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1. PREÂMBULO: 

A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, por intermédio deste Pregoeiro subscrito, designado pela 

Portaria nº 0368/2019-SESA, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data e horário abaixo 

indicados, fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, com vista à formação de 

REGISTRO DE PREÇOS, tendo como critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, em sessão pública virtual, 

por meio da INTERNET, através do sítio www.licitacoes-e.com.br, mediante condições de segurança - criptografia e 

autenticação - em todas as suas fases, que será regida pela Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei nº 

10.191 de 14 de dezembro de 2001; Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000; Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 

2005; Decreto 5.504 de 05 de agosto de 2005; Decretos Estaduais nº. 2.648/2007 e nº 1.278/2011; Lei 

Complementar Estadual nº 108 de 08 de janeiro de 2018; Decreto Estadual 3182/2016 de 02 de setembro de 2016; 

Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014; Constituição 

Federal de 1988, Art. 37, XXI e subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 05/03/2020, às 08h00min (horário de Brasília) 
TÉRMINO DO PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 20/03/2020, às 09h00min (horário de Brasília) 
DISPUTA DOS ITENS: 23/03/2020, às 09h00min (horário de Brasília) 

 
2. DO OBJETO 
  
2.1. A presente licitação tem por objeto a futura e eventual AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

ANTINEOPLÁSICOS, de acordo com as características mínimas descritas no Anexo I - Termo de Referência. 

2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no www.licitacoes-

e.com.br e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas. 

2.2.1. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao 

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

2.2.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste 

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2.3. A adoção do Sistema de Registro de Preço – SRP justifica-se para evitar descontinuidade no abastecimento 

na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON/HCAL/SESA que é atendida por esta Secretaria de 

Estado e Saúde conforme fundamenta-se na hipótese prevista nos incisos I e II do artigo 3º do Decreto Estadual 

3.182/2016. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES-E 
 

3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto ao sitio www.licitacoes-e.com.br. 

3.2. O sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do 

respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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3.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Secretaria de Estado da Saúde ou ao sítio 

www.licitacoes-e.com.br a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 

por terceiros. 

3.4. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações 

inerentes ao pregão eletrônico. 

3.5. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e, quando for o caso, seus 

anexos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

3.6. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br. 

 4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação e atendam a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos. 

4.2. Para os itens 1, 2, 5, 7 a 10, 13 a 27, 29 a 32, 35, 38, 40, 42, 43, 45 a 48, 50, 52, 54, 57, 58, e 60 a 63 a 

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

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e conforme a Lei Complementar Estadual nº 108 de 08 de janeiro 

de 2018. 

4.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, e para o microempreendedor individual 

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

4.4. Os itens destinados a participação exclusiva das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, são 

denominadas COTA EXCLUSIVA, em cumprimento ao disposto no artigo 48, inciso I, da lei complementar nº 123/06 

e suas alterações, conforme o anexo I, do edital. 

4.5. Os itens destinados a participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por tratar-se de objeto 

de natureza divisível, referente a cota de até 25% são denominadas COTA RESERVADA, em cumprimento ao 

disposto no artigo 48, inciso III, da lei complementar nº 123/06 e suas alterações, conforme o anexo I, do edital. 

4.6. Os itens destinados à ampla competitividade, são denominados COTA PRINCIPAL, em cumprimento ao 

disposto no artigo 48, inciso III, da lei complementar nº 123/06 e suas alterações, conforme o anexo I, do edital. 

4.7. Os interessados que atenderem aos requisitos do edital e que não se enquadrarem como ME ou EPP, 

também poderão lançar proposta de preço para os itens da COTA RESERVADA. No entanto, não poderão participar 

da etapa de disputa. Tal procedimento tem por objetivo viabilizar a aplicação do disposto no item 12 (da aceitabilidade 

das propostas), quando suas propostas poderão vir a ser considerada para efeito de julgamento em face de 

inviabilidade de contratação de empresas enquadradas como ME ou EPP, em conformidade com o Art. 17, § 4º, da 

Lei Complementar Estadual nº 044, 21 de dezembro de 2007. 

4.8. Para participar deste pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório.  

4.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às 

sanções previstas neste Edital. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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4.10.  Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave 

de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito 

do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

4.11. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 

por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou da Secretaria de 

Estado da Saúde do Amapá responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que 

por terceiros. 

4.12. Não poderão participar deste Pregão: 

4.12.1. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

4.12.1.1. Justifica-se a vedação de participação na presente licitação por não se tratar de objeto que 

não constitui de complexidade técnica, bem como o vulto financeiro não se evidencia ser expressivo; 

4.12.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.12.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.12.4. Empresa suspensa de contratar com a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá; 

4.12.5. Empresa impedida de participar de licitações ou de contratar com a Administração Pública, durante o 

prazo de sanção aplicada; 

4.12.6. Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade; 

4.12.7. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste pregão; 

4.12.8. Empresa que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, 

liquidação. 

4.12.9. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente. 

4.12.10. Servidores desta Secretaria de Estado da Saúde, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, dentre outras, as seguintes atribuições:  

5.1.1. Coordenar os trabalhos da equipe de apoio. 

5.1.2. Responder as questões formuladas pelos interessados, relativas ao certame. 

5.1.3. Verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório,    

analisando sua aceitabilidade. 

5.1.4. Desclassificar propostas, quando for o caso, motivando seu ato. 

5.1.5. Conduzir os procedimentos relativos à etapa de lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço. 

5.1.6. Verificar e julgar as condições de habilitação do proponente que apresentar a proposta de menor preço 

classificada. 

5.1.7. Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua 

decisão. 

5.1.8. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso. 

5.1.9. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 
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6. DO ENCAMINHMENTO DA PROPOSTA 

 

6.1. As propostas deverão ser enviadas, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, até o dia e horário 

previstos para o limite do acolhimento das propostas, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 

6.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.4. Até a abertura das propostas, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 

6.5. A licitante deverá na forma expressa no sistema eletrônico, consignar os valores totais por item, com até duas 

casas decimais após a vírgula, em moeda brasileira corrente, com a descrição sucinta do material e 

fabricante/marca do produto para o item o qual deseja, observadas as especificações do ANEXO I deste Edital. 

6.6. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todas as despesas e custos, como por 

exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 

fornecimento do objeto da presente licitação. 

6.7. As propostas terão validade de no mínimo 90 (noventa dias), contados da data de abertura da sessão 

pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

6.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas 

dos compromissos assumidos. 

6.9. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica submissão a todas 

as condições estipuladas neste Edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na 

legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

6.10. Serão desclassificadas as propostas dos licitantes que descumprirem a qualquer item desta cláusula ou que 

não atenderem na íntegra as exigências do Termo de Referência, ou ainda, sejam omissas ou apresentem 

irregularidades insanáveis. 

 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública na internet, no sítio 

www.licitacoes-e.com.br, utilizando sua chave de acesso e senha para operar o pregão eletrônico. 

7.2. A partir do horário previsto no Edital terá início à sessão pública virtual do Pregão Eletrônico, com a divulgação 

das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas. 

7.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.4. A desclassificação da proposta será sempre, fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 

7.5. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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7.6. Aberta à etapa competitiva, os licitantes que tiverem suas propostas classificadas deverão estar conectados 

ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o licitante será imediatamente informado de 

seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

7.6.1. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de acesso e 

senha;  

7.6.2. O licitante somente poderá oferecer lance por meio eletrônico e que seja inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema.  

7.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado primeiro.  

7.6.4. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado vedada à identificação do licitante.  

7.6.5. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá, exclusivamente, mediante troca de 

mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

7.6.6. O sistema disponibilizará campo próprio, chat de comunicação, para envio de mensagens entre o 

pregoeiro e os licitantes. 

7.7. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico a sessão pública do Pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem 

emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. Após a abertura, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que se 

enquadrarem em uma das situações elencadas no item 8.3. 

8.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 

8.3. Serão desclassificadas as proposta que: 

8.3.1. Contenham vícios ou ilegalidades; 

8.3.2. Não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, especialmente os requisitos 

técnicos exigidos pelo Termo de Referência; 

8.3.3. Apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis. 

8.4. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item. 

8.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas 

participarão da fase de formulação de lances. 

8.6. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não serão 

considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação. 

9. DA COMPETITIVIDADE E FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão 

encaminhar lances, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. 
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9.2. As licitantes classificadas poderão encaminhar lances para o preço do item que deseja participar, 

exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo 

horário de registro e valor. 

9.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

9.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 

9.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação da ofertante. 

9.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 

responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

9.7. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência 

de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

9.8. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, a seu critério, lance cujo valor for considerado 

inexequível; 

9.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 

minutos, aleatoriamente, determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances. 

9.10. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma 

vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 

entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.11. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 

faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

9.12. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

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

pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

9.13. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 

no prazo estabelecido no subitem anterior. 

10. DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO 

10.1. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer 

acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos dos atos realizados. Retornando o 

pregoeiro ao sistema, quando possível sua atuação, os atos serão convalidados sem prejuízo para as licitantes. 
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10.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será 

suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa às licitantes, pelo sítio 

www.licitacoes-e.com.br. 

11. DA NEGOCIAÇÃO 

11.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, se a proposta melhor classificada não tiver sido 

ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta 

diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 

observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

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

11.3. A vencedora deverá adequar sua proposta de preço ao ultimo lance, contendo apenas duas casas após a 

vírgula, e conter ainda: 

11.3.1. As quantidades, discriminação dos produtos, espécie/tipo procedência (se for o caso), número de 

registro do objeto ofertado, marca, valor unitário e total; 

11.3.2. A indicação e descrição detalhada das características técnicas do(s) produto(s) proposto(s) para o(s) 

respectivo(s) item(ns) que compõem o objeto desta licitação, em conformidade com os requisitos, 

especificações e condições estipuladas neste Edital, inclusive prazo de entrega e garantia e demais 

especificações que permitam aferir com precisão ao solicitado no edital; 

11.3.3. Prazo de entrega e garantia dos produtos, prazo de validade da proposta e prazo de pagamento, na 

forma descrita no específico, onde caso a proposta não conste estas informações, serão considerados os 

prazos do edital.  

12. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

12.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro confirmará que a 

proposta classificada em primeiro lugar possui compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a 

contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposições deste Edital. 

12.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos 

subsidiados. 

12.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 

mercado acrescidos dos respectivos encargos. 

12.4. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item.  

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

no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. 

12.5.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, , registro, fabricante e procedência, além 

de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, manual técnico, folhetos ou propostas, 

encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem 

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

http://www.comprasnet.gov.br/
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12.5.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

12.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, 

e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

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

sua continuidade. 

12.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o 

lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 

diversas das previstas neste Edital. 

12.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor; 

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

12.9.  Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a 

proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

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

antes estabelecida. 

12.10. Em caso de empate, para cota principal nos termos da Lei Complementar Estadual nº 108 de 08 de janeiro 

de 2018, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para a microempresa ou empresa 

de pequeno porte, cuja proposta seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada no 

final dos lances do pregão, quando será concedido, pelo sistema eletrônico, para microempresa ou empresa de 

pequeno porte mais bem classificada. 

12.11. Para efeito do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

12.11.1. Encerrada a fase de lances, o licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, mais bem classificado será convocado para apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, no 

prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, conforme § 3º, 

do Art. 25 do dispositivo legal mencionado. 

12.11.2. Em caso de apresentação da nova proposta, na forma do subitem 12.11.1, será examinada a 

aceitabilidade da proposta; 

12.11.3. Não sendo apresentada nova proposta, na forma do subitem 12.11.1, ou não ocorrendo a 

contratação, serão convocadas as microempresa ou empresa de pequeno porte remanescentes que 

porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito; 

12.11.4. O direito de preferência previsto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

12.11.5. No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas ou empresa de pequeno porte, 

aplica-se o disposto no item 12.11, para que se identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência 

previsto no item. 

12.12. Para cota reservada, não havendo vencedor entre empresas enquadradas como Microempresa (ME) ou 

Empresa de Pequeno Porte (EPP), depois de esgotado as possibilidades levadas em consideração às prerrogativas 

das referidas empresas, bem como a ordem de classificação, o objeto poderá ser adjudicado ao vencedor da cota 

principal, desde que: 
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12.12.1.  A empresa melhor classificada para cota principal tenha registrado proposta para cota reservada, 

comprometendo-se a registrar o menor preço dentre aqueles propostos para referida cota; 

12.12.2. Se a mesma empresa vencer a Cota Reservada e Cota Principal, a contratação deverá a ocorrer 

pelo menor preço ofertado pela empresa, no caso de mesmo item. 

12.13. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do item anterior, o 

objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, após o cumprimento dos requisitos 

de aceitabilidade da proposta e dos documentos de habilitação do licitante; 

12.14. Se o valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) 

examinará as propostas subsequentes e as respectivas documentações de habilitação das licitantes, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante 

declarada habilitada e vencedora;  

12.15. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada habilitada e vencedora. 

12.16. Se for o caso, o pregoeiro avaliará os preços praticados pela Resolução nº 3, de 2 março de 2011, da 

Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), para fins de aceitabilidade do objeto, que trata 

sobre aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) dos medicamentos que se enquadrem no 

inciso I, II, III, IV, V e VI do Art 2º. 

13. DA AMOSTRA DO OBJETO 

13.1.  O Pregoeiro poderá solicitar à licitante, cuja proposta tenha sido aceita quanto à compatibilidade de preço, 

amostra dos produtos ofertados, devidamente identificado, que deverá ser entregue à comissão instituída pelo 

Secretário de Estado da Saúde do Amapá, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no horário das 08:00 às 

12:00 e de 14:00 às 18 horas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,  a contar da solicitação do pregoeiro, para avaliação 

técnica de compatibilidade. 

13.2.  A licitante que for notificada a apresentar amostra ou manual deverá fazê-lo, independentemente de já ter 

fornecido produto igual ou equivalente a esta SESA. 

13.3.  A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome da licitante, conter os respectivos prospectos, 

folders ou manuais, se for o caso, dispor na embalagem informações quanto suas características, tais como data de 

fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, marca, número de referência, código do produto e modelo. 

13.3.1. Os materiais de origem estrangeira deverão apresentar na embalagem informações em língua 

portuguesa, suficientes para análise técnica do produto. 

13.3.2. Caso as amostras ou manuais não sejam apresentadas no prazo estabelecido, a empresa será 

automaticamente desclassificada. 

13.4.  Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, desmontados, instalados, conectados a 

equipamentos e submetidos aos testes necessários, sendo devolvidos à licitante no estado em que se encontrarem 

ao final da avaliação. 

13.5. Será rejeitada a amostra ou manual que: 

13.5.1. Apresentar divergência em relação às especificações técnicas da proposta. 

13.6.  Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, a licitante poderá substituir ou efetuar ajustes e 

modificações no produto apresentado. 

13.7. Não será aceita a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada ou não a entregar no prazo estabelecido. 

13.8. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
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13.9. Após a homologação do certame, a licitante terá 30 (trinta) dias para retirar a amostra no endereço onde foi 

entregue. Após esse prazo, não havendo retirada das amostras, essas serão descartadas. 

 
14. DA HABILITAÇÃO 
 
14.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

14.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

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

14.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

14.1.3. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, 

mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

14.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

14.3. Poderão participar deste Pregão os interessados no objeto desta licitação que comprovarem possuir os 

seguintes documentos: 
14.4. Relativos à Habilitação Jurídica: 

14.4.1. Cédula de identidade ou Documento de Identificação do representante legal da empresa. 

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

Junta Comercial da respectiva sede. 

14.4.3. No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI: ato 

constitutivo com todas as suas alterações, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.  

14.4.4. Em se tratando de Procuradores ou Sócios a Procuração dever ser autenticada em cartório. 

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

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

atividade assim o exigir. 

14.4.6. Declaração de elaboração independente de proposta, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009, conforme modelo do Anexo VIII, do Edital. 

14.4.7. Certidão de comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

expedida pela Junta Comercial nos termos do Artigo 8º, da Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, 

do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, quando aplicável, ou Declaração, conforme 

modelo do Anexo VII, do Edital. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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14.4.8. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

14.4.9. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 

9.854/99), ANEXO V. 

14.5. Relativos à Regularidade Fiscal:  

14.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso. 

14.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

14.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

14.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

14.5.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

14.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. 

14.5.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei. 

14.5.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

14.6. Relativa à Qualificação Técnica: 

14.6.1. Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, conforme modelo do ANEXO VI, 

que comprove já ter fornecido os produtos constantes do objeto desta licitação, bem como se foram cumpridos 

os prazos estabelecidos e o grau de satisfação. Tal atestado deverá ser fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em papel timbrado, assinado e datado. 

14.6.2. Declaração, sob pena de desclassificação, de inexistência de fato superveniente impeditivo de 

habilitação, fornecida pela empresa e devidamente assinada pelo sócio, dirigente, proprietário ou procurador - 

ANEXO IV. 

14.6.3. Comprovação da autorização de funcionamento emitida pela ANVISA (original ou cópia autenticada) 

e cópia autenticada do Alvará Sanitário e Licença de funcionamento do Licitante, expedido pelo Serviço de 
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Vigilância Sanitária, em vigência, conforme Código Sanitário e Leis complementares, quando aplicável. Não 

será aceito protocolo de alvará (licença) inicial. 

