.G. e assinatura do signatário) 
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ANEXO  V 
 

DECLARAÇÃO DE INTERESSE – COTA RESERVADA 
 
 
 
CONCORRÊNCIA  Nº 03/2019  

Processo Interno nº 366/2019 

 
 
 
Eu ___________________________ (nome completo), representante legal da empresa 
_________________ (denominação da pessoa jurídica), venho, através desta, declarar 
interesse em adjudicar os itens da cota reservada nas condições expressas no Item 7.2 do 
Edital da Concorrência nº 03/2019.  
 
 
 
 
 
 

Local, ______ de ______________de 2019. 

 

 

                                                                                                                             

___________________________________ 

(nome, n° do R.G. e assinatura do signatário) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         

    Prefeitura da Estância Turística de TupãPrefeitura da Estância Turística de TupãPrefeitura da Estância Turística de TupãPrefeitura da Estância Turística de Tupã    
Estado de São PauloEstado de São PauloEstado de São PauloEstado de São Paulo 

Secretaria Municipal de Administração  
Diretoria de Departamento de Compras 

 

 20 

 

 

A N E X O   V I  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO 

EDITAL 

 

 
CONCORRÊNCIA  Nº 03/2019  

Processo Interno nº 366/2019 

 
 
 

                                     Eu (nome completo e identificação), na qualidade de representante 
legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do procedimento 
licitatório na modalidade Concorrência, sob o n° 03/2019, promovido pela Prefeitura da 
Estância Turística de Tupã, Estado de São Paulo, DECLARO, que concordo com os termos 
do Edital. 
              
 

Local, ______ de ______________de 2019. 

 

 

                                                                                                        

___________________________________ 

(nome, n° do R.G. e assinatura do signatário) 
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A N E X O  V I I  
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PE QUENO 

PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
 
 
 
CONCORRÊNCIA  Nº 03/2019  

Processo Interno nº 366/2019 

 
 
 
 DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 
neste ato convocatório, que a empresa __________________(denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ nº ________________________  é microempresa, empresa de pequeno 
porte ou microempreendedor individual, nos termos do enquadramento previsto nas Leis 
Complementares nºs 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147 de 07 de agosto de 2014, cujos 
termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência 
como critério de desempate no procedimento licitatório Concorrência nº 03/2019, realizado 
pela Prefeitura Municipal de Tupã. 
 

 
 
 
 
 

Local, ______ de ______________de 2019. 

 

 

                                                           

___________________________________ 

(nome, n° do R.G. e assinatura do signatário) 
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A N E X O   V I I I 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 
Contrato nº           /2019 
 

Contrato para o fornecimento, até 31/12/2019, de 
medicamentos destinados à Farmácia Municipal        
(Secretaria Municipal de Saúde), que entre si 
celebram, de  um  lado, a Prefeitura da Estância 
Turística  de Tupã, representada pelo  Prefeito, Sr. 
José Ricardo Raymundo, daqui por diante 
denominada simplesmente Contratante, e, de outro, 
a empresa __________________, com sede na 
____________ nº _________, bairro _________, na 
cidade de _____________, neste ato representada 
pelo Sr. _________________, de ora em  diante  
nominada singelamente Contratada, tudo conforme 
o edital de Concorrência nº  03/2019. 

 
 
 

                                Aos _____dias do mês de ___________ do ano de dois mil e dezenove, 
na Prefeitura da Estância Turística de Tupã, pessoa jurídica de direito público interno 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.573.087/0001-61, com sede na praça da Bandeira nº 800, 
neste município e Comarca de Tupã, Estado de São Paulo, presente o Prefeito, Sr. José 
Ricardo Raymundo, brasileiro, viúvo, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 
9.441.693-X - SSP/SP e do CPF/MF nº 043.398.018-44,, de ora em diante denominada 
simplesmente Contratante, compareceu o Sr. Fulano de Tal, portador da Cédula de 
Identidade R.G. nº _________  e do CPF/MF nº ___________, na qualidade de representante 
legal da empresa ____________,  inscrita no CNPJ/MF sob o n° __________, com sede na 
___________ nº _____ (Jardim, Bairro, Vila), na cidade  de ___________, daqui por diante 
nominada singelamente Contratada, para firmarem o presente CONTRATO, tendo por 
objeto o fornecimento, até 31/12/2019, de medicamentos destinados à Farmácia Municipal 
(Secretaria Municipal de Saúd), nos termos do Concorrência nº 03/2019, das normas 
estabelecidas na Lei federal n° 8.666/93, com as alterações que lhe foram promovidas 
posteriormente, dentre outras, pelas leis nºs 8.883/94, 9.648/98 e 12.440/11, pela Lei 
Complementar Municipal nº 294/2015, e também, pela Lei Complementar Federal nº 123, de 
14/12/06, com redação modificada pela Lei Complementar Federal nº 147, de 07/08/14, e 
conforme inclusa proposta, que passa a fazer parte integrante deste contrato, pelo qual se 
obrigam, na forma e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
  
