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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

LICITAÇÃO COM ITENS PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME) E  
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 
1. PREÂMBULO 
 
 PROCESSO Nº: 07/2022 
 MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 01/2022 – Via Sistema de Registro de Preços 
 TIPO: Menor preço por item 
 REGIME DE EXECUÇÃO: Compra com entrega parcelada 
 SOLICITANTE: Presidência 
 
1.1. O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro - CISTM, CNPJ nº 18.151.467/0001-06, com 
sede à Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende nº 3.180, Distrito Industrial, Uberlândia-MG, CEP 38.402-349, através 
da Pregoeira e sua equipe de apoio, nomeados por Ato Administrativo próprio, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que será realizada licitação por meio da modalidade pregão eletrônico via sistema de registro de 
preços para participação de empresas cujo objeto social seja compatível com o presente certame licitatório, 
conforme especificações constantes deste edital e de acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 
8.666/1993, Lei Complementar 123/2006, Decreto Federal 10.024/2019, Resolução nº 04/2014 que aprova o 
regulamento do Pregão para o CISTM, Resolução nº 11/2020, de 20 de julho de 2020 que regulamenta o Pregão na 
forma eletrônica para o CISTM e demais legislação complementar em vigor. 
 
1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente a Resolução 05/2014, que regulamenta o “Registro de 
Preços” e a Resolução 11/2020 que regulamenta o pregão eletrônico no Consórcio Público Intermunicipal de 
Saúde do Triângulo Mineiro - CISTM. 
 
 Recebimento das propostas: das 08h do dia 08/02/2022 até 08h do dia 18/02/2022 
 Abertura, sessão de disputa de preços e julgamento das propostas: a partir das 08h30 do dia 18/02/2022  
 Referência de tempo: horário de Brasília (DF). 
 Local: Portal da Bolsa de Licitações do Brasil – www.bll.org.br. 

 
1.3.  FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS 
 
 Endereço: Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 – Distrito Industrial, CEP 38.402-349 – Uberlândia-
MG. 
 Pregoeira: Erondina Ipólito de Sousa Fernandes 
 E-mail: licitacao@cistm.com.br 
 Telefone: (34)3213-2433 
 
1.4.  OBJETO E ANEXOS 
 
1.4.1. Aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares, conforme especificações constantes do Anexo 
I deste edital, por meio de pregão eletrônico via sistema de registro de preços. 
 
1.4.2. O fornecimento dos itens dar-se-á pelo menor preço para os itens constantes no Termo de Referência – 
Anexo I, deste Edital, para atender as necessidades do CISTM. 
 
1.4.3. No valor apresentado deverão estar incluídas todas as despesas com tributos, frete e todos as demais 
custos incidentes, as quais correrão à conta do licitante. 
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1.4.4. ATENDENDO AS RESOLUÇÕES DA CMED Nº 02/2004, 04/2006 E 03/2011, AS LICITANTES DEVERÃO 
OBEDECER AO ESTABELECIDO PARA CUMPRIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA AS 
COMPRAS PÚBLICAS. PREÇO DE FÁBRICA (PF) É O TETO DE PREÇO PELO QUAL UM LABORATÓRIO OU 
DISTRIBUIDOR PODE COMERCIALIZAR UM MEDICAMENTO NO MERCADO BRASILEIRO, DE FORMA QUE SÃO 
ESSES OS PREÇOS MÁXIMOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS, TANTO PELOS VENDEDORES COMO PELOS 
COMPRADORES NAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) PELOS 
ENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. 
 
1.4.5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
1.4.5.1. Poderão participar da presente licitação todas as empresas cujo objeto social seja compatível com o 
presente certame licitatório e que atendam a todos os requisitos deste edital e seus anexos e, ainda, que estejam 
enquadradas na condição de ME (microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte) para concorrência nos 
itens de valor até R$80.000,00 (oitenta mil reais), indicados no Termo de Referência do presente certame 
licitatório. 
 
1.4.5.2. Não poderá participar do processo licitatório a licitante: 
 
a) cujo proprietário seja sócio ou empregado do CISTM; 
b) cujo participante da Comissão de Licitação seja direta ou indiretamente dirigente, gerente, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital, com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado; 
c) que esteja irregular perante o CISTM; 
d) que incorrer nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93; 
e) que estiver sob processo de falência, recuperação judicial ou concordata; 
f) Compostas de deputados, senadores e vereadores que sejam proprietários, controladores ou diretores, 
conforme art. 54, inciso II, “a”, c/c art. 29, inciso IX, ambos da Constituição Federal de 1988. 
g) tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, 
estadual, municipal ou Distrito Federal, ou ainda por consórcio público criado na forma da Lei Federal nº 11.107. 
 
1.4.6. COMPÕEM ESTE EDITAL OS ANEXOS: 
 
Anexo I  - Termo de Referência 
Anexo II - Modelo de Proposta Comercial para Licitante Vencedor 
Anexo III - Exigências para Habilitação 
Anexo IV - Valores da adesão ao portal da BLL e Indicação dos Operadores Credenciados 
Anexo V - Declaração Conjunta; 
Anexo VI - Declaração de Enquadramento como ME ou EPP 
Anexo VII - Modelo de Declaração de Atendimento ao art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93 
Anexo VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços 
Anexo IX - Minuta do Contrato 
 
2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no 
País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, 
especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 
 
2.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela 
exigida para respectivo cadastramento junto à www.bll.org.br. 
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a) Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites 
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.  
 
2.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas em conformidade com as 
razões apresentadas no Termo de Referência deste certame licitatório. 
 
2.4. Não poderá participar da licitação a empresa que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da 
administração municipal dos entes consorciados ao CISTM ou perante o próprio CISTM. 
 
2.5.  O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas junto à Bolsa de 
Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas. 
 
2.6.   O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
          a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, 
poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do 
Brasil (ANEXO IV); 
            b) Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os 
envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, conforme MODELO 11; e 
          c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e 
modelo quando for o caso e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro, inserção de catálogos 
do fabricante. A empresa participante do certame não deve ser identificada (parágrafo 5º, art. 24 do Decreto 
5.450/05). 
 
2.7. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a 
Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela 
mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da 
informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, Anexo IV 
 
2.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo VI 
para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no 
sistema, verificar se nos seus dados cadastrais está assinalada a opção ME/EPP para fazer valer o direito de 
prioridade do desempate, conforme art. 44 e 45 da LC 123/2006. 
 
2.9. Nenhum interessado (credenciado, representante legal, sócio e afins) poderá participar da presente 
licitação representando mais de uma licitante, exceto para o caso em que as empresas representadas não sejam 
concorrentes para o mesmo item. 
 
3. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 
3.1. O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as 
seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
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l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 
legislação. 
 
4. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 
 
4.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato 
previsto no item 4.6, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada 
à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos 
e operações no site www.bll.org.br.  
 
4.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de 
empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador 
designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. 
 
4.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de 
preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.                                                                                     
 
4.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
 
4.5. 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 BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
4.6. 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 realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico. 
 
5. PARTICIPAÇÃO 
 
5.1. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível 
do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da 
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 
estabelecido.  
 
5.2. Caberá ao fornecedor 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 da desconexão do seu representante; 
 
5.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
5.4. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 
b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente; 
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
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e. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-
TCU-Plenário). 
 
5.5. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma 
empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou 
pelo e-mail contato@bll.org.br. 
 
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, os documentos de habilitação exigidos no 
edital e a proposta de preços com a descrição do objeto ofertado e os respectivos preços, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 
dessa documentação.  
 
6.2. O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital ocorrerá por meio de chave de 
acesso e senha. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
 Valor unitário e total; 
 Marca; 
 Fabricante; 
 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência; 
 A validade dos produtos deverá ser de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do prazo definido na 
embalagem a vencer. 
 
a) Para os fármacos e medicamentos relacionados no Convênio ICMS 28/21, de 12 de março de 2021, as 
propostas devem considerar a devida isenção do ICMS. 
 
b) Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade 
do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 
 
6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda 
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
6.4. 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.  
 
6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
6.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
 
6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
 
6.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
6.9. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 
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6.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua abertura do 
certame.  
 
6.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 
públicas quando participarem de licitações públicas. 
 
6.12. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das 
propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação da validade das mesmas a todos os 
licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse do Município e/ou do consórcio 
público CISTM (Contratante) e com o consentimento expresso dos licitantes.  
 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  
 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário 
e local indicados neste Edital. 
 
7.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  
 
7.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
7.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes. 
 
7.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a 
efeito na fase de aceitação. 
 
7.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 
fase de lances. 
 
7.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  
 
7.8. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
 
7.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
 
7.10. O licitante somente poderá oferecer lances decrescentes e em intervalos mínimos estabelecidos no Termo 
de Referência deste certame, calculados sobre o último valor por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.11. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser os indicados no item 7.47. 
 
7.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 
7.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 
sessão pública. 
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7.14. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
 
7.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 
 
7.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 
 
7.17. Fica a critério da pregoeira, durante a disputa de lances, a autorização da correção de lances com valores 
digitados errados ou situação semelhante. Após encerrada a fase de lances, não é possível a correção de valores. 
 
7.18. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão na Forma Eletrônica, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando a Pregoeira, 
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.  
 
7.19. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, na Forma Eletrônica 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos 
participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão. 
 
7.20. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, 
quando for o caso, após negociação e decisão pela pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
7.21. Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Anexo III deste Edital (e quando a empresa se 
enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo VI), deverão ser anexados em aba específica da 
plataforma da BLL, devendo o condutor habilitar o upload dos mesmos. 
 
7.22. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o fim da 
conferência da documentação. 
 
7.23. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação na forma acima estabelecida acarretará nas 
sanções previstas no Anexo I deste Edital – Termo de Referência, podendo a Pregoeira convocar a empresa que 
apresentou a proposta ou o lance subsequente. 
 
7.24. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências 
habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a 
habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 
ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa a Pregoeira poderá negociar com o participante para que seja 
obtido preço melhor. 
 