14.6.4. Registro vigente no Ministério da Saúde (identificando o item em cada registro em sua proposta), 

através de: 

14.6.4.1. Publicação do registro no DOU, onde conste o produto e o cabeçalho identificando a 

portaria que registrou o produto; 

14.6.4.2. Comprovante de registro emitido pelo Ministério da Saúde demonstrando sua vigência, 

caso a validade do registro esteja vencida, apresentar também o pedido de revalidação. 

14.6.5. Documento de comprovação dos registros do PRODUTO ou da dispensa do registro no Ministério da 

Saúde/ANVISA, dentro do prazo de validade. Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia 

da publicação no Diário Oficial da União - DOU com o registro vencido e documento que comprove o pedido 

de sua revalidação (protocolo) juntamente com o comprovante de pagamento da taxa de revalidação do 

referido registro, quando aplicável. 

14.7. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

14.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

14.7.2. Caso seja positiva a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a 

comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei 

11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação. 

14.7.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

14.7.4. Para sociedades anônimas, cópia autenticada da publicação do balanço em diário oficial ou jornal de 

grande circulação da sede da licitante. 

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

microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 

financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015). 

14.7.6. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 

14.7.7. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

14.7.8. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 

penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

14.7.9. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da 

aplicação das fórmulas: 
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LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

14.7.10. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os 

riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido 

mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

14.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento 

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

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 

contábeis do último exercício. 

14.9. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados 

em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 2 

(duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente mediante autorização do 

Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-

mail cplsesa02@gmail.com. 

14.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital. 

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

permitidos. 

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

a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

14.9.4. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

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

como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as 

demais exigências do edital. 

14.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

mailto:cplsesa@gmail.com


 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

  COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 
 

 
Av. FAB nº 69 - Centro - CEP - 68900-073 - Macapá-AP - Fone: (096) 2101-8555/e-mail: cplsesa02@gmail.com 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 304.462244/2019 

CPL/SESA 
Fl.: _____________ 

Rub.:____________ 

PROC. 304.462244/2019 
PRODOC 

300101.0005.1850.0078/2019 

14.12. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização. 

14.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 

sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

14.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

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

14.15. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

15. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

15.1.  Após o término do certame e encerrada a negociação de preço, quando houver, o Pregoeiro solicitará o envio 

da documentação de habilitação e a proposta ajustada, da licitante vencedora, a ser remetida para o endereço 

eletrônico cplsesa02@gmail.com, no prazo de 2 (duas) horas, contados da solicitação do Pregoeiro, que se 

procederá via chat de comunicação no LICITAÇÕES-E, sob pena de desclassificação da licitante vencedora. 

15.1.1. A proposta deverá conter a descrição do objeto ofertado, observadas as especificações do ANEXO I 

do Edital. 

15.2. O Pregoeiro também solicitará da licitante vencedora o encaminhamento da proposta ajustada ao lance final e 

dos documentos de habilitação em meio físico, para que sejam juntados aos autos do processo licitatório. 

15.2.1. Os documentos físicos deverão ser entregues em originais ou cópias autenticadas em cartório, no 

prazo de 08 (oito) dias úteis, contados da solicitação do pregoeiro, via chat de comunicação do 

LICITAÇÕES-E, após o término do certame e negociação de preço, se houver. A documentação deverá se 

endereçada à sala da CPL/SESA, sito a Avenida Fab, Centro nº 69, CEP 68900-073, Macapá–AP, aos 

cuidados do Pregoeiro responsável, conforme abaixo: 

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE  

AVENIDA: FAB Nº 69 - CENTRO MACAPÁ – AMAPÁ, CEP: 68900-073 

AT. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2019 - SESA  

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO  

(PREGOEIRO MARCUS SANTOS). 

15.2.2. Os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da licitante, e 

obrigatoriamente, conter o número do CNPJ e o respectivo endereço. 
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15.2.3. Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for 

à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

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

tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados 

ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

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

apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

15.3. O descumprimento do prazo para encaminhamento da proposta e da documentação acarretará a inabilitação 

da licitante, salvo comprovado justo motivo, a que a licitante não tenha dado causa. 

16. DO RECURSO 

16.1. Após “Declarado Vencedor”, a partir da solicitação do Pregoeiro no chat de comunicação do LICITAÇÕES-E, 

será aberto o prazo de até UMA HORA, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma imediata e motivada, 

manifestar sua intenção de recorrer, em campo próprio (Intenção de Recurso) no sistema LICITAÇÕES-E. 

16.2. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou rejeitando-a, 

motivadamente, em campo próprio do sistema. 

16.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita, deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio 

do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, 

apresentarem contra razões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 

licitante recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 

interesses. 

16.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública 

deste Pregão, implica em decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante 

vencedora. 

16.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

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

Edital. 

17. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

17.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

17.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos 

os atos anulados e os que dele dependam. 

17.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal 

e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

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



 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

  COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS 
 

 
Av. FAB nº 69 - Centro - CEP - 68900-073 - Macapá-AP - Fone: (096) 2101-8555/e-mail: cplsesa02@gmail.com 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 304.462244/2019 

CPL/SESA 
Fl.: _____________ 

Rub.:____________ 

PROC. 304.462244/2019 
PRODOC 

300101.0005.1850.0078/2019 

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

com a fase do procedimento licitatório. 

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

LICITAÇÕES-E, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

18.1. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo pregoeiro, conforme estabelece o inciso IX do art. 

11 do Decreto 5.450/2005, sempre que não houver recurso, e homologada pelo Secretário de Estado de Saúde (a), 

conforme inciso VI, do art. 8º do Decreto 5.450/2005. 

18.2. O objeto será adjudicado com o critério de menor preço por item, conforme a classificação da 

proposta, observados as especificações técnicas, desempenho e qualidade definidos no Edital. 

18.3. Havendo recurso e se na decisão ficar constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. (art. 27 do Decreto 5.450/2005). 

18.4. Na fase de homologação, em observância ao Decreto Estadual nº 3182/2016, as Licitantes 

remanescentes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta da Licitante mais bem classificada para 

formação do cadastro de reserva. 

19. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

19.1. Homologado o resultado da licitação, o (s) fornecedor (es) mais bem classificado, será (ão) convocado (s) para 

assinar a ata de registro de preço, no prazo 5 (cinco) dias úteis e nas condições estabelecidos no instrumento 

convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde 

que ocorram motivos justificado aceito pela administração. 

19.2.  É facultado a administração, quando convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e 

condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

19.3. A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o compromisso a ser 

firmado entre a Secretária de Estado da Saúde e a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame, será formalizada de 

acordo com o Anexo III e não será superior a 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação incluindo suas 

prorrogações.  

19.4. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar Ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo, 

ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.  

19.5. A critério da Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Amapá, obedecida à ordem de classificação, a(s) 

licitante(s) vencedora(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preços, será(ão) 

convocada(s) para retirar a nota de empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento 

da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata.  

19.6. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I 

deste edital, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades. 

19.7. A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de 

preços decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações 
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específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento 

em igualdade de condições. 

19.8. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro 

quando a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, depois de realizada a licitação específica, constatar que o preço 

obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 

registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

19.9. Se a(s) licitante(s) vencedora(s) recusar(em) a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por 

escrito, aceita pelo Secretário(a), o Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no 

item 28 deste Edital e art. 81 da Lei nº 8.666/93, examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, 

respeitado a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, 

declarar o respectivo licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata de 

Registro de Preços. 

19.10. Quanto ao quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo de cada item 

registrado, independente da quantidade de órgãos participantes que promoverem a adesão. 

19.11. Não está expressamente vedada à adesão a ata de registro de preço deste certame, conforme art. 24, § 1º do 

Decreto Estadual nº 3182/2016. 

 

20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
 
20.1. Na fase de homologação, as Licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais aos da Licitante 
vencedora, na sequência de classificação, poderão participar do Cadastro de Reserva para eventual contratação, 
conforme art. 12 do Decreto Estadual nº 3182/2016. 
20.2. A Licitante que aceitar participar do Cadastro Reserva, após a solicitação do pregoeiro, deverá remeter para o 
endereço eletrônico cplsesa02@gmail.com solicitação de inclusão informando o(s) item(ns) para o(s) qual(is) deseja 
efetivar seu cadastro dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

20.2.1. Não serão aceitas solicitações após o término do prazo supracitado. 
20.3. A Licitante que aderir ao Registro de Preços no Cadastro de Reserva apenas será convocada para entrega 
dos documentos de habilitação, caso ocorra uma das hipóteses previstas nos artigos 22 e 23 e nos termos do artigo 
15, todos do Decreto Estadual nº 3182/2016. 
20.4. Sendo convocada para contratação, os documentos deverão ser encaminhados nos termos do Item 14 do 
Edital. 
20.5. A ordem de classificação das Licitantes registradas no Cadastro de Reserva será respeitada nas contratações. 
20.6. Os preços registrados com a indicação dos fornecedores serão inseridos na Ata de Registro de Preços e 
ficarão disponibilizados e válidos durante a vigência da mesma. 

21. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE 

21.1. Cabe ao Pregoeiro as atribuições dispostas no art. 11 do Decreto 5.450/2005: 

21.1.1. Coordenar o processo licitatório. 

21.1.2. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável 

pela sua elaboração. 

21.1.3. Conduzir a sessão pública na internet. 

21.1.4. Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 

21.1.5. Dirigir a etapa de lances. 
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21.1.6. Verificar e julgar as condições de habilitação. 

21.1.7. Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver 

sua decisão. 

21.1.8. Indicar o vencedor do certame. 

21.1.9. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso. 

21.1.10. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio. 

21.1.11. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

21.2. Ao Secretário de Estado da Saúde cabe: 

21.2.1. Designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do pregoeiro e dos componentes 

da equipe de apoio. 

21.2.2. Indicar o provedor do sistema. 

21.2.3. Determinar a abertura do processo licitatório. 

21.2.4. Decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua decisão. 

21.2.5. Adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso. 

21.2.6. Homologar o resultado da licitação. 

21.2.7. Celebrar o contrato. 

21.2.8. Anular o Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 

escrito e fundamentado.  

21.2.9. Revogar este Pregão se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, por motivo 

de fato superveniente devidamente comprovado. 

21.3. É facultado o Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligências 

destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 

documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação.  

21.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.  

 

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

 
22.1. As obrigações da Contratante e da Contratada estão estabelecidas no ANEXO I (Termo de Referência) do 

Edital. 

 

23. DO PRAZO DE VALIDADE DOS MEDICAMENTOS  

 
23.1. O prazo de validade dos medicamentos não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento), do período expresso 

na embalagem original, a contar da data de recebimento definitivo pela Comissão de Recebimento. 

 

24. DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA DOS MEDICAMENTOS 

24.1. O local e horário de entrega dos medicamentos estão previstos no ANEXO I (Termo de Referência). 

25. DO RECEBIMENTO DOS MEDICAMENTOS 
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25.1. O recebimento dos medicamentos está previsto no ANEXO I (Termo de Referência). 

26. DO PAGAMENTO 
 
26.1. O pagamento será efetuado, 30 dias após a entrega dos medicamentos, mediante apresentação de Nota 

Fiscal/Fatura discriminada em duas vias, correspondente a quantidade de medicamentos entregues. O pagamento 

será efetuado, através de ordem bancária, devendo para isso a CONTRATADA identificar na nota fiscal, o nome da 

empresa, banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito. 

26.2.  A Nota Fiscal deverá ser preenchida com os dados a seguir indicados: 

Secretaria de Saúde do Estado do Amapá 

CNPJ: 23.086.176/0001-03 

Endereço: Avenida Fab – nº 69, Centro, Macapá - AP 

CEP: 68.900-073 

26.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, 

condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos 

medicamentos entregues. 

26.4. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da Contratada, da(s) Nota(s) 

Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente entregue(s), acompanhado(s) dos documentos 

de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), 

assim como comprovante de regularidade junto à PGE do Amapá – Dívida Ativa, junto ao fiscal designado 

para o recebimento do material, para sua devida certificação, conforme disposto no artigo 29 da Lei nº 

8.666/93 e no Art. 7º, inciso I, alínea “C”, do Decreto Estadual nº 1.278/11. 

26.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 

não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

26.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

26.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital. 

26.8. Antes de cada pagamento também será solicitado a Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual, emitida 

pela Procuradoria Geral do Estado do Amapá.  

26.9. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.  

26.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar 

aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 

quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 

para garantir o recebimento de seus créditos. 

26.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 
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autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

26.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 

rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 

26.13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, 

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato 

em execução com a contratada inadimplente. 

26.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

26.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto 

aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

27. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

27.1. Durante  a  vigência  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  os  preços  registrados  serão  fixos  e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 
65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.  
27.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, 
a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
27.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e definido o 
novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pelo Órgão, para 
alteração, por aditamento, do preço da Ata. 

28. DAS PENALIDADES 

28.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto nº. 5.450/2005 ficará impedida de 

licitar e contratar com o Governo do Estado do Amapá, e será descredenciada do cadastro de fornecedores do 

Governo do Estado do Amapá, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido contraditório e ampla defesa, sem prejuízo 

das cominações legais e multa a licitante adjudicatária que: 

28.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta. 

28.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital. 

28.1.3. Apresentar documentação falsa.  

28.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto. 

28.1.5. Não mantiver a proposta. 

28.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato.Comportar-se de modo inidôneo. 

28.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. 

28.1.8. Fizer declaração falsa.  

28.1.9. Cometer fraude fiscal. 

28.2. A licitante estará sujeita à multa de 10 % do valor contratado para a contratação quando incorrer em uma das 

hipóteses da condição anterior. 
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28.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de 

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

prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurado contraditório e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

28.3.1. multa de: 

28.3.1.1. 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso material seja entregue 

com atraso, limitada a 15 (quinze) dias. Após, o décimo-quinto dia e a critério da Administração, no 

caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

28.3.1.2. 5,0% (cinco por cento) pela inexecução parcial do objeto sobre o valor total da Nota de 

Empenho. 

28.3.1.3. 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida. 

28.3.2. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Governo 

do Estado do Amapá, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

28.3.3. 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 perante a 

autoridade que aplicou a penalidade. Neste caso será concedido a reabilitação sempre que o contratado 

ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos. 

28.3.4. A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a suspensão temporária e 

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, 

descontando-a do pagamento a ser efetuado. 

29. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO EDITAL 

29.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou 

jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição, documento tipo doc ou equivalente, a 

ser enviada exclusivamente para o e-mail cplsesa02@gmail.com. 

29.2. O Pregoeiro, se julgar necessário, solicitará auxílio da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Saúde 

do Amapá para decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

29.3. Acolhida a impugnação contra este Edital será designada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

29.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o e-mail 

cplsesa02@gmail.com. 

29.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br, no campo “documentos” para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, 

cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas. 

29.6. Decairá do direito de impugnar os termos deste ato convocatório, o licitante que não apontar as falhas ou 

irregularidades supostamente existentes até 02 (dois) dias úteis que antecederem a data fixada à abertura da sessão 

pública, sendo intempestiva a comunicação do suposto vício enviada após o decurso deste prazo. 

29.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do 

processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

mailto:cplsesa@gmail.com
mailto:cplsesa@gmail.com
http://www.comprasnet.gov.br/
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30. DA DESPESA 

30.1. A despesa com a contratação do objeto desta licitação ocorrerá mediante disponibilidade orçamentária, com 

fundamento ao art. 9º, § 3º do Decreto Estadual nº 3182 de 02 de setembro de 2016. 

31. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
31.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 

data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

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

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 

ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

31.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

31.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

31.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

31.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 

seja possível o aproveitamento do ato, observado o princípio da isonomia e do interesse público. 

31.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerão as deste Edital. 

 
32. DOS ANEXOS 
 
32.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

a) ANEXO I – Termo de Referência 
b) ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços 
c) ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços 
d) ANEXO IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação 
e) ANEXO V – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisito Constitucional 
f) ANEXO VI – Modelo de Declaração ou Atestado de Capacidade Técnica 
g) ANEXO VII – Modelo de Declaração de Microempresa/EPP 
h) ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

 
33. DO FORO 
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33.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, 

serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Macapá-AP, Seção Judiciária do Estado do 

Amapá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.                   

                                                                                          
Macapá, 02 de março de 2020. 

 
 
 

MARCUS PAULO SILVA DOS SANTOS 
Pregoeiro CPL/SESA 
Portaria 0368/2019 
Decreto 2691/2019 
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ANEXO I 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2019 – SESA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS 2019 

 
I. DO OBJETO: 

1.1 A presente licitação tem por objeto a Aquisição de Medicamentos Antineoplásicos, através 

Sistema de Registro de Preços, para atender as demandas da UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE 

EM ONCOLOGIA – UNACON/HCAL/SESA, com finalidade curativa, paliativa ou controle dos tumores 

sólidos e hematológicos; de acordo com as características mínimas descritas no anexo I deste Termo 

de Referência. 

II. FUNDAMENTO LEGAL:  

2.1 Lei n.º 10.520, de 17.07.2002, artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, Lei nº 10.191, de 14.12.2001, 

Decreto n.º 7892/13, de 23.01.2013 pelos Decretos nº. 5.450, de 31.05.2005, Decreto 5.504, de 

05.08.2005, Portaria Interministerial nº 217 de 31.07.2006. Lei Complementar 123 de 16.12.2006 e, 

subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21.06.1993. 

 III. JUSTIFICATIVA: 

3.1 A necessidade de aquisição dos itens elencados neste anexo dá-se ao fato de se tratar de 

Medicamentos Antineoplásicos para evitar descontinuidade no abastecimento na Unidade 

de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON/HCAL/SESA; uma vez que a ata vigente tem 

validade somente até agosto de 2019. 