 
Cláusula Primeira – DO OBJETO: A Contratada se obriga a fornecer à Contratante, até 
31/12/2019, medicamentos destinados à Farmácia Municipal (Secretaria Municipal de 
Saúde), conforme o edital de Concorrência nº 03/2019. 
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Cláusula Segunda – DO PREÇO: A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento 
do objeto do contrato, os seguintes valores unitários: 
 
• COTA PRINCIPAL – LIVRE 

 
RC nº 10383/2018 – Farmácia Municipal 
 
001) Acebrofilina 25mg/5ml – xarope com 120ml (Est. anual 2.500 frs.), marca _________, 

pelo valor unitário de R$ ______ 
002) Acebrofilina 50mg/5ml – xarope adulto 120ml (Est. anual 4.000 frs.), marca 

_________, pelo valor unitário de R$ ______ 
003) Ambroxol cloridrato 15mg/5ml – xarope 120ml (Est. anual 3.000 frs.), marca 

_________, pelo valor unitário de R$ ______ 
004) Ambroxol cloridrato 30mg/5ml – xarope 120ml (Est. anual 4.000 frs.), marca 

_________, pelo valor unitário de R$ ______ 
005) Aminofilina 100mg (Est. anual 80.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 

de R$ ______ 
006) Anfotericina B 850 MG + Cloridrato Tetraciclina 100mg – creme vaginal + aplicador – 

tubo de 45g (Est. anual 400 tubos), marca _________, pelo valor unitário de R$ 
______ 

007) Atropina sulfato 1% sol. Oftálmica de 5ml (Est. anual 15 frs.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

008) Betametasona 0,1mg/ml com 120ml (Est. anual 700 frs.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

009) Brimonidina tartarato 2% solução oftalm.. (Est. anual 250 frs.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

010) Brinzolamida 10mg/ml – solução oftálmica (Est. anual 70 frs.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

011) Bromoprida 10mg (Est. anual 80.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

012) Bromoprida 10mg/2ml – solução injetável – 2ml (Est. anual 150 ampolas), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

013) Bromoprida 4mg/ml gotas de 20ml (Est. anual 2.000 frs.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

014) Cetoconazol 2% creme com 30g (Est. anual 3.000 tubos), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

015) Cetoconazol 200mg (Est. anual 10.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 
de R$ ______ 

016) Ciclopentolato cloridrato 1% sol. oftálmica com 3ml (Est. anual 50 frs.), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

017) Cilostazol 100mg (Est. anual 128.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 
de R$ ______ 

018) Cimetidina 200mg (Est. anual 70.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

019) Cinarizina 75mg (Est. anual 85.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 
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020) Clobetasol, propionato 0,50mg – creme (Est. anual 450 tubos), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

021) Clonazepan 2mg (Est. anual 200.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

022) Cloranfenicol 4mg/ml sol. Oft. de 10ml – colírio (Est. anual 15 frs.), marca _________, 
pelo valor unitário de R$ ______ 

023) Cloranfenicol 0,5% + metionina 0,5% +aminoácidos 2,5% + retinol pom. oft. 3,5g (Est. 
anual 12 tubos), marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 

024) Cloreto de Sódio 0,9% + Cloreto Benzalconio 0,1mg Solução Nasal Pediátrica de 20ml 
(Est. anual 3.000 frs.), marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 

025) Cloridrato de Clobutinol 20mg + Succinato Doxilamina 3,75mg de 120ml (Est. anual 
1.200 frs.), marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 

026) Cloridrato de Tetracaína 10mg + cloridrato fenilefrina colírio 1mg – solução oftálmica 
com 10ml (Est. anual 50 frs.), marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 

027) Clortalidona 25mg (Est. anual 65.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

028) Colagenase 0,6UI + Cloranfenicol 0,01g pomada – bisnaga sem espátula – tubo 30g 
(Est. anual 1.500 tubos), marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 