7.25. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e 
valor estimado para a contratação. 
 
7.26. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto 
será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 
 
7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances (ver 7.10), o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 
1.1. no país; 



 

Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 – Distrito Industrial – Uberlândia-MG - CEP 38.402-349 
Fones (34)3213-2536 / (34)9 9878-2536 

www.cistm.com.br  - E-mail: cistm@cistm.com.br 
f  

 
 

8 
Araguari - Araporã - Cachoeira Dourada - Campina Verde - Canápolis - Capinópolis - Cascalho Rico - Centralina - Douradoquara - Estrela do Sul - Grupiara 

Gurinhatã - Indianópolis - Ipiaçu – Iraí de Minas - Ituiutaba - Monte Alegre de Minas - Monte Carmelo - Prata - Romaria - Santa Vitória - Tupaciguara - Uberlândia 

1.2. por empresas brasileiras;  
1.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
1.5. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 
1.6. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
1.6.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
1.6.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, até às 12 (doze) horas do dia útil seguinte, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados.  
 
7.28. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o sistema 
aplicará logo após o fim da fase de lances os critérios para o desempate em favor ME/EPP, se for o caso.  
 
7.29. Após o desempate, poderá a pregoeira ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de 
referência definido pela administração pública. 
 
7.30. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento 
às exigências de habilitação previstas no Edital. 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. 
 
7.31. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as 
ESPECIFICAÇÕES e MARCAS dos produtos ofertados. A não inserção de especificações e marcas dos produtos 
neste campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para 
classificação da proposta. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I.  
 
7.32. Na hipótese do licitante ser ME/EPP, o sistema importa essa informação dos dados cadastrais da empresa, 
por isso é importante que essa informação esteja atualizada por parte do licitante sob pena do licitante 
enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme 
estabelece a Lei Complementar 123/2006. 
 
7.33. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, 
ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO.  
 
7.34. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o menor preço unitário 
por item. 
 
7.35. O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue de forma parcelada 
na cidade de Uberlândia, em endereço indicado nas ordens de compra emitidas pelos municípios e pelo CISTM. 
 
7.36. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao 
produto até sua entrega no local fixado por este Edital. 
 
7.37. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor. 
 
7.38. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país com apenas duas casas decimais após a vírgula. 
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7.39. Os preços deverão ser cotados considerando a execução do objeto de acordo com o Anexo I, incluídos os 
valores de quaisquer gastos ou despesas com honorários, tributos, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e 
outros encargos ou acessórios. 
 
7.40. As propostas que omitirem o prazo de validade, serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) 
dias a partir da abertura deste certame. 
 
7.41. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral concordância com 
as cláusulas e condições deste edital e total sujeição à legislação pertinente. 
 
7.42. Não serão consideradas opções de preços. 
 
7.43. A apresentação da proposta em desacordo com as exigências deste Edital acarretará na desclassificação da 
empresa licitante. 
 
7.44. Pregoeira poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não 
afetem o seu conteúdo. 
 
7.45. O critério de julgamento para os itens deste certame será o menor preço por item, considerando o pleno 
atendimento às especificações e condições estabelecidas neste Edital. 
 
7.46. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 
constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 
 
7.47. Na fase de lances, esses deverão ser apresentados para cada item do objeto licitado, considerando como 
item cada medicamento ou material médico-hospitalar constantes do Anexo I, cujos lances deverão ser feitos em 
valores decrescentes e em intervalos mínimos conforme demonstra o  Termo de Referência – Anexo I deste 
Edital. 
 
7.48. Encerrada a fase de lances, a Pregoeira examinará a aceitabilidade quanto ao valor apresentado pela 
primeira classificada, facultada a negociação direta caso o preço seja considerado inaceitável. 
 
7.49. Para a proposta declarada como inaceitável deverá a Pregoeira apresentar motivação e caso seja aceitável se 
dará início à fase de habilitação. 
 
7.50. Fica ressalvado ao CISTM o direito de rejeitar todas as propostas ou ainda revogar ou anular a licitação em 
conformidade com a legislação pertinente. 
 
7.51. No julgamento das propostas a Pregoeira poderá solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de 
profissionais especializados ou realizar diligências para obter mais esclarecimentos. 
 
7.52. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada até às 12 (doze) horas do dia útil 
seguinte a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico, via e-mail licitacao@cistm.com.br, e nela 
deverão constar: 
a) os preços finais negociados com o CISTM, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 
b) descrição e especificação do objeto licitado, inclusive as marcas dos medicamentos e materiais fornecidos, na 
forma do Anexo I deste edital; 
c) preço por item, em numeral; 
d) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; 
e) prazo de entrega dos itens de, no máximo, 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da ordem de compra; 
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f) prazo de validade dos medicamentos e materiais médico-hospitalares na data da entrega: mínima de 75% 
(setenta e cinco por cento), a partir da data de fabricação;  
g) a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
 
8. VALIDADE 
 
8.1. A validade dos medicamentos e materiais médico-hospitalares na data da entrega deverá ser de, no mínimo, 
75% (setenta e cinco por cento), a partir da data de fabricação, a serem conferidas a cada pedido feito.  
 
9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
9.1. Para julgamento será adotado o critério de menor preço unitário por item, observado o prazo para 
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições 
definidas neste Edital. 
 
9.2. A Pregoeira anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela 
Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
9.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance 
subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for 
necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
Edital. 
 
9.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente 
e assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
9.5. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
sua continuidade. 
 
9.6. A Pregoeira 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. 
 
9.7. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
9.8. A negociação será realizada através da plataforma, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 
9.9. 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, se for o caso. 
 
9.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital.  
 
9.11. De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento 
e as ocorrências relevantes. 
 
10. HABILITAÇÃO 
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10.1. Conforme ANEXO III. 
 
11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 
11.1. Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 
 
11.2. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado poderá 
impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório. 
 
11.3. A pregoeira emitirá sua decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedendo aos encaminhamentos 
necessários. 
 
11.4. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira poderá fazê-lo, através 
do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, caso a pregoeira defira 
essa intenção será facultado juntarem memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, 
intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente. 
 
11.5. A falta de manifestação imediata, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos e motivada importará a 
preclusão do direito de recurso. 
 
11.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada 
a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
 
11.7. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo, observada a legislação. 
 
11.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. As 
impugnações, esclarecimentos e os recursos deverão ser anexados no sistema em campo próprio ou enviados 
para o CISTM, no endereço informado no preâmbulo, à Coordenadoria de Compras. Este documento deverá 
estar em papel timbrado, com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal.  
 
12. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1. Conforme disposição no item 15 do Termo de Referência do presente certame. 
 
13. ENTREGA DO OBJETO 
 
13.1. Conforme disposição no item 07 do Termo de Referência do presente certame. 
  
14. PAGAMENTO 
 
12.1. Conforme disposição no item 10 do Termo de Referência do presente certame. 
 
15. RECURSOS 
 
15.1. Após a declaração do vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, com registro em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para a formalização do recurso. 
 
15.2. Havendo a formalização de recurso os demais licitantes ficam intimados a apresentar contrarrazões no prazo 
de 3 (três) dias, contados a partir do término do prazo estipulado no item anterior. 
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15.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
15.4. Não havendo manifestação na forma do item 15.1 deste título, dar-se-á a decadência do direito de recurso e 
a adjudicação do objeto ao licitante vencedor. 
 
15.5. Os recursos interpostos contra os resultados da habilitação e do julgamento das propostas terão efeito 
suspensivo. 
 
15.6. Serão aceitos recursos por meio de e-mail, desde que haja identificação e qualificação do representante da 
licitante e o envio posterior do original assinado pelo representante e com o mesmo conteúdo da cópia enviada 
previamente.  
 
16. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
16.1. Conforme disposição no item 06 do Termo de Referência do presente certame. 
 
17. TRATAMENTO DIFERENCIADO À ME E EPP 
 
17.1. A licitante comprovadamente enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) 
nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores terá o tratamento diferenciado e 
favorecido previsto nos itens deste Título, conforme arts. 47 e seguintes, a saber: 
 
Art. 47.  Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, 
estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.         
Parágrafo único.  No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, 
municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno 
porte, aplica-se a legislação federal.     
Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: 
I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

§ 2o  Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da 

administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte 

subcontratadas. 

§ 3o  Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 

10% (dez por cento) do melhor preço válido 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou 
empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas 
no instrumento convocatório; 
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for 
vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 
contratado; 
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17.2. Para comprovar o enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a licitante deverá 
inserir na plataforma, no momento do cadastramento das propostas, declaração segundo o modelo constante 
no Anexo VI deste Edital. 
 
17.3. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte terá, nesta licitação, prazo 
diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal, desde que estes sejam apresentados junto 
aos demais documentos de habilitação, mesmo que estejam com alguma espécie de restrição. 
 
17.4. Havendo o empate nos termos do item anterior será assegurada às microempresas ou empresas de pequeno 
porte, cujas propostas foram consideradas empatadas, será realizado sorteio entre elas, na própria sessão pública, 
para escolher a que terá direito de apresentar novo lance. 
 
17.5. No prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal exigidos no item 17.3, a 
licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar esses documentos com 
algum tipo de restrição terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de declaração do vencedor deste 
processo, para apresentá-los novamente, já sem qualquer restrição. 
 
17.6. O prazo referido no item anterior poderá ser prorrogado por mais 5 (cinco) dias úteis, mediante solicitação 
formal da licitante vencedora e desde que aceito pelo CISTM. 
 
17.7. Durante o decurso dos prazos referidos nos itens 17.5 e 17.6, a licitante enquadrada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte que apresentar os documentos de regularidade fiscal com algum tipo de restrição será 
considerada HABILITADA e permanecerá no processo. 
 
17.8. Findo os prazos referidos nos itens 17.5 e 17.6, a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte que não apresentar os documentos de regularidade fiscal exigidos neste edital já sem qualquer 
restrição será considerada INABILITADA e perderá o direito de contratar com o CISTM o objeto desta licitação. 
 