A utilização de medicamentos antineoplásicos é imprescindível ao cumprimento da 

terapêutica a ser aplicada aos pacientes diagnosticados com doenças onco-hematológicas, de acordo 

com os protocolos clínicos institucionais estabelecidos. Quando há falta destes medicamentos, o 

tratamento dos pacientes com câncer é prejudicado pelo atraso ou interrupção, podendo levar à 

progressão de doença, à falta de opção terapêutica e como consequência ao óbito precoce pela 

doença. Em suma, a falta desses produtos acarreta sérios danos ao bem maior, à vida humana. 

IV. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MEDICAMENTOS E DE SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES: 

4.1 Os medicamentos e os quantitativos são os constantes no Anexo I deste Termo de Referência. 
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V. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

5.1 As propostas deverão ser apresentadas contendo as especificações dos medicamentos ofertados, 

a fim de possibilitar a sua identificação no ato da licitação e subsidiar a conferência no ato do 

recebimento. 

5.2 As propostas devem apresentar também a quantidade mínima do medicamento por caixa, de 

modo a evitar o fracionamento da embalagem original, quando do pedido de empenho.  

VI. DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: 

6.1 Os Medicamentos deverão ser entregues à Comissão devidamente instituída para recebimento 

dos lotes constantes no anexo deste Termo, na Coordenadoria de Assistência Farmacêutica- CAF da 

Secretaria de Estado da Saúde, sito à Rodovia BR - 156 – KM 0 nº 353, bairro São Lázaro, Macapá-AP, 

em dias úteis, no horário de 8:30 às 16:30 horas. 

6.2 Os medicamentos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir 

completa segurança durante o transporte. 

6.3 Quando for o caso, os volumes contendo os medicamentos deverão estar identificados 

externamente com os dados constantes da nota fiscal/ fatura e o endereço de entrega. 

VII. DO PRAZO DE ENTREGA: 

7.1 Os prazos para entrega de todos os itens serão de 30 (trinta) dias corridos que serão 

contados a partir do recebimento pela Contratada da Nota de Empenho expedida pelo 

Departamento de Apoio Administrativo o qual deverá ser retirado no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da data de convocação da empresa.  

7.2 No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima estipulado, a Contratada deverá 

comunicar por escrito ao Contratante, podendo a justificativa ser aceita ou não; a justificativa não 

sendo aceita incorrerá à Contratada as sanções previstas no edital e Lei n.º 8.666/93 e alterações. 

VIII. DO PRAZO  DE VALIDADE  DOS MEDICAMENTOS: 

8.1 O prazo de validade dos medicamentos não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento), do 

período expresso na embalagem original, à contar da data de recebimento definitivo pela Comissão 

de Recebimento. 

IX. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 

9.1 O recebimento provisório dar-se-á no local designado no Tópico VI. 
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9.2 Os medicamentos deverão ser entregues de forma corretamente acondicionada. 

9.3 Após a conferência dos medicamentos, se constatado o fornecimento incompleto ou divergência 

daquele ofertado pela Contratada, esta estará obrigada a substituir imediatamente o medicamento.  

9.4 A forma de recebimento dos medicamentos e será de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e alterações. 

X. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO: 

10.1 O recebimento definitivo dar-se-á após o recebimento provisório, consistindo na comparação 

das especificações dos medicamentos e de sua nota fiscal com o constante no Tópico II deste Termo 

de Referência. 

10.2 Serão devolvidos os medicamentos que não atenderem as especificações exigidas neste Termo 

de Referência. 

10.3 O recebimento definitivo completar-se-á após o ateste de servidor ou comissão encarregada da 

fiscalização do contrato, o qual será aposto no verso da Nota Fiscal. 

XI. DA NOTA FISCAL: 

11.1 A Contratada e/ou a Comissão de Recebimento deverá apresentar junto à Seção de Patrimônio 

Nota Fiscal da própria empresa, em 02 vias no mínimo. 

11.2 A Nota Fiscal deve, obrigatoriamente, apresentar o lote, a validade e o fabricante dos 

medicamentos que estão sendo entregues. 

11.3 A Nota Fiscal só será encaminhada para pagamento após o recebimento e o aceite completos do 

medicamento. 

XII. DO TRANSPORTE DO MEDICAMENTO: 

12.1 É de responsabilidade da Contratada o transporte dos medicamentos para os locais designados 

no Tópico V deste Termo de Referência. 

12.2 Quando se tratar de medicamentos termolábeis, deve a contratada apresentar Licença Sanitária 

que autorize o armazenamento, distribuição  e transporte  dessa classe de medicamentos.  

XIII DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

13.1 A CONTRATANTE obriga-se: 

a) A promover, por intermédio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica- CAF da 

Secretaria de Estado da Saúde, o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do 

contrato através de um Representante da empresa para acompanhar a entrega, sob os aspectos, 
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quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio os defeitos detectados e comunicando as 

ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam o reparo ou substituição dos bens por parte 

da CONTRATADA. A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a 

responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou defeito presente nos bens fornecidos.  

XIV. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

14.1 A CONTRATADA obriga-se a executar o fornecimento dos medicamentos obedecendo 

rigorosamente às especificações discriminadas no Termo de Referência. 

14.2 A CONTRATADA obriga-se, ainda, a: 

a) Manter, durante o fornecimento, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Termo de Referência; 

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado. 

c) A contratada deverá indicar um preposto (representante da empresa), para acompanhar a 

entrega dos medicamentos na Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF/SESA, assim como, 

para dirimir quaisquer dúvidas provenientes da entrega dos medicamentos. Ressaltamos que o 

motorista da transportadora que realizará a entrega não se caracteriza como um 

representante da empresa. 

d) Cabe à contratada também se responsabilizar pelo descarregamento dos produtos no momento 

da entrega. 

XV. DAS PENALIDADES: 

15.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 

descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e 

multa a licitante e a adjudicatária que: 

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

de sua proposta; 

15.1.2 deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

15.1.3 apresentar documentação falsa; 

15.1.4 ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
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15.1.5 não mantiver a proposta; 

15.1.6 falhar ou fraudar na execução do contrato; 

15.1.7 comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.8 fizer declaração falsa;  

15.1.9 cometer fraude fiscal. 

15. 2 A licitante estará sujeita à multa de 10 (dez) por cento do valor contratado para a contratação 

quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior. 

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

de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução 

total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla 

defesa, às seguintes penalidades: 

15.3.1 multa de: 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja entregue com 

atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e à critério da 

Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a 

configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por 

período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida. 

 

 

Andréa Karla dos Santos Lacerda 

Coordenadora da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica 

Decreto Nº 2830/2018 

 

 

 

APROVO e AUTORIZO 

Em: ___/ ___ / 2019 

 

 

 

João Bitencourt  
Secretário de Estado da Saúde 
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ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA 
ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS 
 
 

ITEM MEDICAMENTO UNID. Quantidade 

01 
ÁCIDO ZOLEDRÔNICO - PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 4MG 

FRASCO AMPOLA 900 

02 ANASTROZOL 1MG COMPRIMIDO 30.000 

03 BEVACIZUMABE 100MG 
FRASCO AMPOLA DE 

4ML 
120 

04 BEVACIZUMABE 400MG 
FRASCO AMPOLA DE 

16ML 
120 

05 
BLEOMICINA 15UI - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
15UI 

FRASCO AMPOLA 300 

06 CAPECITABINA 500MG  COMPRIMIDO 30.000 

07 
CARBOPLATINA 150MG - PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

FRASCO AMPOLA 250 

08 
CARBOPLATINA 450MG - PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

FRASCO AMPOLA 500 

09 
CICLOFOSFAMIDA 1G - PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

FRASCO AMPOLA 850 

10 
CICLOFOSFAMIDA 200MG - PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

FRASCO AMPOLA 400 

11 CIPROTERONA 100MG COMPRIMIDO 18.000 

12 CIPROTERONA 50MG COMPRIMIDO 48.000 

13 CISPLATINA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL  
FRASCO AMPOLA DE 

10ML. 
400 

14 CISPLATINA 1MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL  
FRASCO AMPOLA DE 

50ML 
600 

15 CITARABINA 100MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA 600 

16 CITARABINA 500MG – PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA 1.100 

17 
DACARBAZINA 100MG - PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

FRASCO AMPOLA 150 

18 
DACARBAZINA 200MG - PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

FRASCO AMPOLA 400 

19 
DAUNORRUBICINA 20MG - PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

FRASCO AMPOLA DE 
10ML 

400 

20 
DIFENIDRAMINA, CLORIDRATO DE. SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 50MG/ML. 

AMPOLA 1ML 2.400 

21 DOCETAXEL 20MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA 400 

22 DOCETAXEL 80MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA 500 

23 
DOXORRUBICINA 10MG - PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

FRASCO AMPOLA 350 

24 
DOXORRUBICINA 50MG - PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

FRASCO AMPOLA 600 
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25 
EPIRRUBICINA 50MG - PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