029) Deltametrina 20mg loção 100ml (Est. anual 350 unid.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

030) Deltametrina 20mg shampoo de 100ml (Est. anual 800 frs.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

031) Dextrano 70  1mg + Hipromelose 3mg – solução oftálmica de 15ml (Est. anual 900 
frs.), marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 

032) Diclofenaco Sódico 50mg (Est. anual 35.000 compr.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

033) Diclofenaco resinato 15mg/ml gotas de 20ml (Est. anual 450 frs.), marca _________, 
pelo valor unitário de R$ ______ 

034) Diclofenaco Sódico 25mg/ml de 3ml – solução injetável (Est. anual 300 ampolas), 
marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 

035) Difosfato de cloroquina 250mg (Est. anual 5.500 compr.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

036) Dimenidrato 50mg + piridoxina 50mg - sol. injetável 1ml (Est. anual 100 ampolas), 
marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 

037) Dimeticona 75mg/ml sol. oral gotas de 15ml (Est. anual 2.000 frs.), marca _________, 
pelo valor unitário de R$ ______ 

038) Diosmina 450mg + hesperedina 50mg (flavonoides) (Est. anual 320.000 compr.), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

039) Domperidona 1mg/ml suspensão oral 100ml (Est. anual 600 frs.), marca _________, 
pelo valor unitário de R$ ______ 

040) Dorzolamida, cloridrato 2% sol. oftálmica de 5ml (Est. anual 100 frs.), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

041) Escopolamina N-Butilbrometo 10mg (hioscina) (Est. anual 40.000 compr.), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

042) Escopolamina N-Butilbrometo 20mg + dipirona sódica – 2.500mg – solução injetável 
5ml (Est. anual 50 ampolas), marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 
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043) Colírio Fenilefrina 10% (Est. anual 50 frs.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

044) Fenoterol Bromidrato 5mg/ml – solução para inalação com 20ml (Est. anual 250 frs.), 
marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 

045) Fluoresceína 1% solução oftálmica – frasco 3ml (Est. anual 50 frs.), marca _________, 
pelo valor unitário de R$ ______ 

046) Formoterol, fumarato 12mcg - cápsula (Est. anual 9000 unid.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

047) Imipramina, cloridrato 25mg (Est. anual 70.000 compr.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

048) Isoconazol Nitrato 10mg/g Creme Vaginal de 40g + aplicador (Est. anual 400 tubos), 
marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 

049) Levomepromazina cloridrato 5mg/ml ampola de 5ml  (Est. anual 20 ampolas), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

050) Levomepromazina, maleato 25mg (Est. anual 50.000 compr.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

051) Levomepromazina, maleato 100mg (Est. anual 64.000 compr.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

052) Levomepromazina, maleato 4% Solução Oral de 20ml (Est. anual 300 frs.), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

053) Lidocaína, cloridrato 2% gel com 30g (Est. anual 15 tubos), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

054) Bloqueador solar fps 30 (resistente à água, hipoalergênico) – 120g (Est. anual 400 frs.), 
marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 

055) Mebendazol 100mg (Est. anual 1.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

056) Mebendazol susp. (Est. anual 500 frs.), marca _________, pelo valor unitário de R$ 
______ 

057) Metadona, cloridrato 10mg (Est. anual 120 compr.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

058) Metilergometrina maleato 0,125mg (Methergin) (Est. anual 60 compr.), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

059) Metilfenidrato, cloridrato 10mg (Ritalina) (Est. anual 14.400 compr.), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

060) Morfina, sulfato 10mg (Est. anual 3.500 compr.) , marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

061) Morfina, sulfato 30mg (Est. anual 2.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 
de R$ ______ 

062) Naltrexona 50mg (Est. anual 390 compr.), marca _________, pelo valor unitário de R$ 
______ 

063) Neomicina 5mg + bacitracina 250UI pomada de 15g (Est. anual 6.000 tubos), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

064) Nifedipina 20mg (Est. anual 180.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

065) Nimesulide 100mg (Est. anual 200.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 
de R$ ______ 
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066) Nimesulide 50mg/ml gotas de 15ml (Est. anual 1.100 frs.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

067) Nistatina 100.000UI/4g creme vaginal  (Est. anual 1.800 tubos), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

068) Nitrato de cério + sulfadiazina de prata creme 30g (Est. anual 50 tubos), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

069) Nitrazepam 5mg (Est. anual 50.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