17.9. Na ocorrência do disposto no item anterior o CISTM poderá: 
a) Convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação e observando o disposto nos itens 17.5 e 17.6 
deste Título; ou 
b) Revogar o presente processo licitatório. 
 
18. DA REALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
 
18.1. Homologada a licitação, o CISTM convocará o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinar(em) a Ata de Registro 
de Preços – ARP no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação. 
 
18.1.1. Poderão ser firmadas várias Atas de Registro de Preços agrupadas por fornecedores, sendo todas elas 
numeradas em ordem sequencial para fins de identificação. 
 
18.1.2. Será redigida uma Ata de Registro de Preços consolidada, que representará a somatória de todas as Atas 
constantes do presente certame, a qual não necessitará a assinatura dos licitantes.  
 
18.2. O prazo fixado no item anterior poderá ser prorrogado, desde que a solicitação seja apresentada durante o 
transcurso do interstício inicial, caso ocorra motivo justo e aceito pelo Órgão Gerenciador. 
 
18.3. Caso o(s) licitante(s) vencedor(es) não assine(m) a ARP no prazo estabelecido no item 18.1 deste Capítulo, a 
este(s) decairá(ão) o direito de ter seu preço registrado nos termos do art. 81 da Lei nº 8.666/93 e demais sanções 
legais aplicáveis, podendo o CISTM convocar outro(s) licitante(s) para assinar a ARP, respeitada a ordem de 
classificação, nas mesmas condições do(s) licitante(s) vencedor(es), e assim sucessivamente. 
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18.4. A ARP será lavrada em 02 (duas) vias para efetivar o registro dos preços. 
 
18.5. A ARP terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação. 
 
18.6. A ARP não obriga o consórcio público CISTM a celebrar o contrato, podendo realizar licitação específica para 
aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, os 
beneficiários do registro terão preferência. 
 
18.7. O CISTM, figurando como órgão gerenciador da ARP, avaliará o mercado constantemente, promovendo, se 
necessário, as negociações ao ajustamento do preço e fará publicar, trimestralmente, os preços registrados. 
 
18.8. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador 
negociará com o fornecedor sua redução, caso contrário o signatário da ARP poderá requerer, por escrito, o 
cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao requerimento documentação comprobatória. 
 
18.9. O licitante vencedor, antes de ser convocado para a retirada da Nota de Empenho, poderá requerer ao 
Órgão Gerenciador, por escrito, o cancelamento do registro, se o preço de mercado tornar-se superior ao 
registrado ou por outro motivo superveniente, devendo apresentar documentação comprobatória do fato 
alegado, ressalvada a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da alínea “d”, do inciso II, do 
artigo 65, da Lei nº 8.666/93. 
 
18.9.1. Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da aplicação de penalidade. 
 
18.10. Cancelados os registros, o CISTM poderá convocar os demais licitantes, na ordem de classificação, visando 
igual oportunidade de negociação. 
 
18.10.1. Não havendo êxito nas negociações, e não existindo mais preços registrados, o CISTM procederá à 
revogação da ARP, relativamente ao item frustrado. 
 
18.11. O Gestor da ARP deverá realizar o controle da entrega dos itens, qualitativa e quantitativamente, visando, 
inclusive, que não se exceda o limite estimado para a contratação, com o auxílio dos fiscais/gestores dos contratos 
dos órgãos participantes na ARP. 
 
18.12. O licitante que tiver seus preços registrados deverá designar um preposto como responsável pela ARP junto 
ao CISTM. 
 
18.13. O Órgão Gerenciador poderá, a qualquer momento, solicitar aos fornecedores que tiverem seus preços 
registrados a substituição do preposto da licitante vencedora, caso o mesmo não conduza de forma satisfatória a 
administração da ARP e das contratações dela decorrentes. 
 
18.14. O CISTM, tendo como base os pedidos realizados no mês anterior, expedirá relatório dos fornecimentos 
realizados pelas empresas contratadas, servindo este como instrumento de avaliação do cumprimento das 
obrigações contratuais. 
 
18.15. A licitante vencedora é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do Contrato pelo 
contratante (ente consorciado – município e CISTM), bem como permitir o acesso a informações consideradas 
necessárias. 
 
18.16. O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a 
responsabilidade da licitante vencedora pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes da Contratação. 
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18.17. O Órgão Gerenciador, responsável pelo gerenciamento da ARP será o CISTM e a fiscalização das 
contratações dela decorrentes será de responsabilidade de cada Município que vier a contratar os 
medicamentos e materiais cujos preços foram registrados na ARP. 
 
18.18. Os casos omissos serão resolvidos pela legislação vigente, especialmente a Lei Federal nº 8.666/1993 e a 
Resolução nº 05/2014 do CISTM. 
 
19. DA FIGURA DO “CARONA” 
 
19.1. Poderão participar como “carona” na Ata de Registro de Preços que derivará deste certame qualquer ente 
público que pertença ao rol dos entes consorciados ao CISTM. 
 
19.2. Para adesão à Ata de Registro de Preços, o ente consorciado (órgão não participante) interessado deverá 
manifestar por escrito seu intento junto à Autoridade Competente do CISTM, apresentando formalmente sua 
intenção, conforme a Resolução nº 05/2014. 
 
19.3. Uma vez solicitada a adesão à ARP, a Autoridade Competente do CISTM, figurando como órgão gerenciador 
da Ata de Registro de Preços, encarregar-se-á de consultar os fornecedores beneficiários da ARP sobre o interesse 
em oferecer os itens ao terceiro solicitante, devendo o CISTM responder ao órgão requisitante sobre o interesse 
daquele no fornecimento dos itens ou o seu desinteresse. 
 
19.4. O fornecedor beneficiário da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, poderá optar pela 
aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 
19.5. Sendo aceita a adesão e havendo a concordância dos fornecedores beneficiários da ARP, caberá ao ente 
consorciado interessado na adesão, a promoção dos demais trâmites para a contratação do fornecimento objeto 
da requisição. 
 
20. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
20.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o CISTM revogá-la, no todo ou 
em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 
conhecimento dos participantes da licitação. O CISTM poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 
20.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
20.3. É facultado à Pregoeira ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências 
com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, suspendendo as sessões e/ou a contagem 
de prazos de que tratam o presente certame. 
 
20.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
 
20.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 
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20.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 
20.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer 
meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no site do CISTM. 
 
20.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Pregoeira. 
 
20.9. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 
 
20.10. Não caberá à BLL qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, 
em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens e quanto à quitação financeira da negociação 
realizada. 
 
20.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da 
Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. 
 
20.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte dos autos da 
licitação e não será devolvida ao proponente. 
 
20.13. 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 da Pregoeira em contrário. 
 
20.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pregoeira, nos termos da legislação pertinente. 
 
20.15. As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em que se encontram 
presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há substituição do instrumento do contrato, na forma do 
artigo 62 da mesma Lei já mencionada.  
 
20.16. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em conformidade com o Artigo 
65, seus parágrafos e incisos da Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº 8.883/94. 
 
Uberlândia-MG, 04 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
Erondina Ipólito de Sousa Fernandes 
Pregoeira 



 

Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 – Distrito Industrial – Uberlândia-MG - CEP 38.402-349 
Fones (34)3213-2536 / (34)9 9878-2536 

www.cistm.com.br  - E-mail: cistm@cistm.com.br 
f  

 
 

17 
Araguari - Araporã - Cachoeira Dourada - Campina Verde - Canápolis - Capinópolis - Cascalho Rico - Centralina - Douradoquara - Estrela do Sul - Grupiara 

Gurinhatã - Indianópolis - Ipiaçu – Iraí de Minas - Ituiutaba - Monte Alegre de Minas - Monte Carmelo - Prata - Romaria - Santa Vitória - Tupaciguara - Uberlândia 

ANEXO I 
 
PROCESSO LICITATÓRIO 07/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO 
 
OBJETO E JUSTIFICATIVA:  
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de medicamentos 
e materiais médico-hospitalares para atendimento às necessidades do CISTM, por meio de ordens de compras 
emitidas pelo mesmo, conforme especificações e condições constantes neste Anexo e de acordo com as 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A presente aquisição objetiva atender às necessidades operacionais Consórcio, para que permaneçam os 
atendimentos realizados em sua sede, tendo como público-alvo os pacientes dos municípios consorciados. 
 
2.2. O presente processo será realizado por meio de Registro de Preços em razão do pouco espaço de 
armazenamento que o Consórcio possui, além de evitar que medicamentos e materiais tenham suas validades 
expiradas, já que o quantitativo dos itens desce certame suprirá o Consórcio durante todo o ano. 
   
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
 
3.1. Nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.520/2002, o objeto caracteriza-se por "bem comum", visto ser possível 
descrevê-lo de forma objetiva e clara, podendo ser adquirido pelo MENOR PREÇO sem afetar a análise da 
qualidade do objeto licitado ou acarretar prejuízos ao interesse público. 
 
4. DA VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM REGIME DE CONSÓRCIO 
 
4.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa complexidade do 
objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os 
serviços de forma independente. 
 
5. DOS QUANTITATIVOS DOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES 
 
5.1. Quase a totalidade dos itens a serem adquiridos pelo presente certame licitatório deverão ter PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA A MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, conforme demonstra a tabela abaixo em sua coluna “PARTICIPAÇÃO”. 
 

LISTA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA O PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022 

ITEM  DESCRIÇÃO APRESENTAÇÃO QTDE. 
MÉDIA 

UNITÁRIA 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO DO 

ITEM 

REDUÇÃO 
ENTRE LANCES 

EXCLUSIVO 
ME 

1 ÁGUA PARA AUTOCLAVE, DESTILADA, VALIDADE MÍNIMA 
DE 12 MESES 

 GALÃO 5 LITROS  18 11,25 202,50 0,34 SIM 

2 AGULHA 13 X 4,5 UNIDADE 50 0,14 6,93 0,01 SIM 

3 
AGULHA PARA INJEÇÃO, ESTERIL, TRIFACETADA, 25 X 7, 
ACONDICIONADA EM MATERIAL APROPRIADO, 
DESCARTÁVEL. 

UNIDADE 300 0,16 47,60 0,01 SIM 
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4 
AGULHA PARA INJEÇÃO, ESTERIL, TRIFACETADA, 40 X 12, 
ACONDICIONADA EM MATERIAL APROPRIADO, 
DESCARTÁVEL. 