FRASCO AMPOLA 250 

26 
EPIRRUBICINA 10MG - PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

FRASCO AMPOLA 250 

27 ETOPOSÍDO 100MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 20MG/ML  
FRASCO AMPOLA COM 

5ML 
500 

28 FILGRASTIM 300µg - SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML 2.500 

29 
FLUDARABINA 50MG - PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

FRASCO AMPOLA 150 

30 
FLUORURACILA 250MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 
25MG/ML 

FRASCO AMPOLA COM 
10ML 

3.200 

31 
FLUORURACILA 500MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 
50MG/ML  

FRASCO AMPOLA COM 
10ML 

1.200 

32 FLUORURACILA 2,5G - SOLUÇÃO INJETÁVEL  
FRASCO AMPOLA COM 

50ML 
300 

33 FLUTAMIDA 250MG COMPRIMIDO 22.000 

34 GENCITABINA 1G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA 600 

35 
GENCITABINA 200MG - PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

FRASCO AMPOLA 500 

36 GOSSERRELINA 3,6MG  SERINGA PREENCHIDA 400 

37 GOSSERRELINA 10,8MG  SERINGA PREENCHIDA 1.100 

38 HIDROXIURÉIA 500MG CÁPSULA 20.000 

39 IFOSFAMIDA 1G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA 1.000 

40 
IRINOTECANO 100MG - PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 20MG/ML  

FRASCO AMPOLA DE 
5ML 

250 

41 IRINOTECANO 40MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA 250 

42 LEUCOVERINA CÁLCICA (FOLINATO) 50MG FRASCO AMPOLA 2.500 

43 MEGESTROL, ACETATO 160MG COMPRIMIDO 400 

44 MELFALANA 2MG COMPRIMIDO 1.600 

45 MESNA 400MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 100MG/ML AMPOLA COM 4ML 3.700 

46 METOTREXATO 500MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO AMPOLA DE 

20ML 
160 

47 
METOTREXATO 50MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 
50MG/ML 

FRASCO AMPOLA DE 
2ML 

370 

48 MITOMICINA C 5MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA 60 

49 
ONDANSETRONA 8MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 
2MG/ML 

AMPOLA COM 4ML 19.000 

50 
OXALIPLATINA 50MG - PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

FRASCO AMPOLA 400 

51 
OXALIPLATINA 100MG - PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

FRASCO AMPOLA 600 

52 
PACLITAXEL (30mg) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 6MG/ML, 
IV  

FRASCO AMPOLA COM 
5ML 

400 

53 
PACLITAXEL (300mg) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 
6MG/ML, IV 

FRASCO AMPOLA COM 
50ML 

600 
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54 
PAMIDRONATO DISSÓDICO 30MG - PÓ LIÓFILO PARA 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

FRASCO AMPOLA 80 

55 SUNITINIBE 25MG COMPRIMIDO 1.008 

56 SUNITINIBE 50MG COMPRIMIDO 3.024 

57 TAMOXIFENO 20MG COMPRIMIDO 32.000 

58 TEMOZOLOMIDA 100MG CÁPSULA 360 

59 TEMOZOLOMIDA 250MG CÁPSULA 360 

60 VIMBLASTINA 10MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA 250 

61 VINCRISTINA 1MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA 250 

62 VINORELBINA 10MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA 250 

63 VINORELBINA 50MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA 130 

 
 
 
 

Andréa Karla dos Santos Lacerda 

Coordenadora da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica 

Decreto Nº 2830/2018 
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ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA 
ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS 

VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS 

 
COTA PRINCIPAL E COTA EXCLUSIVA 

  

ITEM DESCRIÇÃO APRES. QUANT. 
VALOR 

ESTIMADO 
VALOR 
TOTAL 

1 
ÁCIDO ZOLEDRÔNICO - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
4MG 

FRASCO 
AMPOLA 

900 R$ 34,72 R$ 31.248,00 

2 ANASTROZOL 1MG COMPRIMIDO 30.000 R$ 0,46 R$ 13.800,00 

3 BEVACIZUMABE 100MG 
FRASCO 

AMPOLA DE 4ML 
90 R$ 1.392,55 R$ 125.329,50 

4 BEVACIZUMABE 400MG 
FRASCO 

AMPOLA DE 
16ML 

90 R$ 6.823,00 R$ 614.070,00 

5 BLEOMICINA 15UI - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 15UI 
FRASCO 
AMPOLA 

300 R$ 259,56 R$ 77.868,00 

6 CAPECITABINA 500MG  COMPRIMIDO 22.500 R$ 9,21 R$ 207.225,00 

7 CARBOPLATINA 150MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

250 R$ 72,03 R$ 18.007,50 

8 CARBOPLATINA 450MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

500 R$ 157,92 R$ 78.960,00 

9 CICLOFOSFAMIDA 1G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

850 R$ 41,83 R$ 35.555,50 

10 
CICLOFOSFAMIDA 200MG - PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

FRASCO 
AMPOLA 

400 R$ 11,12 R$ 4.448,00 

11 CIPROTERONA 100MG COMPRIMIDO 13.500 R$ 186,94 
R$ 

2.523.690,00 

12 CIPROTERONA 50MG COMPRIMIDO 36.000 R$ 2,51 R$ 90.360,00 

13 CISPLATINA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL  
FRASCO 

AMPOLA DE 
10ML. 

400 R$ 60,32 R$ 24.128,00 

14 CISPLATINA 1MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL  
FRASCO 

AMPOLA DE 
50ML 

600 R$ 40,71 R$ 24.426,00 

15 CITARABINA 100MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

600 R$ 14,56 R$ 8.736,00 

16 CITARABINA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

1.100 R$ 39,40 R$ 43.340,00 

17 DACARBAZINA 100MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

150 R$ 51,94 R$ 7.791,00 

18 DACARBAZINA 200MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

400 R$ 49,00 R$ 19.600,00 

19 
DAUNORRUBICINA 20MG - PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

FRASCO 
AMPOLA DE 

10ML 
400 R$ 80,90 R$ 32.360,00 

20 
DIFENIDRAMINA, CLORIDRATO DE SOLUÇÃO INJETÁVEL 
50MG/ML. 

AMPOLA 1ML 2.400 R$ 15,88 R$ 38.112,00 
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21 DOCETAXEL 20MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

400 R$ 63,05 R$ 25.220,00 

22 DOCETAXEL 80MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

500 R$ 141,33 R$ 70.665,00 

23 DOXORRUBICINA 10MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

350 R$ 43,94 R$ 15.379,00 

24 DOXORRUBICINA 50MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

600 R$ 74,92 R$ 44.952,00 

25 EPIRRUBICINA 50MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

250 R$ 124,67 R$ 31.167,50 

26 EPIRRUBICINA 10MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

250 R$ 60,79 R$ 15.197,50 

27 ETOPOSÍDO 100MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 20MG/ML  
FRASCO 

AMPOLA COM 
5ML 

500 R$ 46,57 R$ 23.285,00 

28 FILGRASTIM 300µg - SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML 1.875 R$ 67,46 R$ 126.487,50 

29 FLUDARABINA 50MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

150 R$ 256,40 R$ 38.460,00 

30 FLUORURACILA 250MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 25MG/ML 
FRASCO 

AMPOLA COM 
10ML 

3.200 R$ 12,25 R$ 39.200,00 

31 FLUORURACILA 500MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 50MG/ML  
FRASCO 

AMPOLA COM 
10ML 

1.200 R$ 12,25 R$ 14.700,00 

32 FLUORURACILA 2,5G - SOLUÇÃO INJETÁVEL  
FRASCO 

AMPOLA COM 
50ML 

300 R$ 60,72 R$ 18.216,00 

33 FLUTAMIDA 250MG COMPRIMIDO 16.500 R$ 4,15 R$ 68.475,00 

34 GENCITABINA 1G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

450 R$ 162,80 R$ 73.260,00 

35 GENCITABINA 200MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

500 R$ 49,47 R$ 24.735,00 

36 GOSSERRELINA 3,6MG  
SERINGA 

PREENCHIDA 
300 R$ 455,17 R$ 136.551,00 

37 GOSSERRELINA 10,8MG  
SERINGA 

PREENCHIDA 
825 R$ 1.171,66 R$ 966.619,50 

38 HIDROXIURÉIA 500MG CÁPSULA 20.000 R$ 1,41 R$ 28.200,00 

39 IFOSFAMIDA 1G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

750 R$ 92,67 R$ 69.502,50 

40 
IRINOTECANO 100MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
20MG/ML  

FRASCO 
AMPOLA DE 5ML 

250 R$ 67,90 R$ 16.975,00 

41 IRINOTECANO 40MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

1.875 R$ 59,93 R$ 112.368,75 

42 LEUCOVERINA CÁLCICA (FOLINATO) 50MG 
FRASCO 
AMPOLA 

2.500 R$ 24,66 R$ 61.650,00 

43 MEGESTROL, ACETATO 160MG COMPRIMIDO 400 R$ 170,62 R$ 68.248,00 

44 MELFALANA 2MG COMPRIMIDO 1.200 R$ 132,29 R$ 158.748,00 

45 MESNA 400MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 100MG/ML 
AMPOLA COM 

4ML 
3.700 R$ 8,59 R$ 31.783,00 
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46 METOTREXATO 500MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 