070) N-Metilbrometo de hioscina 10mg/ml gotas de 20ml (buscopan) (Est. anual 400 frs.), 
marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 

071) Norfloxacino 400mg (Est. anual 25.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 
de R$ ______ 

072) Oximetazolina, cloridrato pediátrico 0,025% sol. nasal de 20ml (Est. anual 180 frs.), 
marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 

073) Paracetamol 500mg + codeína, fosfato 30mg (Est. anual 7.000 compr.), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

074) Pilocarpina, cloridrato 2% sol. oftálmica 5ml (Est. anual 12 frs.), marca _________, 
pelo valor unitário de R$ ______ 

075) Polivitamínico gotas 20ml (Est. anual 100 frs.), marca _________, pelo valor unitário 
de R$ ______ 

076) Propatilnitrato 10mg – sustrate (Est. anual 160.000 compr.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

077) Retinol + Colecalciferol + Óxido de Zinco + Óleo Fígado Bacalhau – pomada de 40g 
(Est. anual 4.000 tubos), marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 

078) Retinol acetato 50.000 MIL U.I. + Colecal Cicerol 10.000 MIL U.I. solução oral – 
frasco gotejador  (Est. anual 600 frs.), marca _________, pelo valor unitário de R$ 
______ 

079) Rifamicina, sódica 10mg/ml sol. tópica de 20ml (Est. anual 70 frs.), marca _________, 
pelo valor unitário de R$ ______ 

080) Secnidazol 1g (Est. anual 1.600 compr.), marca _________, pelo valor unitário de R$ 
______ 

081) Sertralina, cloridrato 50mg (Est. anual 232.000 compr.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

082) Sulfato de terbutalina 0,3mg + Guaifenesina 13,3mg – xarope de 100ml (Est. anual 800 
frs.), marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 

083) Terbutalina sulfato 0,50mg/ml solução injetável de 1ml (Est. anual 50 ampolas), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

084) Tetraciclina 500mg (Est. anual 3.800 cápsulas), marca _________, pelo valor unitário 
de R$ ______ 

085) Tiabendazol 50mg/g pomada de 45g (Est. anual 150 tubos), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

086) Tioridazida, cloridrato 100mg (Est. anual 12.000 compr.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

087) Tobramicina 0,3% sol. oftálmica de 5ml (Est. anual 400 frs.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

088) Tramadol, cloridrato 50mg (Est. anual 20.000 compr.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 
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089) Travaprosta 0,004% sol. oftálmica de 2,5ml (Est. anual 180 frs.), marca _________, 
pelo valor unitário de R$ ______ 

090) Trolamina 14% + Borato 8-Hidroxiquinolina 0,04% solução oftálmica 40mg de 8ml 
(Creumin) (Est. anual 300 frs.), marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 

091) Tropicamida 1% sol. oftálmica de 5ml (Est. anual 30 frs.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

092) Valerato betametasona creme tópico tubo 15g (Est. anual 1.500 tubos), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

093) Vitamina C 200mg/ml sol. oral de 20ml (Est. anual 3.000 frs.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

094) Vitamina C 500mg (Est. anual 10.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 
de R$ ______ 

095) Vitamina do complexo B – em blister (Est. anual 110.000 compr.), marca _________, 
pelo valor unitário de R$ ______ 

096) Aciclovir 200mg – compr. (Est. anual 1.000 compr.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

097) Aciclovir creme com 50mg/g de 10g (Est. anual 200 tubos), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

098) Ácido Acetilsalicílico 100mg (Est. anual 760.000 compr.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

099) Ácido fólico 5mg – revestidos (Est. anual 150.000 compr.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

100) Ácido Valpróico 250mg (Est. anual 60.000 cápsula), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

101) Ácido Valpróico 250mg/5ml – xarope de 100ml (Est. anual 1.200 frs.), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

102) Água destilada p/ injeção – ampola 10ml (Est. anual 1.400 ampolas), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

103) Albendazol 400mg mastigável (Est. anual 1.800 compr.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

104) Alendronato 70mg (Est. anual 6.500 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

105) Alopurinol 100mg (Est. anual 60.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

106) Amiodarona 200mg – sulcado (Est. anual 64.000 compr.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

107) Amitriptilina cloridrato 25mg (Est. anual 120.000 compr.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

108) Amoxilina 500mg (Est. anual 40.000 cápsula), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

109) Amoxicilina pó para suspensão (Est. anual 2.000 unid.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