UNIDADE 600 0,20 120,00 0,01 SIM 

5 
ALÇA PARA POLIPECTOMIA, LOOP OVAL, GIRATÓRIA, 
ABERTURA DA ALÇA DE 35MM, AUTOCLAVAVEL, 180 CM 
(ENDOSCOPIA) 

UNIDADE 2 743,09 1.486,17 22,29 SIM 

6 ÁLCOOL ETÍLICO 70% FRASCO 1 LITRO 100 8,42 841,67 0,25 SIM 
7 ÁLCOOL ISOPROPILICO FRASCO 1 LITRO 1 51,99 51,99 1,56 SIM 

8 

AVENTAL COM MANGA LONGA 40 GRAMATURA, 
DESCARTÁVEL, EM FALSO TECIDO, COR BRANCA, 
TAMANHO ÚNICO, ACABAMENTO EM OVERLOC, COM 
PAR DE TIRAS PARA AMARRAR A CINTURA. O PRODUTO 
DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE 

UNIDADE 1.100 3,87 4.257,00 0,12 SIM 

9 

AVENTAL SEM MANGA 30 GRAMATURA, DESCARTÁVEL, 
EM FALSO TECIDO, COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, 
COM PAR DE TIRAS PARA AMARRAR A CINTURA. O 
PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL 
VIGENTE. 

UNIDADE 650 3,70 2.405,00 0,11 SIM 

10 

CATETER INTRAVENOSO PÉRIFÉRICO N° 24 G, EM 
POLIURETANO OU TEFLON FLEXÍVEL COM PAREDE LISA E 
FINA, PONTA LEVENTE AFUNILADA, AGULHA DE BISEL 
CURTO, TRIFACETADA E SILICONIZADA COM PROTETOR, 
CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE 

UNIDADE 1.300 1,09 1.412,58 0,03 SIM 

11 

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°22 G, EM 
POLIURETANO OU TEFLON FLEXÍVEL COM PAREDE LISA E 
FINA, PONTA LEVENTE AFUNILADA, AGULHA DE BISEL 
CURTO, TRIFACETADA E SILICONIZADA COM PROTETOR, 
CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE 

UNIDADE 800 0,96 767,73 0,03 SIM 

12 

CATETER PARA HEMOSTASIA PARA COLONOSCOPIA, 
DIÂMETRO EXTERNO 2,4 MM, COMPRIMENTO 230CM, 
DIÂMETRO DA AGULHA DE 23 G, COMPRIMENTO DA 
AGULHA 6 MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 

UNIDADE 80 153,00 12.240,00 4,59 SIM 

13 
COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL COM CARDAÇO E 4 
CAMADAS DE TECIDO, 45CM X 50 CM. 

UNIDADE 
11.50

0 
1,57 18.015,13 0,05 SIM 

14 
CURATIVO OU BANDAGEM PARA PROCEDIMENTO PÓS 
PUNÇÃO, REDONDO DE 25 MM DE DIÂMETRO. UNIDADE 3.000 0,03 90,00 0,01 SIM 

15 
DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO COM SOLUÇÃO 
A BASE DE QUARTERNÁRIO DE AMÔNIO, PARA USO EM 
AMBIENTE HOSPITALAR, PRONTO PARA USO 

GALÃO 5 LITROS 25 19,50 487,50 0,59 SIM 

16 
DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 4 ENZIMAS PARA 
LIMPEZA MANUAL  GALÃO 5 LITROS  18 146,64 2.639,46 4,40 SIM 

17 
DETERGENTE PRONTO USO PARA LIMPEZA DE 
INSTRUMENTAL, PRINCÍPIO ATIVO ÁCIDO DODECIL 
BENZENO. IDEAL PARA AMBIENTES HOSPITALARES 

GALÃO 5 LITROS 20 19,50 390,00 0,59 SIM 

18 
DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO, ASSEPTICO, 
COM ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL 25G 

UNIDADE 1.400 0,19 266,00 0,01 SIM 

18 

ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO 
CARDIACA, AUTO ADESIVO, ISENTO DE LÁTEX, TERMINAL 
PARA CONEXÃO TIPO ILHÓS –AG/AGCL, CORPO DE 
ESPUMA, MATERIAL CONDUTIVO GEL SÓLIDO. 

UNIDADE 100 0,39 38,50 0,01 SIM 

20 

EQUIPO MACROGOTAS, PARA ADMINISTRAÇÃO 
INTRAVENOSAS, PONTA PERFURANTE, CÂMARA DE 
GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, COM FILTRO DE RETENÇÃO DE 
PARTÍCULAS, TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE, ATÓXICO, 
COM INJETOR LATERAL, COM ABA DE PROTEÇÃO, ISENTO 
DE LÁTEX, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. 

UNIDADE 750 1,33 997,50 0,04 SIM 

21 ESCOVA DE LIMPEZA PARA ENDOSCÓPIOS 6,0 X 2200 UNIDADE 100 265,05 26.504,50 7,95 SIM 

22 

ESFIGMOMANÔMETRO (APARELHO DE PRESSÃO) 
APARELHO DE PRESSÃO ADULTO, QUE ATENDA AS 
NORMAS DA AAMI DE RESISTÊNCIA A IMPACTOS. QUE 
POSSUA MANÔMETRO QUE GIRE 360 º PARA FÁCIL 
VISUALIZAÇÃO, ISENTO DE LÁTEX. BRAÇADEIRA COM 
DURABILIDADE DE ATÉ 100.000 CICLOS, PARA ADULTOS 
PARA BRAÇO DIREITO E ESQUERDO. COM EXCELENTE 
ACÚSTICA. QUE ATENDA TODAS AS NECESSIDADES DE 
DIAGNÓSTICO, DESDE DETECÇÃO DE SONS DE 
KOROTKOFF DA PRESSÃO SANGUÍNEA ATÉ ANÁLISE DE 
MURMÚRIOS CARDÍACOS SUTIS. CONFORTO NA 
VEDAÇÃO DOS OUVIDOS COM OLIVAS MACIAS QUE SE 
ADEQUAM À FORMA DO CANAL AUDITIVO GARANTINDO 

UNIDADE 2 197,00 394,00 5,91 SIM 
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VEDAÇÃO ADEQUADA. BINAURICULARES AJUSTÁVEIS 
PARA MAIOR CONFORTO E DESEMPENHO. COMPATÍVEL 
OU SUPERIOR AO WELCH ALLYN. 

23 
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 MTS, IMPERMEÁVEL, 
BRANCO UNIDADE 10 10,38 103,80 0,31 SIM 

24 
ESTETOSCOPIO, CABEÇA DUPLA, HASTES AJUSTAVEIS, 
OLIVAS MACIAS UNIDADE 2 88,77 177,54 2,66 SIM 

25 
FILME PARA MAMOGRAFIA, MODELO DI-HL, TAMANHO 
26 X 36 CM, USADO NA IMPRESSORA DRY A SECO 
(MARCA FUJIFILM). 

UNIDADE 7.500 4,64 34.800,00 0,14 SIM 

26 
FITA TESTE DE GLICOSE ACCU CHEK ACTIVE COM 50 
TIRAS CAIXA 50 FITAS 2 68,45 136,90 2,05 SIM 

27 
FITA TESTE PARA QUANTIFICAÇÃO DE GLUTARALDEIDO 
2% (CADA 3 GALÕES) UNIDADE 1.260 5,00 6.300,00 0,15   

28 
FRASCO DE PLÁSTICO PARA BIÓPSIA DE 20ML CONTENDO 
FORMOL A 10%, SOLUÇÃO PARA MATERIAL 
ANATOMOPATOLÓGICO. 

UNIDADE 800 0,98 784,00 0,03 SIM 

29 GEL CONDUTOR DE ELETRICIDADE FRASCO 1 LITRO 1 32,40 32,40 0,97 SIM 
30 GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA INCOLOR E INODORO PACOTE 5 KG 4 35,82 143,28 1,07 SIM 

31 

GLUTARALDEIDO 2%, COM VALIDADE DE ATÉ 30 DIAS 
APÓS ABERTURA,USADO PARA ARTIGOS CRÍTICOS QUE 
NÃO POSSAM SOFRER ESTERILIZAÇÃO PELO CALOR 
ÚMIDO OU SECO, ESPORICIDA, FUNGICIDA, 
BACTERICIDA, VIRUSCIDA NE TUBERCULINICIDA. TEMPO 
DE ESTERILIZAÇÃO DE 10 MINUTOS.  

GALÃO 5 LITROS 126 185,05 23.315,67 5,55 SIM 

32 LENÇOL COM ELÁSTICO DE NÃO TECIDO, HOSPITALAR, 
BRANCO TAMANHO: 2,00 X90 CM. 

UNIDADE 1.100 1,87 2.057,00 0,06 SIM 

33 
LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDICO, TAMANHO M, 
NITRÍLICA 

PAR 
20.00

0 
0,90 18.000,00 0,03 SIM 

34 
LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDICO, TAMANHO P, 
NITRÍLICA 

PAR 
14.00

0 
1,04 14.560,00 0,03 SIM 

35 
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, COR 
BRANCA, TRIPLA CAMADA 

UNIDADE 
10.00

0 
0,29 2.900,00 0,01 SIM 

36 
MÁSCARA N95/PFF2, COM CLIPE NASAL, SEM VÁLVULA, 
INDICADA PARA USO HOSPITALAR UNIDADE 110 4,85 533,50 0,15 SIM 

37 
MICROPORE 5 CM X 10CM- ROLO DE 10 MTS, COR 
BRANCA UNIDADE 5 7,68 38,40 0,23 SIM 

38 

PINÇA DE BIÓPSIA OVAL REUTILIZÁVEL PARA 
ENDOSCOPIA, SEM ESPÍCOLA, FENESTRADA, DIÂMETRO 
EXTERNO 2,3 mm DE 160 CM, METÁLICA 
(AUTOCLAVAVEL) 

UNIDADE 20 724,90 14.497,90 21,75 SIM 

39 

SERINGA 5 ML, DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO ATOXICO, 
CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, EMBOLO COM 
BORRACHA ATÓXICA NA PONTA, SISTEMA LUER LOCK 
(ROSCA) 

UNIDADE 4.500 0,64 2.880,00 0,02 SIM 

40 

SERINGA 60 ML, DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO ATOXICO, 
CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, EMBOLO COM 
BORRACHA ATÓXICA NA PONTA. COM BICO LONGO, TIPO 
CATETER. 