AMPOLA DE 
20ML 

160 R$ 65,66 R$ 10.505,60 

47 METOTREXATO 50MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 50MG/ML 
FRASCO 

AMPOLA DE 2ML 
370 R$ 50,30 R$ 18.611,00 

48 MITOMICINA C 5MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

60 R$ 279,85 R$ 16.791,00 

49 ONDANSETRONA 8MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 2MG/ML 
AMPOLA COM 

4ML 
14.250 R$ 5,23 R$ 74.527,50 

50 OXALIPLATINA 50MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

400 R$ 87,43 R$ 34.972,00 

51 OXALIPLATINA 100MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

450 R$ 168,71 R$ 75.919,50 

52 PACLITAXEL (30mg) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 6MG/ML, IV  
FRASCO 

AMPOLA COM 
5ML 

400 R$ 115,01 R$ 46.004,00 

53 PACLITAXEL (300mg) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 6MG/ML, IV 
FRASCO 

AMPOLA COM 
50ML 

450 R$ 186,86 R$ 84.087,00 

54 
PAMIDRONATO DISSÓDICO 30MG - PÓ LIÓFILO PARA 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

FRASCO 
AMPOLA 

80 R$ 64,37 R$ 5.149,60 

55 SUNITINIBE 25MG COMPRIMIDO 756 R$ 308,29 R$ 233.067,24 

56 SUNITINIBE 50MG COMPRIMIDO 2.268 R$ 609,22 
R$ 

1.381.710,96 

57 TAMOXIFENO 20MG COMPRIMIDO 32.000 R$ 1,82 R$ 58.240,00 

58 TEMOZOLOMIDA 100MG CÁPSULA 360 R$ 129,04 R$ 46.454,40 

59 TEMOZOLOMIDA 250MG CÁPSULA 270 R$ 253,71 R$ 68.501,70 

60 VIMBLASTINA 10MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

250 R$ 53,96 R$ 13.490,00 

61 VINCRISTINA 1MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

250 R$ 41,61 R$ 10.402,50 

62 VINORELBINA 10MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

250 R$ 69,35 R$ 17.338,33 

63 VINORELBINA 50MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

130 R$ 111,00 R$ 14.430,00 

SUBTOTAL (A) 
R$ 

8.509.302,08 
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ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA 
ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS 

 

COTA RESERVADA 

Conforme o disposto Decreto 8.538/2015 

ITEM DESCRIÇÃO APRES. QUANT. 
VALOR 

ESTIMADO 
VALOR TOTAL 

64 BEVACIZUMABE 100MG 
FRASCO 

AMPOLA DE 
4ML 

30 R$ 1.392,55 R$ 41.776,50 

65 BEVACIZUMABE 400MG 
FRASCO 

AMPOLA DE 
16ML 

30 R$ 6.823,00 R$ 204.690,00 

66 CAPECITABINA 500MG  COMPRIMIDO 7.500 R$ 9,21 R$ 69.075,00 

67 CIPROTERONA 100MG COMPRIMIDO 4.500 R$ 186,94 R$ 841.230,00 

68 CIPROTERONA 50MG COMPRIMIDO 12.000 R$ 2,51 R$ 30.120,00 

69 FILGRASTIM 300µg - SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML 625 R$ 67,46 R$ 42.162,50 

70 FLUTAMIDA 250MG COMPRIMIDO 5.500 R$ 4,15 R$ 22.825,00 

71 GENCITABINA 1G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

150 R$ 162,80 R$ 24.420,00 

72 GOSSERRELINA 3,6MG  
SERINGA 

PREENCHIDA 
100 R$ 455,17 R$ 45.517,00 

73 GOSSERRELINA 10,8MG  
SERINGA 

PREENCHIDA 
275 R$ 1.171,66 R$ 322.206,50 

74 IFOSFAMIDA 1G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

250 R$ 92,67 R$ 23.167,50 

75 IRINOTECANO 40MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

625 R$ 59,93 R$ 37.456,25 

76 MELFALANA 2MG COMPRIMIDO 400 R$ 132,29 R$ 52.916,00 

77 ONDANSETRONA 8MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 2MG/ML 
AMPOLA COM 

4ML 
4.750 R$ 5,23 R$ 24.842,50 

78 OXALIPLATINA 100MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
FRASCO 
AMPOLA 

150 R$ 168,71 R$ 25.306,50 

79 
PACLITAXEL (300mg) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 6MG/ML, 
IV 

FRASCO 
AMPOLA COM 

50ML 
150 R$ 186,86 R$ 28.029,00 

80 SUNITINIBE 25MG COMPRIMIDO 252 R$ 308,29 R$ 77.689,08 

81 SUNITINIBE 50MG COMPRIMIDO 756 R$ 609,22 R$ 460.570,32 

82 TEMOZOLOMIDA 250MG CÁPSULA 90 R$ 253,71 R$ 22.833,90 

SUBTOTAL (B) R$ 2.396.833,55 

TOTAL (A+B) R$ 10.906.135,63 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2019 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: ____________________________________________ 

CGC/CNPJ:_____________________________________________________________  

ENDEREÇO:______________________________________________Fone/Fax)_______________  

CONTA CORRENTE Nº:__________ BANCO:___________AGÊNCIA Nº: ___________  

DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO:  

REPRESENTANTE: ___________________________________  

CPF Nº: ____________________________________________  

CI Nº:______________________________________________  

Apresentamos nossa proposta para o contrato que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

ANTINEOPLÁSICOS, acatando todas as estipulações consignadas no Edital nº 020/2019-SESA/AP e Anexo I 

(Termo de Referência), conforme abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/FABRICANTE/REGISTRO 

ANVISA 
UND. QTD. 

VL. 
UNITÁRIO 

VL.  
TOTAL 

XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX 

TOTAL XXXX 

VALIDADE DA PROPOSTA: ____ DIAS (no mínimo de 90 dias a contar da data de sua apresentação) 

Obs.: Este documento deverá ser emitido em papel (timbrado), que identifique à licitante. 

Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos 
diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto, sendo quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou 
indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, considerados inclusos nos preços, não podendo 
ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou qualquer título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus 
adicional. 

_____________,_____ de _____________ de 20___. 

_____________________________________________ 

Assinatura e carimbo do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO III 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2019 – SESA 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 Aos _________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte, a Secretaria de Estado da Saúde do 

Estado do Amapá (SESA), neste ato denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, com sede na Av. FAB, nº 69 - Centro, 

Macapá-AP, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 23.086.176/0001-03, representada pelo(a) Secretário(a) de Estado da 

Saúde, Sr(a). ____________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº ________________  e CPF (MF) nº 

___________________, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 15, II da Lei Federal nº 8.666/93 e 

Decreto Federal nº 3182/2016, observadas ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da 

classificação das propostas apresentadas no pregão na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 020/2019, 

publicada no DOE nº ........... de ...../...../20....., processo administrativo n.º 304.462244/2019, RESOLVE registrar o(s) 

preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no item 4 desta Ata, neste ato também denominada(s) DETENTORA(S) DA 

ATA, LICITANTE(S) ou LICITANTE(S) VENCEDORA(S), de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), 

observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que 

se seguem. 

1.  DO OBJETO 

1.1  A presente Ata tem por objeto a futura e eventual AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS, de 

acordo com as características mínimas descritas no Anexo I (Termo de Referência), do Pregão Eletrônico nº 

020/2019, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata. 

2.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1.  O registro de preços formalizado na presente Ata não será superior a 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de sua publicação. 

3.  DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1.  Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria de Atenção à Saúde – SAS da Secretária de 

Estado da Saúde do Amapá. 

4.  DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

4.1.  Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos materiais registrados na presente Ata, se 

encontram indicados no(s) quadro(s) abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório: 
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FORNECEDOR (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/MODELO/ 

FABRICANTE/REGISTRO 
ANVISA 

UND. QTD. 
VL. 

UNITÁRIO 
VL.  

TOTAL 

XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX 

TOTAL  XXXX 

5.  CADASTRO DE RESERVA 

5.1.  Ficam registradas no quadro abaixo, para contratações futuras, os seguintes fornecedores e preços para 

formação do “Cadastro de Reserva”, respeitando sua ordem de classificação, em conformidade com o art. 12 do 

Decreto Estadual nº 3182/2016, caso ocorra uma das hipóteses previstas nos artigos 22 e 23 e nos termos do artigo 

15, todos do Decreto Estadual nº 3182/2016. 