110) Besilato de anlodipino 10mg sulcado (Est. anual 250.000 compr.), marca _________, 
pelo valor unitário de R$ ______ 

111) Atenolol 100mg – sulcado (Est. anual 15.000 compr.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 
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112) Atenolol 50mg sulcado (Est. anual 300.000 compr.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

113) Azitromicina 500mg – revestidos (Est. anual 25.000 compr.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

114) Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI – pó para suspensão injetável (Est. anual 800 
unid.), marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 

115) Benzoilmetronidazol 4% susp. (Est. anual 300 frs.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

116) Biperideno 2mg (Est. anual 5.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de R$ 
______ 

117) Biperideno 5mg/ml – sol. injet. ampola 1ml (Est. anual 50 unid.), marca _________, 
pelo valor unitário de R$ ______ 

118) Budesonida 50mcg nasal c/ 200 doses (Est. anual 1.440 frs.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

119) Carbamazepina 200mg (Est. anual 100.000 compr.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

120) Carbamazepina 200mg/ml suspensão oral 100ml (Est. anual 500 frs.), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

121) Carbonato de lítio 300mg (Est. anual 40.000 compr.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

122) Cefalexina 5% pó para suspensão (Est. anual 600 unid.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

123) Cefalexina 500mg (Est. anual 10.000 cápsula), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

124) Ciprofloxacino cloridrato 500mg revestido – embalagem fracionável (Est. anual 45.000 
compr.), marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 

125) Clindamicina, cloridrato 300mg (Est. anual 80 cápsula), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

126) Clomipramina, cloridrato 25mg (Est. anual 20.000 compr.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

127) Clorpromazina, cloridrato 100mg (Est. anual 50.000 compr.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

128) Clorpromazina, cloridrato 25mg (Est. anual 35.000 compr.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

129) Clorpromazina, cloridrato 5mg/ml sol. inj. ampola 5ml (Est. anual 60 ampolas), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

130) Dexametasona 1mg/g - creme bisnaga de 10g (Est. anual 4.000 tubos), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

131) Dexametasona 2mg/ml sol. injetável ampola de 1ml (Est. anual 100 ampolas), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

132) Dexametasona 4mg (Est. anual 3.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

133) Dexclorferinamina 0,4mg/ml – xarope de 120ml (Est. anual 3.600 frs.), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

134) Diazepam 10mg/2ml – solução injetável de 2ml (Est. anual 150 ampolas), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 
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135) Diazepan 10mg (Est. anual 70.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

136) Digoxina 0,25mg (Est. anual 25.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

137) Dipirona 500mg (Est. anual 80.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

138) Dipirona 500mg/ml gotas (Est. anual 4.000 frs.), marca _________, pelo valor unitário 
de R$ ______ 

139) Dipirona 500mg/ml – sol. injetável de 2ml (Est. anual 200 ampolas), marca _________, 
pelo valor unitário de R$ ______ 

140) Maleato Enalapril 20mg – sulcado (Est. anual 192.000 compr.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

141) Eritromicina, estearato 500mg (Est. anual 450 compr.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

142) Espirolonactona 25mg (Est. anual 160.000 compr.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

143) Estriol 1mg creme vaginal 50g + aplicador (Est. anual 400 tubos), marca _________, 
pelo valor unitário de R$ ______ 

144) Estrógenos conjugados 0,625mg – drágeas (Est. anual 260 compr.), marca _________, 
pelo valor unitário de R$ ______ 

145) Fenitoína 100mg (Est. anual 48.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

146) Fenitoína Sódica 50mg/ml – ampola 5ml (Est. anual 20 ampolas), marca _________, 
pelo valor unitário de R$ ______ 

147) Fenobarbital 100mg (Est. anual 100.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 
de R$ ______ 

148) Fenobarbital 40mg/ml solução oral gotas de 20ml (Est. anual 150 frs.), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

149) Fenobarbital sódico 200mg/ml solução injetável – ampola 1ml (Est. anual 150 
ampolas), marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 

150) Fluconazol 150mg (Est. anual 5.000 cápsula), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

151) Fluoxetina, cloridrato de 20mg (Est. anual 70.000 compr.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

152) Furosemida 40mg (Est. anual 60.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

153) Haloperidol 1mg (Est. anual 25.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

154) Haloperidol 5mg (Est. anual 5.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

155) Haloperidol 2mg/ml gotas – frascos 20ml (Est. anual 50 frascos), marca _________, 
pelo valor unitário de R$ ______ 