UNIDADE 150 3,70 555,00 0,11 SIM 

41 
SERINGA DE 20 ML, DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO 
ATOXICO, CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, 
EMBOLO COM BORRACHA ATÓXICA NA PONTA. 

UNIDADE 1.400 0,76 1.063,81 0,02 SIM 

42 SERINGA PARA INSULINA 50 UI UNIDADE 10 3,00 30,00 0,09 SIM 
43 TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE UNIDADE 70 62,50 4.375,00 1,88 SIM 
44 TINTURA NANQUIM, SOLUÇÃO ESTÉRIL FRASCO 6 ML 110 8,17 898,70 0,25 SIM 
45 TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO UNIDADE 1.400 0,21 294,00 0,01 SIM 
46 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTÁVEL 8,5 UNIDADE 2 7,62 15,24 0,23 SIM 

47 
UREASE TESTE COLORIMÉTRICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
HELICOBACTER PYLORI FRASCO 0,5 ML 5.350 3,83 20.490,50 0,11 SIM 

48 
ACETATO DE HIDROCORTISONA 10MG/G - CREME 
DERMATOLÓGICO BISNAGA 20 GR 2 9,96 19,92 0,30 SIM 

49 ADENOSINA 3 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML 10 19,80 198,00 0,59 SIM 
50 ÁGUA PARA INJETÁVEIS; SOLUÇÃO INJETÁVEL   AMPOLAS 10 ML 1.000 0,45 449,15 0,01 SIM 

51 
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 
4 MG/ML + 500 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5 ML 40 1,87 74,74 0,06 SIM 

52 CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO 30 0,21 6,42 0,01 SIM 

53 CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML - SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

AMPOLA 2 ML 1.150 5,55 6.382,96 0,17 SIM 



 

Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 – Distrito Industrial – Uberlândia-MG - CEP 38.402-349 
Fones (34)3213-2536 / (34)9 9878-2536 

www.cistm.com.br  - E-mail: cistm@cistm.com.br 
f  

 
 

20 
Araguari - Araporã - Cachoeira Dourada - Campina Verde - Canápolis - Capinópolis - Cascalho Rico - Centralina - Douradoquara - Estrela do Sul - Grupiara 

Gurinhatã - Indianópolis - Ipiaçu – Iraí de Minas - Ituiutaba - Monte Alegre de Minas - Monte Carmelo - Prata - Romaria - Santa Vitória - Tupaciguara - Uberlândia 

54 
CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML - SOLUÇÃO 
INJETÁVEL AMPOLA 3 ML 10 1,73 17,33 0,05 SIM 

55 CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG/ML - SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

AMPOLA 20 ML 4 23,86 95,44 0,72 SIM 

56 CLORIDRATO DE ESMOLOL 10MG/ML - SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

AMPOLA 10 ML 4 60,31 241,25 1,81 SIM 

57 
CLORIDRATO DE FENILEFRINA 10% - SOLUÇÃO 
OFTÁLMICA 

FRASCO 5 ML 5 8,69 43,45 0,26 SIM 

58 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% - GELÉIA BISNAGA 30 GR 100 5,46 545,94 0,16 SIM 

59 
CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5 MG/ML - SOLUÇÃO 
INJETÁVEL AMPOLA 3 ML 1.200 10,27 12.326,16 0,31 SIM 

60 CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG/ML - SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

AMPOLA 1 ML 10 6,97 69,66 0,21 SIM 

61 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML - SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

AMPOLA 2 ML 20 26,03 520,57 0,78 SIM 

62 
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

AMPOLA 2 ML 15 2,98 44,63 0,09 SIM 

63 
CLORIDRATO DE TETRACAÍNA + CLORIDRATO DE 
FENILEFRINA 10 MG/ML (1%) + 1 MG/ML (0,1%) - 
SOLUÇÃO OFTÁLMICA 

FRASCO 10 ML 5 8,25 41,25 0,25 SIM 

64 
DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + 
GLICOSE + FRUTOSE 3 MG/ML + 5 MG/ML + 100 MG/ML 
+ 100 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMPOLA 10 ML 40 2,64 105,48 0,08 SIM 

65 DIMENIDRINATO 50 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO 30 3,91 117,18 0,12 SIM 
66 DIMETICONA 75 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL FRASCO 10 ML 1.420 2,24 3.184,63 0,07 SIM 

67 
DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG - COMPRIMIDO 
SUBLINGUAL COMPRIMIDO 60 0,28 16,60 0,01 SIM 

68 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML 50 0,72 36,02 0,02 SIM 
69 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - SOLUÇÃO ORAL FRASCO 10 ML 10 2,25 22,50 0,07 SIM 
70 FLUMAZENIL 0,1MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5 ML 240 131,95 31.668,96 3,96 SIM 
71 FUROSEMIDA 10 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML 10 1,72 17,24 0,05 SIM 
72 GLICOSE 50% - SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 20 ML 200 0,92 183,26 0,03 SIM 

73 
HEMITARTARO DE EPINEFRINA 0,1% - SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

AMPOLA 1 ML 40 2,04 81,58 0,06 SIM 

74 
INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML - SOLUÇÃO 
ORAL FRASCO 10 ML 1 29,73 29,73 0,89 SIM 

75 LIDOCAÍNA 100 MG/ML (10%) - SOLUÇÃO SPRAY FRASCO 50 ML 48 76,68 3.680,64 2,30 SIM 
76 PARACETAMOL 200 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL FRASCO 15 ML 10 6,11 61,10 0,18 SIM 
77 PROPOFOL 10 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML 100 26,53 2.652,70 0,80 SIM 
78 SORO FISIOLÓGICO 0,9% - BOLSA BOLSA 500 ML 10 4,88 48,80 0,15 SIM 
79 SORO FISIOLÓGICO 0,9% - BOLSA BOLSA 250 ML 750 4,89 3.665,63 0,15 SIM 

80 
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG - PÓ 
PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 

FRASCOS 10 9,50 94,96 0,28 SIM 

81 
SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML - SOLUÇÃO 
INJETÁVEL AMPOLA 1 ML 50 0,47 23,58 0,01 SIM 

82 
TARTARATO DE METOPROLOL 1MG/ML - SOLUÇÃO 
INJETÁVEL AMPOLA 5 ML 4 18,44 73,76 0,55 SIM 

83 TROPICAMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5 ML 40 12,44 497,60 0,37 SIM 

Valores de medicamentos com referência à tabela CMED, de 10/01/2022. 
 
5.2. Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da 
BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas. 
 
5.3. Após a homologação do resultado, será a vencedora notificada e convocada para assinatura da Ata de 
Registro de Preços e, ainda, para assinatura do contrato de fornecimento perante o contratante. 
 
5.4. Caberá ao CISTM a formalização dos contratos administrativos junto às licitantes vencedoras, para que 
promovam o efetivo fornecimentos dos itens a elas adjudicados. 
 
5.5. As mercadorias deverão ser entregues na sede do CISTM, em Uberlândia, e obrigatoriamente deverão ser 
acompanhadas da Nota Fiscal correspondente. 
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6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
6.1. Os medicamentos e os materiais deverão ser entregues na sede do CISTM, nos horários entre 8h e 11h e entre 
13h e 16h, de segunda-feira a sexta-feira, de forma parcelada, mediante expedição de Ordem de Compra, 
acompanhados da Nota Fiscal. 
 
6.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento do fornecimento em desacordo com o 
previsto no contrato, podendo rescindi-lo nos termos do art. 78, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
6.3. Durante o prazo de validade deste compromisso, o CONTRATADO estará obrigado a fornecer à 
CONTRATANTE, sempre que por ela for exigido, na quantidade pretendida de materiais e/ou medicamentos, 
conforme as especificações referidas na Ordem de Compra emitida. 
 
6.4. Os itens deverão ser entregues dentro do prazo de validade especificado de, no mínimo, de 75% (setenta e 
cinco por cento) a partir da data de fabricação.  
 
6.5. Todos os itens objetos deste processo deverão ser entregues de forma parcelada, de acordo com a demanda 
do Consórcio, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Compra e 
com prazo de validade de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento), a partir da data de fabricação. 
 
6.7. No corpo da Ordem de Compra deverá estar identificada a dotação orçamentária que sustentará o respectivo 
pagamento. 
 
6.8. A CONTRATANTE terá a competência para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto contratado, 
observado os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
7. ENTREGA DAS MERCADORIAS E QUANTITATIVOS 
 
7.1. Após a homologação do certame, será lavrada Ata de Registro de Preços entre a(s) licitante(s) vencedora(s) e 
o CISTM, com o resultado do presente certame licitatório.  
 
7.2. O CISTM convocará o licitante para assinar contrato de fornecimento dos itens conforme a minuta de contato 
constante deste Edital, em observância aos quantitativos mínimos e máximos estabelecidos no Anexo I deste 
Edital. 
 
7.3. Se a licitante vencedora não assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, 
ensejará a aplicação das sanções previstas neste Edital.  
 
7.4. O contrato administrativo a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer 
tempo, independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos 
nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, ambos da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
7.5. Após a assinatura do contrato, o CISTM emitirá as ordens de fornecimento para a efetiva entrega dos itens, de 
forma parcelada, na cidade de Uberlândia. 
   