ITEM XX 

UNIDADE: XXXXX 

QUANTIDADE: XXXXX 

VALOR UNITÁRIO: XXXXX 

VALOR TOTAL: XXXXX 

FORNECEDOR (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, 
representante) 

MARCA/FABRICANTE/REGISTRO 
ANVISA 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXX 

6.  DOS INSTRUMENTOS LEGAIS FIRMADOS ENTRE AS PARTES 

6.1.  Após a assinatura da presente Ata e convocação formal, a licitante deverá assinar o instrumento contratual e 

retirar a Nota de Empenho, no prazo de até 5 (cinco) dias. 

6.2.   É facultado à Administração, quando a licitante convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e 

condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

6.3.  O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do 

Edital, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas reais necessidades. 

6.4.  A SESA não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços, a efetuar as aquisições que dele 

poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

6.5.  O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando 

a SESA, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após 

negociação, aquiescer a detentora da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido 

em referida licitação.  
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6.6.  Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente 

comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, ou de 

redução dos preços praticados no mercado.  

 

7.  DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

7.1.  A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada pelo Órgão Gerenciador (OG) ou qualquer órgão e 

entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador da 

Ata, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

7.2.  Quanto ao quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento do 

quantitativo de cada item registrado, independente da quantidade de órgãos que promoverem a adesão, conforme § 

3º, do Artigo 24, do Decreto Estadual 3.182, de 2 de setembro de 2016. 

8.  DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

8.1.  Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as 

especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação. 

8.2.  Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas. 

8.3.  Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 

adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 

8.4.  Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles 

registrados na ata. 

8.5.  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 

8.6.  Consultar o detentor da ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o 

material a outro (s) órgão da Administração Pública que externe (m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme 

item 7.1. 

9.  DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 

9.1.  Fornecer os materiais obedecendo rigorosamente ao disposto no ANEXO I do Edital, do Pregão Eletrônico n.º 

020/2019; 

9.2. Apresentar a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente entregue(s), 

acompanhado(s) dos documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e 

Ministério do Trabalho (CNDT), assim como comprovante de regularidade junto à PGE do Amapá – Dívida Ativa, 

junto ao fiscal designado para o recebimento do material, para sua devida certificação, conforme disposto no artigo 29 

da Lei nº 8.666/93 e no Art. 7º, inciso I, alínea “C”, do Decreto Estadual nº 1.278/11. 

9.3. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO 

GERENCIADOR, referentes às condições firmadas na presente Ata; 

9.4.  Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata; 

9.5.  Obrigar-se ao acréscimo de 25% (vinte cinco por cento) dos contratos advindos desta ata, estipulado no Edital 

do Pregão Eletrônico n.º 020/2020, conforme art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. 
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9.6.  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação 

ou não do fornecimento de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar 

o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 7.1. 

 

10.  DAS PENALIDADES 

 

10.1.  Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedida de 

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF e no 

cadastro de fornecedores da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a 

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

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

proposta; 

10.1.2.  Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

10.1.3.  Apresentar documentação falsa; 

10.1.4.  Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

10.1.5.  Não mantiver a proposta; 

10.1.6.  Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

10.1.7.  Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.8.  Fizer declaração falsa;  

10.1.9.  Cometer fraude fiscal; 

10.2.  A licitante estará sujeita à multa de 10 (dez) por cento do valor contratado para a contratação quando incorrer 

em uma das hipóteses da condição anterior; 

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

injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

10.3.1.  multa de: 

a)  0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja entregue com atraso, limitada 

a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, 

poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

b)  5% (cinco) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na 

alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

c)  10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 

11.  DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. O(s) contrato(s) advindo(s) da presente Ata poderá(ão) sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 

no art. 65, da Lei 8.666/93. 

11.2.  O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a 

finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata; 
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11.2.1.  Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a 

média daqueles apurados pela Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Amapá, por intermédio do órgão 

gerenciador do registro de preços; 

11.3.  Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão 

gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis 

definidos nos termos do subitem anterior; 

11.3.1  Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente o 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados no 

mercado. 

11.3.2.  Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo 

o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação; 

11.4.  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a)  liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;  

b)  convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação. 

11.5.  Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá 

proceder à revogação da Ata de Registro de Preços. 

11.6  Na fase de homologação da licitação, o registro de preço observará entre outras as seguintes condições. 

11.6.1  Será incluído, na respectiva Ata de registro de preço os licitantes que aceitem cotar os bens ou 

serviços com os preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame. 

11.7.  A Ata de Registro de Preços estará integralmente vinculada ao presente Edital, inclusive a seus demais 

Anexos em todas as suas cláusulas e, às Propostas recebidas e homologadas por ocasião da sessão pública do 

certame, independentemente de transcrição, bem como obedecerá, na íntegra, o Decreto Estadual 3182/2016 de 02 

de setembro de 2016, e subsidiariamente à Lei 8.666/93 e a toda a legislação pertinente. 

12.  DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

12.1.  O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando: 

a)  Não cumprir as obrigações da presente Ata; 

b)  Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável; 

c)  Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado; 

d)  Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração; 

12.2.  O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente, 

comprovados. 

13.   DA PUBLICIDADE 

13.1.  O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o(s) detentor(es) da ata e a(s) especificação(ões) resumida(s) do objeto e as 

quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, será publicada no Diário Oficial do Estado, em 

obediência ao § 3º, III do art. 13 do Decreto Estadual nº 3182/2016. 
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14.  DA DESPESA 

14.1.  A despesa com a contratação do objeto desta licitação ocorrerá mediante disponibilidade orçamentária, com 

fundamento ao art. 9º, § 3º do Decreto Estadual nº 3182 de 02 de setembro de 2016. 

15.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1.  Integram a presente ata o Processo Administrativo n.º 304.462244/2019, Edital do Pregão Eletrônico n.º 

020/2019 e as propostas, com preços e especificações; 

15.2.  As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, 

serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Macapá-Ap, Seção Judiciária do Estado do 

Amapá, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, 

alínea “d”, da Constituição Federal; 

15.3.  Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 

15.3.1.  Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta Secretaria. 

15.3.2.  Se o vencimento cair em dia que não houver expediente nesta Secretaria de Estado, os prazos de que trata 

o subitem 15.3 serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. 

 E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 

três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

 

 

____________________________________ 
Secretário de Estado da Saúde do Amapá 

 
 
 
 

____________________ 
Empresa 
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ANEXO IV 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2019 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

___________________________,CNPJ nº__________________ (Nome da Empresa) sediada 

à_________________________________ (Endereço Completo) declara, sob as penas da lei, que até a presente 

data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

  _________________, _____ de _________________ de 20___. 

 

__________________________________________________ 

(Nome completo do declarante) 

__________________________________________________ 

(Nº da Cédula de Identidade do declarante) 

___________________________________________________ 

(Assinatura) 

 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO V 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2019 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

 

 

Declaramos a Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 

020/2019-SESA/AP, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99).  

 
 
 
 

Local, ______ de ____________________ de 20___. 
 
 
 
 

________________________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO DO DECLARANTE 

 
 
 

 
 
 
 
 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO VI 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2019 

 

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº __________________, estabelecida na ________________ (endereço), concedeu (ou concede) para esse Órgão 

(ou empresa) o(s) seguinte(s) serviço(s): 

 

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando 

em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.  

 

Local,_____ de _____________ de 20___. 

 

________________________________ 

ASSINATURA DO DECLARANTE 

NOME DO DECLARANTE 

 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO VII 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2019 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARAÇÃO 

 

(Nome/razão social) _____________________________________________, inscrita no CNPJ 

n°_________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. 

(a)______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº______________ e do 

CPF nº __________________, DECLARA, para fins de atendimento a exigência contida no Edital do Pregão nº 

020/2019-SESA/AP da Secretaria de Estado de Saúde do Amapá (SESA), sob as sanções administrativas cabíveis e 

sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não 

possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do Art.3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.  

 

Local, _____ de _____________ de 20___. 

 

____________________________ 

(Representante Legal) 

 

 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO VIII 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2019 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

____________(representante legal da empresa), como representante devidamente constituído da 
empresa____________________, localizada no endereço __________________________, CNPJ 
nº______________________,doravante denominada licitante, para fins do Edital do Pregão supramencionado, 
DECLARA, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/40), que: 

a) A proposta apresentada para participar do Pregão supramencionado foi elaborada de maneira 
independente pela licitante; 

b) O conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou qualquer pessoa, antes 
da homologação do certame; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão; 

d) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

 

Local, em _____ de _______________de ________20___. 

 

______________________________________________ 

Representante legal da empresa licitante 

 

Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique a entidade expedidora. 
 

 