156) Haloperidol 5mg/ml – ampola 1ml (Est. anual 250 ampolas), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

157) Haloperidol decanoato 70,52mg/ml sol. injetável 1ml (Est. anual 1.000 ampolas), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 
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158) Hidróxido de alumínio 6,2% susp. oral com 100ml (Est. anual 100 frs.), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

159) Ibuprofeno 300mg (Est. anual 30.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

160) Brometo de ipratrópio 0,25mg/ml sol. p/ inalação (Est. anual 250 frs.), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

161) Mononitrato de isossorbida 40mg (Est. anual 40.000 compr.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

162) Levodopa 100mg + benserazida 25mg (HBS) (Est. anual 52.000 cápsula), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

163) Levodopa 100mg + benserazida 25mg (BD) (Est. anual 96.000 compr.), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

164) Loratadina 10mg (Est. anual 45.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

165) Loratadina 5mg/ml susp. oral de 100ml (Est. anual 2.500 frs.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

166) Metildopa 250mg comprimido (Est. anual 20.000 compr.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

167) Metoclopramida 10mg (Est. anual 2.000 compr.) , marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

168) Metronidazol 250mg (Est. anual 10.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 
de R$ ______ 

169) Metronidazol geléia vaginal (Est. anual 1.200 unid.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

170) Miconazol, nitrato 2% creme vaginal 80g + aplicador (Est. anual 200 tubos), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

171) Nistatina 100.000UI/ml susp. oral 30ml (Est. anual 300 frs.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

172) Nitrofurantoína 100mg (Est. anual 2.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 
de R$ ______ 

173) Nortriptilina 25mg (Est. anual 20.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

174) Omeprazol 20mg com microgrânulos (Est. anual 50.000 cápsula), marca _________, 
pelo valor unitário de R$ ______ 

175) Paracetamol 500mg (Est. anual 130.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 
de R$ ______ 

176) Paracetamol gotas 200mg/ml com 15ml (Est. anual 4.000 frs.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

177) Permanganato de potássio 100mg (Est. anual 9.500 compr.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

178) Pirimetamina 25mg (Est. anual 500 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

179) Prednisona 20mg (Est. anual 35.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

180) Prednisona 5mg (Est. anual 35.000 compr.) 
181) Prometazina, cloridrato 25mg/ml sol. injetável de 2ml (Est. anual 100 ampolas), marca 

_________, pelo valor unitário de R$ ______ 
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182) Prometazina, cloridrato 25mg (Est. anual 50.000 compr.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

183) Propiltiuracil 100mg (Est. anual 1.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 
de R$ ______ 

184) Ranitidina, cloridrato 150mg (Est. anual 50.000 compr.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

185) Ranitidina, cloridrato injetável 50mg/2ml (Est. anual 200 ampolas), marca _________, 
pelo valor unitário de R$ ______ 

186) Ranitidina, cloridrato 150mg/10ml solução oral (isento de açúcar) com 120ml (Est. 
anual 400 frs.), marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 

187) Sais para reidratação (Est. anual 1.000 unid.), marca _________, pelo valor unitário de 
R$ ______ 

188) Salbutamol 100mcg/dose aerossol (Est. anual 350 frs.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

189) Sulfadiazina 500mg (Est. anual 10.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 
de R$ ______ 

190) Sulfametoxazol + Trimetoprima 400/80 (Est. anual 4.500 compr.), marca _________, 
pelo valor unitário de R$ ______ 

191) Sulfametoxazol + Trimetoprina susp. oral 200/40 (Est. anual 300 unid.), marca 
_________, pelo valor unitário de R$ ______ 

192) Sulfato Ferroso 40mg (Est. anual 100.000 compr.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

193) Sulfato Ferroso 68mg/ml susp. Oral (Est. anual 600 unid.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

194) Timolol, maleato 0,5% sol. oftálmica 5ml (Est. anual 100 frs.), marca _________, pelo 
valor unitário de R$ ______ 

195) Verapamil Cloridrato 80mg (Est. anual 50.000 compr.), marca _________, pelo valor 
unitário de R$ ______ 

 
RC nº 10566/2018 – Farmácia Municipal (Verba Específica – C.E.F.) 
 