7.6. O objeto será recebido e aceito após conferência do recebimento pela enfermeira RT do CISTM, Sra. Camilla 
Martins, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado e às condições 
de recebimento e aceitação do (s) produto(s) constantes das ordens de fornecimento, devendo os mesmos ser 
substituídos pelo fornecedor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sem ônus para o CISTM, sob pena de aplicação de 
sanções de acordo com a legislação vigente. 
 
8. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
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8.1. O prazo de validade dos itens, na data da entrega, não deve ser inferior a 75% do prazo total de validade do 
produto. 
 
8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar 
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  
 
8.3. As embalagens terão que conter todos os dados referentes ao produto, como determina o Código de Defesa 
do Consumidor (fabricante, data de fabricação, lote, data de esterilização, prazo de validade, advertências, etc.), 
assim como o Registro junto ao Ministério de Saúde (Conforme Portaria nº 01, de 3/01/96). 
 
9. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
9.1. Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas 
ou defeitos observados. 
 
10. PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
 
10.1. O CISTM pagará à licitante contratada o valor correspondente à parcela dos itens efetivamente entregues. 
 
10.2. O valor do item é o descrito no item 5 da Ata de Registro de Preços. 
 
10.3. Os pagamentos à licitante contratada serão mediante a efetiva entrega dos itens nas condições especificadas 
na ARP e no Anexo I – Termo de Referência do Edital, com recursos próprios, mediante apresentação do 
documento fiscal correspondente, no prazo de até 10 (dez) dias da entrega dos documentos fiscais. 
 
10.4. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir 
de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 
10.5. Caso a licitante contratada não encaminhe a nota fiscal/fatura e demais documentos ao órgão participante 
na ARP no prazo fixado, a data do pagamento poderá ser alterada na mesma proporção dos dias úteis de atraso. 
 
10.6. O CISTM, identificando quaisquer divergências na nota fiscal/fatura, mormente no que tange a valores dos 
produtos ou na especificação dos mesmos, deverá devolvê-la à contratada para que sejam feitas as correções 
necessárias, sendo que o prazo estipulado para pagamento será contado somente a partir da 
reapresentação/substituição do documento / produto, desde que devidamente sanado o vício. 
 
10.7. Os pagamentos devidos pelo CISTM serão efetuados por meio de boleto bancário em nome da favorecida, 
ou depósito em conta bancária a ser informada pela licitante contratada, mediante apresentação de: certificado 
de regularidade com o FGTS; certidão negativa de débito federais; certidão negativa municipal; certidão negativa 
estadual e certidão negativa de débitos trabalhistas. 
 
10.8. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte 
da licitante contratada, seja relativa à execução do objeto, seja quanto à documentação exigida para a liberação 
dos pagamentos, sem que isto gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou 
interrupção na entrega dos itens licitados. 
 
10.9. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a licitante contratada dará ao CISTM plena, 
geral e irretratável quitação da remuneração referente aos itens fornecidos nela discriminados, para nada mais vir 
a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 
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10.10. A liberação do pagamento da nota fiscal/fatura relativa à entrega dos itens somente ocorrerá mediante a 
plena e cabal comprovação do cumprimento de todas as obrigações contratualmente previstas, especialmente a 
apresentação de todos os documentos exigidos, bem como a correção de todas as eventuais pendências apuradas. 
 
10.11. Vencido o prazo estabelecido acima e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos com base nos 
mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 
40, inciso XIV, alínea "c", e 55, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, com suas alterações posteriores, ficando 
suspensos por 01 (um) ano quaisquer reajustes de preços. 
 
10.12. O pagamento decorrente da execução do objeto desta licitação será efetuado pela Tesouraria do CISTM por 
processo legal em até 10 (dez) dias úteis após a comprovação da consecução do objeto licitado nas condições 
exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos mencionados no subitem 10.7 deste Termo de Referência. 
  
10.13. As despesas decorrentes da contratação do objeto dessa licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no orçamento do CISTM para o exercício de 2022, cuja classificação funcional programática e da 
despesa constarão nas respectivas notas de empenho e nos contratos a serem firmados entre as partes. 
 
10.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 
10.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 
2006, 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. 
 
10.16. Os preços poderão ser reajustados em conformidade com a norma.  
 
11. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
11.1. São obrigações da Contratante: 
a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado; 
e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos; 
f) não responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados 
à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, 
de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
11.2. São obrigações da Contratada: 
a) cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 
b) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no 
Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: 
descritivo completo, marca, fabricante, número do lote de fabricação e data de validade; 
c) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
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d) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com 
avarias ou defeitos; 
e) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os 
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
f) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao CISTM, imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 
g) Executar o objeto contratado com qualidade e eficiência, dentro dos padrões e prazos exigidos pelo órgão 
participante da ARP. 
h) Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo advindo da má execução do objeto contratual perante 
terceiros, isentando o CISTM de qualquer ônus ou encargo a esse título. 
i) Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza, causados direta 
ou indiretamente por seus empregados, representantes ou prepostos do CISTM ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento pelo CISTM. 
j) Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que o CISTM for compelido a responder por 
força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios. 
k) Comparecer à sede do CISTM, sempre que solicitado, por meio do Preposto, no prazo de 24 (vinte quatro) 
horas da convocação, para esclarecimento de quaisquer problemas relativos aos itens contratados. 
l) Comunicar imediatamente ao CISTM e ao órgão participante na ARP qualquer irregularidade ou dificuldade 
que impossibilite a execução do objeto licitado. 
 
12. SUBCONTRATAÇÃO 
 
12.1. Não poderá haver subcontratação para a aquisição do objeto do presente certame licitatório. 
 
13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam 
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 
14. HABILITAÇÃO 
 
14.1. Conforme Anexo II deste Edital. 
 
15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. Em casos de atraso injustificado na entrega dos itens a serem adquiridos, não apresentar documentos de 
qualquer natureza que estejam descritos neste Edital, inexecução parcial ou total das condições pactuadas e 
também em casos de má-fé quanto à descrição do objeto licitado, garantida prévia defesa e o amplo 
contraditório, ficará a licitante vencedora sujeita às seguintes penalidades: 
a) Advertência formalmente expedida. 
b) Multa. 
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o CISTM. 
d) Suspensão do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o CISTM por até 5 (cinco) 
anos. 
e) Rescisão do contrato e aplicação do disposto no art. 80 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
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15.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 
o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
 
15.3. O recolhimento da multa referida nos itens acima deverá ser feito através de depósito em agência bancária 
indicada pela parte de direito, cujos dados deverão ser tempestivamente informados à parte infratora, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa, respeitada a ampla defesa e o 
contraditório. 
 
15.4. A licitante contratada, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, 
ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução 
do contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar 
com o CISTM pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e demais 
cominações legais. 
 
15.5. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual: 
 
a) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor global estimado para o contrato por dia de atraso na 
realização dos procedimentos e/ou se deixar de cumprir qualquer uma das cláusulas do instrumento contratual, 
até o 10º (décimo) dia. 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado para o contrato, na hipótese da licitante contratada, 
injustificadamente, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 
descumprimento contratual, quando o CISTM, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da 
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 
 
15.6. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 
devidos pelo CISTM. Caso os valores não sejam suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela licitante 
contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção. 
 
15.7 As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular 
processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
15.8. Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo CISTM à licitante contratada, a 
título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza, para efeitos de execução 
judicial, nos termos do art. 586 do CPC.  
 
15.9. Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas nesta ARP e no Termo de Referência do 
procedimento licitatório como de responsabilidade da licitante contratada, o CISTM poderá reter parcelas de 
pagamentos ou eventuais créditos de sua titularidade, mediante simples comunicação escrita à licitante 
contratada, bem como interpor medida judicial cabível. 
 
15.10. As multas e penalidades previstas nesta ARP não têm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento 
não exime a licitante contratada da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos 
causados ao CISTM por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 
 
16. RESCISÃO 
 
16.1. O contrato poderá ser rescindido, na forma do art. 79 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos: 
a) por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; e 
b) amigável, por acordo entre as partes. 
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16.2. Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, constituem causas de rescisão de 
contrato: 
a) Interromper a execução do objeto desse contrato por qualquer prazo, sem motivo que justifique e sem 
autorização expressa e escrita da CONTRATANTE; 
b) Não satisfazer as exigências da CONTRATANTE com relação às condições de execução do objeto. 
c) Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente. 
d) Falência, concordata, dissolução ou insolvência da CONTRATADA, e, em se tratando de firma individual, por 
morte de seu titular. 
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ANEXO II 
 
PROCESSO LICITATÓRIO 07/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 
 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens do Pregão Eletrônico nº 01/2022, instituído pelo 
CISTM, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 
 
IDENTIFICAÇÃO DO VENCEDOR 
 NOME DA EMPRESA: 
 CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
 REPRESENTANTE e CARGO: 
 CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  
 ENDEREÇO e TELEFONE: 
 
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
 

ITEM QTDE. UND. DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01       
02       
03       
...       