196) Carvedilol 12,5mg (Est. anual 180.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 

de R$ ______ 
197) Carvedilol 3,125mg (Est. anual 100.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 

de R$ ______ 
198) Carvedilol 6,25mg (Est. anual 150.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 

de R$ ______ 
199) Glicazida 60mg-mr (Est. anual 400.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 

de R$ ______ 
200) Levotiroxina sódica 100mcg – sulcado (Est. anual 150.000 compr.), marca _________, 

pelo valor unitário de R$ ______ 
201) Levotiroxina sódica 25mcg – sulcado (Est. anual 300.000 compr.), marca _________, 

pelo valor unitário de R$ ______ 
202) Levotiroxina sódica 50mcg – sulcado (Est. anual 300.000 compr.), marca _________, 

pelo valor unitário de R$ ______ 
203) Sinvastatina 10mg (Est. anual 120.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 

de R$ ______ 
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204) Sinvastatina 20mg (Est. anual 560.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 
de R$ ______ 

205) Sinvastatina 40mg (Est. anual 220.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 
de R$ ______ 

 
 
• COTA RESERVADA – ME / EPP / MEI 
 
RC nº 10383/2018 – Farmácia Municipal 
 
206) Cilostazol 100mg (Est. anual 320.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 

de R$ ______ 
207) Cloridrato de Clobutinol 20mg + Succinato Doxilamina 3,75mg de 120ml (Est. anual 

300 frs.), marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 
208) Diosmina 450mg + hesperedina 50mg (flavonoides) (Est. anual 800.000 compr.), marca 

_________, pelo valor unitário de R$ ______ 
209) Escopolamina N-Butilbrometo 10mg (hioscina) (Est. anual 10.000 compr.), marca 

_________, pelo valor unitário de R$ ______ 
210) Levomepromazina, maleato 100mg (Est. anual 16.000 compr.), marca _________, pelo 

valor unitário de R$ ______ 
211) Metilfenidrato, cloridrato 10mg (Ritalina) (Est. anual 3.600 compr.), marca _________, 

pelo valor unitário de R$ ______ 
212) Propatilnitrato 10mg – sustrate (Est. anual 40.000 compr.), marca _________, pelo 

valor unitário de R$ ______ 
213) Retinol + Colecalciferol + Óxido de Zinco + Óleo Fígado Bacalhau – pomada de 40g 

(Est. anual 1.000 tubos), marca _________, pelo valor unitário de R$ ______ 
214) Sertralina, cloridrato 50mg (Est. anual 58.000 compr.), marca _________, pelo valor 

unitário de R$ ______ 
215) Ácido Acetilsalicílico 100mg (Est. anual 190.000 compr.), marca _________, pelo 

valor unitário de R$ ______ 
216) Amiodarona 200mg – sulcado (Est. anual 16.000 compr.), marca _________, pelo valor 

unitário de R$ ______ 
217) Amitriptilina cloridrato 25mg (Est. anual 30.000 compr.), marca _________, pelo valor 

unitário de R$ ______ 
218) Budesonida 50mcg nasal c/ 200 doses (Est. anual 360 frs.), marca _________, pelo 

valor unitário de R$ ______ 
219) Maleato Enalapril 20mg – sulcado (Est. anual 48.000 compr.), marca _________, pelo 

valor unitário de R$ ______ 
220) Espirolonactona 25mg (Est. anual 40.000 compr.), marca _________, pelo valor 

unitário de R$ ______ 
221) Fenitoína 100mg (Est. anual 12.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário de 

R$ ______ 
222) Levodopa 100mg + benserazida 25mg (HBS) (Est. anual 13.000 cápsula), marca 

_________, pelo valor unitário de R$ ______ 
223) Levodopa 100mg + benserazida 25mg (BD) (Est. anual 24.000 compr.), marca 

_________, pelo valor unitário de R$ ______ 
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RC nº 10566/2018 – Farmácia Municipal (Verba Específica – C.E.F.) 
 
224) Glicazida 60mg-mr (Est. anual 100.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 

de R$ ______ 
225) Sinvastatina 20mg (Est. anual 140.000 compr.), marca _________, pelo valor unitário 

de R$ ______ 
 
       O presente contrato tem um valor total estimativo de R$ 0,000 (_____). 
 
 
Cláusula Terceira – DO PAGAMENTO: Nos termos do Decreto n° 8.328/2018, o 
pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após entrega dos móveis com a respectiva nota 
fiscal. 
 
 
Cláusula Quarta - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCE IRO : 
 
Parágrafo Primeiro - Tendo em vista a previsão do art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, fica 
ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reequilíbrio 
econômicofinanceiro em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie, 
devendo para tanto ser encaminhado pedido de reequilíbrio financeiro-financeiro 
devidamente fundamentado e justificado, demonstrando de maneira clara e inequívoca o 
pedido, protocolado na Central de Atendimento da Prefeitura. 
 