 
Deverão ser cotados preços unitário e total por item, de acordo com o Anexo I do Edital. 
 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$____________ (______________________________________) 
 
CONDIÇÕES GERAIS 
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
 
PRAZO DE VALIDADE DOS ITENS, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
De acordo com o especificado no Anexo I deste Edital. 
 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e 
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 
De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 
 
 
LOCAL E DATA 
 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO III 
 
PROCESSO LICITATÓRIO 07/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
1.   HABILITAÇÃO 
1.1 . EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 
 
1.1.1. Como condição para habilitação, deve ser inserida a consulta abaixo relacionada que verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção ou impedimento 
para a participação no certame ou a futura contratação, no seguinte endereço eletrônico: https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/. 
 
a. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 
 
1.1.2. A(s) empresa(s) vencedora(s) do Pregão deverá(ão) apresentar, imediatamente após o encerramento da 
disputa, os seguintes documentos comprobatórios de habilitação, sendo que tais documentos deverão ser 
anexados na aba correspondente, no portal da BLL, para download pelo CISTM, além da consulta mencionada no 
subitem 1.1.1:  
 
1.2.   DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
1.2.1. Para a habilitação jurídica a licitante deverá apresentar: 
a) Registro comercial, se empresa individual; 
b) Ato constitutivo devidamente registrado (estatuto ou contrato social em vigor e atualizado); 
c) Ata de eleição dos administradores, se sociedade por ações; 
d) Inscrição do ato constitutivo, se sociedade civil; e 
e) Documento de prova da diretoria em exercício, se sociedade civil; 
 
1.2.2. Para a regularidade fiscal a licitante deverá apresentar: 
a) Cartão do CNPJ da licitante; 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
d) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Federal; 
e) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual, relativa ao domicílio do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Municipal, relativa ao domicílio do licitante; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida no sítio eletrônico 

https://www.tst.jus.br/web/guest/certidao. 
 
1.2.3 Para a qualificação técnica a licitante deverá apresentar: 
a) Comprovação da regularidade dos produtos ofertados na licitação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
– ANVISA, por meio da apresentação do registro ou da isenção, ou de notificação ou cadastramento, ou ainda, se 
for o caso, comprovar que o produto não está sob controle sanitário; 
b) Certidão de Regularidade Técnica (CRT), expedida pelos Conselhos Estaduais de Farmácia.  
c) Catálogos e/ou bulas dos itens ofertados. 
 
1.2.3.1. Para a comprovação das alíneas “b” e “c” deste item, serão aceitos “prints” de páginas do sítio da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pela equipe de apoio deste pregão. 
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1.2.3.2. Em conformidade com o que dispõe o artigo 30 da Lei nº 8.666/1993; as licitantes vencedoras deverão 
apresentar os documentos atualizados relacionados abaixo: 

a) Cópia da Licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual (alvará sanitário), 
em atendimento ao inciso I do art. 3º do Decreto Federal nº 8.077, de 14 de agosto de 2013.  

b) Cópia da Autorização de Funcionamento Especial (arts. 27 e 30, § 5º, da RDC 16/2014), conforme o caso. 
c) Cópia do certificado do registro do produto, emitido pela ANVISA, não sendo aceitos protocolos de solicitação 

inicial do produto (art. 7º, incisos VII a IX, da Lei 9.782/1999). Os documentos listados neste item não serão 
exigidos para os itens onde forem licitados produtos manipulados (oficinais/magistrais), no entanto, os 
mesmos deverão atender às exigências e normativas da RDC n° 67, de 08.10.2007, no que couber ao 
produto cotado. 

 
1.2.4. Para a qualificação econômico-financeira a licitante deverá apresentar: 
1.2.4.1. Certidão negativa de falência e concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias, da data limite para o 
recebimento das propostas da presente licitação. 
1.2.4.1.1. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da 
homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor; 
 
1.2.4. Declaração conjunta, nos termos do Anexo V;  
 
1.2.5. Declaração de Atendimento ao art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93 nos termos do Anexo VII; 
 
1.3. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, 
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento. 
 
1.4. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob 
qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.  
 
1.5. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ. Não se aceitará, 
portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora 
do fornecimento dos itens seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome 
de ambas, simultaneamente. 
 
1.6. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de 
validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida 
para o recebimento das propostas.  
 
1.7. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
1.8. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
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ANEXO IV 
 
PROCESSO LICITATÓRIO 07/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA 
 BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 

Razão Social:  

Ramo de Atividade:  

Endereço:  

Complemento:   Bairro:  

Cidade:   UF:   

CEP:   CNPJ:  

Telefone Comercial:  Inscrição Estadual:  

Representante Legal:  RG:   

E-mail:   CPF:  

Telefone Celular:  

Whatsapp:  

Resp. Financeiro:  
E-mail 
Financeiro:  Telefone:  

E-mail para informativo de edital 

ME/EPP:    (   )  SIM     (   ) Não 
 
1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de 
pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade 
com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
a. Tomar conhecimento e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a 
participar; 
b. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de 
habilitação nas licitações em que for vencedor; 
c. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e 
regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 
d. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo 4.1; 
e. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de 
utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de 
Licitações do Brasil.  
 
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às 
taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema 
Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
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5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, 
mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou 
decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento. 
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do 
Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas 
neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, 
devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida. 
 
 
Local e data:  _________________________________________________________________ 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________  
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 
 
 
 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO 
CONTRATO SOCIAL E ÚLTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO 
(AUTENTICADAS). 
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ANEXO IV.1 
 
PROCESSO LICITATÓRIO 07/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 
ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES  

DA BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL  
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA  

 
Razão Social do Licitante:  
CNPJ/CPF:  
Operadores 
1 Nome:  
 CPF:   Função:  
 Telefone:  Celular:  
 Fax:  E-mail:  
 Whatsapp    
2 Nome:  
 CPF:  Função:  
 Telefone:  Celular:  
 Fax:  E-mail:  
 Whatsapp  
3 Nome:  
 CPF:  Função:  
 Telefone:  Celular:  
 Fax:  E-mail:  
 Whatsapp    

 
O Licitante reconhece que: 
 
a) A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu 

titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou 
prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

b) O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, 
mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

c) A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à 
BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;  

d) O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por 
seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas 
ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de 
Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.   

 
Local e data:  __________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________ 
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 
 
Editais publicados pelo sistema de aquisição: 

a) 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a 
adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados 
mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

 
Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 

a) 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas 
mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 
60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote 
adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
 

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros 
moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e 
cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou 
de Chave Eletrônica. 
 
Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante 
vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no 
respectivo lote cancelado.  
 
DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 
 
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de 
PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. 
A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado. 
 
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR  
 
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos 
responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 
 
Local e data: ________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO 
CONTRATO SOCIAL E ÚLTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO 
(AUTENTICADAS). 
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ANEXO V 
 
PROCESSO LICITATÓRIO 07/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 
 
 
A empresa _________________________________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________________, sediada na (endereço completo), por seu representante legal,  DECLARA, 
sob as penas da Lei, que, na qualidade de proponente do Processo Licitatório 07/2022, na modalidade Pregão 
Eletrônico 01/2022, instaurado pelo CISTM, que: 
 
a) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas; 
b) Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores; 
c) Não integra no corpo social, nem em seu quadro funcional empregado público ou membro comissionado de 
órgão direto ou indireto da Administração Municipal. 
d) Que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão todos os documentos indicativos do 
objeto e do preço oferecidos referente ao presente certame. 
 
_________________________ 
Local e data 
 
 
 
__________________________ 
Nome e assinatura do representante legal da licitante 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
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ANEXO VI 
 
PROCESSO LICITATÓRIO 07/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
DECLARAÇÃO 
 
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
A (nome/razão social) ______________, inscrita no CNPJ nº ____________, por intermédio de seu representante 
legal, o(a) Sr.(a) _____________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº 
______________, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como 
MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS 
PREVISTOS NO § 4º DO ARTIGO 3º DA REFERIDA LEI. 
 

 
Enquadramento da empresa proponente: 
(   ) MICROEMPRESA 
(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(   ) MEI 
(   ) Outros 

 
 
_________________________ 
Local e data 
 
 
 
__________________________ 
Nome e assinatura do representante legal da licitante 
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ANEXO VII 
 
PROCESSO LICITATÓRIO 07/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 
 
 
DECLARAÇÃO 
 
 
A empresa (informar a razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, por meio de seu 
representante legal, o Sr.  __________________________, portador do RG nº ___________, DECLARA, sob as 
penas da Lei, para fins de atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993 que: 
 
a) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
b) Não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado os maiores de quatorze anos e na condição de aprendiz. 
 
Por ser verdade assinamos o presente atestado 
 
___________________ - MG, ___ de ________________ de _____ 
 
 
 
Nome e assinatura do Representante legal 
 
 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número 
do CNPJ. 
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ANEXO VIII 
 
PROCESSO LICITATÓRIO 07/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/____ 
 
Aos ___ dias do mês de ______________ de 2022, o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo 
Mineiro – CISTM, inscrito no CNPJ sob o nº 18.151.467/0001-06, isento de inscrição estadual, com endereço à Av. 
Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180, Distrito Industrial, Uberlândia-MG, CEP 38.402-349, neste ato 
representado por seu Presidente, Sr. Lindomar Amaro Borges, brasileiro, casado, agende político, residente e 
domiciliado em Indianópolis-MG,  Carteira de Identidade nº __________ e CPF nº _________, no uso de sua 
competência, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, observadas, ainda, as disposições do Edital do 
Processo Licitatório nº 07/2022 – Pregão Eletrônico nº 01/2022, do tipo Menor Preço por item, para Registro de 
Preços, regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, Resoluções de nº 04 e 05/2014 do CISTM, nos termos do art. 15 da 
Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, além das demais disposições legais aplicáveis, de 
acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico em epígrafe, resolve 
registrar os preços das empresas abaixo citadas, de acordo com o item disputado e a classificação por elas 
alcançada, observadas as condições do Edital que integram este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas 
cláusulas que se seguem. 
 
1. DO OBJETO:  
 
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para fornecimento de medicamentos e materiais médico-hospitalares, para atendimento das 
necessidades de tratamentos de pacientes dos municípios pertencentes ao CISTM, conforme especificações 
constantes do Anexo I – Termo de Referência, que passa a ser parte integrante desta Ata, para todos os efeitos. 
 
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 
 
2.1. A validade do registro de preços formalizado nesta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
sua publicação. 
 
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
1.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo 
Mineiro – CISTM, nos termos dos regulamentos próprios do CISTM e em conformidade com o parágrafo primeiro 
do art. 112 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
4. DOS VALORES ESTIMADOS PARA CONTRATAÇÃO E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
4.1. Estima-se que os itens contratados decorrentes deste registro de preços poderão atingir os valores 
apresentados no quadro abaixo, para um período de 12 meses, de R$ ________ (__________________). 
 