Parágrafo Segundo - Em hipótese alguma será concedido reajuste de preços para os 
produtos já entregues. 
 
 
Cláusula Quinta - DO COMPROMISSO: As proponentes vencedoras deverão entregar os 
medicamentos somente APÓS O RECEBIMENTO DO PEDIDO NAS QUANTIDADES 
SOLICITADAS enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de até 05 
(cinco) dias, na Farmácia Municipal, localizada na Avenida Tapuias nº 725 – fone: 14-3491-
3917, no horário das 07:00 às 10:00 e das 13:00 às 16:00 horas, sob a responsabilidade da 
Farmacêutica Deborah; sendo de sua inteira responsabilidade o descarregamento do material, 
devendo aguardar sua conferência. À contratada que deixar de cumprir o prazo de entrega, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, serão aplicadas, cumulativamente ou não, as 
sanções previstas no artigo 87, incisos II e III, da Lei de Licitações; 
 
Parágrafo Único - O faturamento deverá ser de acordo com o contrato, ou seja, deverão 
constar, da Nota Fiscal, o nome Ético (comercial), genérico (DCB) ou Similar (quando 
houver) do medicamento, o lote, a data de validade, o preço unitário e o preço total. 
 
 
Cláusula Sexta – DO PRAZO DE INÍCIO E TÉRMINO DO CONTRATO : O presente 
contrato terá vigência a partir de sua assinatura, tendo duração até 31 de dezembro de 2019. 
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Cláusula Sétima – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  - A fiscalização do presente 
contrato incumbirá servidor designado através de Portaria, para acompanhar, fiscalizar e 
controlar a execução do contrato, para os fins do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, 
responsabilizando-se pelo recebimento e conferência dos serviços 
 
 
Cláusula Oitava – DA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DA COTA RESERVADA : 
Havendo contratação de ME, EPP ou MEI, referente à cota reservada, terá prioridade a 
aquisição dos produtos da mesma, ressalvados os casos em que a cota reservada for 
inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente. 
 
 
Cláusula Nona – DA DOTAÇÃO E DESPESA: As despesas provenientes do presente 
contrato serão cobertas com os recursos orçamentários, a saber: 
 
         Órgão: 02 – Poder Executivo 
         Unidade: 02.09 – Fundo Municipal de Saúde 
       Dotação: 33.90.30 – Material de Consumo (Contas 113 e 147) 
 
 
Cláusula Décima - DA RESCISÃO E DA CLÁUSULA PENAL: Pela inexecução, total 
ou parcial, do contrato, a Contratante poderá, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
aplicar à Contratada as seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
b) multa, na base de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do 
contrato; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta 
Administração Municipal, pelo prazo de 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação da licitante vencedora perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 
ser concedida quando esta ressarcir a licitante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior 
 
 
Cláusula Décima Primeira - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  – A legislação aplicável à 
execução do presente contrato e, especialmente, aos casos omissos, é a Lei federal nº 
8.666/93, com as modificações que lhe foram introduzidas posteriormente, dentre outras, 
pelas Leis nºs 8.883/94, 9.648/98 e 12.440/11, pela Lei Complementar Municipal nº 
294/2015, e também, pela Lei Complementar Federal nº 123, de 14/12/06, com redação 
modificada pela Lei Complementar Federal nº 147, de 07/08/14. 
 
 
Cláusula Décima Segunda – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: A fiscalização do 
presente     contrato incumbirá servidor designado através de Portaria, para acompanhar, 
fiscalizar e controlar a execução do contrato, para os fins do disposto no artigo 67 da Lei 
8.666/93, responsabilizando-se pelo recebimento e conferência dos serviços. 
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Cláusula Décima Terceira – DO FORO – Os contratantes elegem o foro da Comarca de 
Tupã, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais especial ou 
privilegiado que o seja, para dirimir qualquer dúvida decorrente da execução do presente 
contrato. 
 
   E por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitarem 
todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, firmando-o em 03 
(três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 
   Estância Turística de Tupã, em         de                         de 2019. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ RICARDO RAYMUNDO  
-Prefeito Municipal- 

 
 
 
 
 
 
                                                                -Contratada- 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
1ª) _______________________________ 
     R.G. nº    
 
 
2ª)_______________________________ 
     R.G. nº 
 