4.1.2. As despesas decorrentes de eventuais contratações correrão por conta de seu orçamento vigente, com as 
respectivas dotações orçamentárias designadas para esta finalidade. 
 
5. DOS PREÇOS REGISTRADOS:  
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5.1. Os preços das empresas classificadas (até o 3º lugar) e as especificações registradas na presente Ata 
encontram-se indicados nos quadros abaixo, sendo que a classificação dos demais preços para cada item 
encontra-se em mapa de apuração anexo à presente Ata.  
 
LEGENDA DE VENCEDORES ATÉ O TERCEIRO LUGAR 

LICITANTE 01 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
E-mail e Telefone  
Representante Legal  
WhatsApp  

 
LICITANTE 02 

Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
E-mail e Telefone  
Representante Legal  
WhatsApp  

 
LICITANTE 03 

Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
E-mail e Telefone  
Representante Legal  
WhatsApp  

... 
 
MAPA DE CLASSIFICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 

Q
TD

E.
 

M
Á

XI
M

A
 

ES
TI

M
AD

A 

VA
LO

R 
U

N
IT

ÁR
IO

 VENCEDOR(ES) 

CL
AS

SI
FI

-
CA

ÇÃ
O

 

LI
CI

TA
N

TE
 

1 
 

 
 1º Lugar Nº 
 2º Lugar Nº 
 3º Lugar Nº 

2 
 

 
 1º Lugar Nº 
 2º Lugar Nº 
 3º Lugar Nº 

3 
 

 
 1º Lugar Nº 
 2º Lugar Nº 
 3º Lugar Nº 

... 
 

 
 1º Lugar Nº 
 2º Lugar Nº 
 3º Lugar Nº 
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6. DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
6.1. DA CONVOCAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO: 
 
6.1.1. A critério do órgão participante na ARP, obedecida a ordem de classificação, a(s) licitante(s) vencedor(as), 
cujos preços tenham sido registrados na ARP em primeiro lugar, será(ão) convocado(s) para assinar o Contrato 
Administrativo com o CISTM no prazo de 5 (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. 
 
6.1.2. A ARP não obriga o CISTM a firmar a contratação integral do objeto, podendo também realizar licitação 
específica para aquisição de um ou mais itens licitados neste procedimento licitatório, obedecida a legislação 
pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência. 
 
6.1.3. O CISTM avaliará o mercado constantemente, promovendo as negociações necessárias ao ajustamento do 
preço, publicando trimestralmente os preços registrados. 
 
6.1.4. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o CISTM negociará com o(s) 
fornecedor(es) sua redução. Caso contrário, o(s) signatário(s) da ARP poderá(ão) requerer, por escrito, o 
cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao requerimento documentação comprobatória. 
 
6.1.5. Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, a(s) empresa(s) ficará(ão) exonerado(s) da aplicação de 
penalidade. 
 
6.1.6. Cancelados os registros, o CISTM poderá convocar os demais fornecedores, na ordem de classificação, 
visando igual oportunidade de negociação e posterior contratação com os órgãos participantes na ARP. 
 
6.1.7. Não havendo êxito nas negociações, o CISTM procederá à revogação do item na ARP de Registro de Preços. 
 
6.2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO: 
 
6.2.1. A contratação dos itens não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade 
para com o CISTM e os fornecedores ou demais pessoas da licitante contratada designadas para a execução do 
objeto contratado, sendo esta a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de 
trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, 
previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 
 
6.2.2. O CISTM reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer item fornecido em desacordo com o 
previsto no Edital do processo licitatório que deu origem a esta Ata, ou em desconformidade com as normas legais 
ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos arts. 77 e 
seguintes da Lei Federal nº 8.666/1993, assim como aplicar o disposto no inciso XI do art. 24 da referida norma, 
sem prejuízo das sanções previstas. 
 
6.2.3. Qualquer tolerância por parte do CISTM no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela 
CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, 
permanecendo em pleno vigor, todas as condições do ajuste e podendo o CISTM exigir o seu cumprimento a 
qualquer tempo. 
 
6.3. DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 
 
6.3.1. O acompanhamento e a fiscalização da contratação, assim como o recebimento e a conferência dos itens 
entregues, serão realizados formalmente pelo CISTM. 
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6.3.2. O CISTM comunicará à licitante contratada qualquer irregularidade encontrada na execução dos 
fornecimentos, fixando-lhe prazo para corrigi-la. 
 
6.3.3. A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do contrato pelo 
CISTM, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pelo setor responsável. 
 
6.3.4. O acompanhamento e a fiscalização de que trata o subitem anterior não excluem nem reduzem a 
responsabilidade da licitante contratada pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes da contratação. 
 
6.3.5. A licitante contratada deverá providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo CISTM referente às condições firmadas na presente ARP. 
 
6.4. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS: 
 
6.4.1. Se qualquer reclamação relacionada ao cumprimento de obrigações definidas como de responsabilidade da 
licitante contratada for apresentada ou chegar ao conhecimento do CISTM, este comunicará à licitante contratada, 
por escrito, para que tome as providências necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, a qual ficará 
obrigada a entregar ao CISTM a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou 
judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinado. As providências administrativas 
ou judiciais tomadas pela licitante contratada não a eximem das responsabilidades assumidas perante o CISTM, 
nos termos desta cláusula. 
 
6.5. DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 
Conforme o item 10 do Termo de Referência do Edital. 
 
6.6. DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
 
6.6.1. O preço registrado será suspenso nos seguintes casos: 
a. Quando o fornecedor convocado para cumprir o objeto não estiver com sua documentação de habilitação 
regular, ocasionará a seguinte implicação: suspensão até que se comprove sua regularização, se não for caso de 
reincidência; 
 
b. Quando o fornecedor convocado para entregar os itens e não tiver condições de executá-lo parcial ou 
totalmente, até o limite ao qual se obrigou, ocasionará a seguinte implicação: suspensão de 90 (noventa) dias, 
contados da data da convocação, se não for caso de reincidência e o fornecedor tiver comunicado ao CISTM, em 
tempo hábil, os motivos da sua impossibilidade, permitindo a convocação do fornecedor seguinte. 
 
6.6.2. O preço registrado será cancelado nos seguintes casos: 
 
a. Quando o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de 
preços, salvo a hipótese de suspensão da alínea “a” do item 6.6.1; 
 
b. Quando o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua justificativa; 
 
c. Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do registro de preços; 
 
d. Em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços, salvo a 
hipótese de suspensão das alíneas “a” e “b” do item 6.6.1; 
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e. Quando o fornecedor não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese em que esses se tornarem 
superiores aos praticados pelo mercado; 
 
f. Por razões de interesse público; 
 
g. Na hipótese de reincidência de fato que tenha dado origem à suspensão; 
 
h. Se todos os preços forem cancelados, hipótese em que se revogará a ARP. 
 
6.6.3. Pelo fornecedor, mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior. 
 
6.6.4. O cancelamento ou suspensão, pelo CISTM, de preço registrado, será precedido do contraditório e da ampla 
defesa. 
 
6.6.5. A comunicação do cancelamento de preço registrado será formalizada pelo CISTM mediante publicação em 
seu veículo de publicação oficial e em seu sítio oficial, juntando-se comprovante nos autos da ARP. 
 
6.7. DAS MULTAS E PENALIDADES: 
 
6.7.1. Conforme o item 15 do Termo de Referência do Edital. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DO CISTM NESTA ARP: 
 
7.1. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 
 
7.2. Acompanhar a evolução dos preços de mercado através do setor responsável do CISTM com a finalidade de 
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ARP, publicando trimestralmente os preços registrados. 
 
7.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente ARP sob os aspectos 
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ocorrências de 
quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da contratada. 
 
7.2. Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução dos itens contratados. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE NA ARP: 
 
8.1. Pagar os valores contratados pelos itens efetivamente entregues no prazo e nas condições contratuais. 
  
9. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE CONTRATADA: 
 
9.1. Conforme o item 11 do Termo de Referência. 
 
10. DAS IMPUGNAÇÕES AOS PREÇOS REGISTRADOS: 
 
10.1. Impugnação aos preços registrados, em razão de incompatibilidade destes com os preços praticados no 
mercado, poderá ser interposta por qualquer cidadão, durante a vigência da ARP, e deverá atender aos seguintes 
requisitos de admissibilidade: 
 
10.1.1. Ser protocolizada no CISTM, à Av. Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, nº 3180, Bairro Distrito Industrial, 
Uberlândia-MG, CEP 38.402-349, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 17h. 
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10.1.1.1. O CISTM não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por outras formas, 
entregues em locais diversos do mencionado no item acima, e que, por isso, não sejam protocolizadas na vigência 
da ARP. 
 
10.1.2. Ser dirigida ao Órgão Gerenciador, que, cumpridos os requisitos de admissibilidade, decidirá a respeito, 
devendo, uma vez comprovada a procedência do pedido, tomar as medidas estabelecidas na legislação vigente. 
 
10.1.2.1. A decisão do responsável pelo Órgão Gerenciador será enviada ao impugnante via e-mail. 
 
10.1.3. Conter o número da ARP a qual se refere, com a descrição do objeto e a identificação do(s) item(s) cujo(s) 
preço(s) se impugna(m). 
 
10.1.4. Conter o nome completo, a qualificação, cópia do documento de identidade e o endereço do denunciante. 
 
10.1.5. Conter provas da incompatibilidade do preço impugnado, por meio de pesquisa atualizada do mercado e 
demais documentos. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
11.1. Integram esta Ata, o Edital do Processo Licitatório nº 07/2022 - Pregão Eletrônico nº 01/2022 – Registro de 
Preços, o mapa de apuração dos preços registrados com a classificação de preços para cada item e as propostas 
das empresas classificadas no certame supranumerado. 
 
11.2. Fica eleito o foro da cidade de Uberlândia-MG, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes da presente Ata 
de Registro de Preços, que de outra forma não sejam solucionadas, com expressa renúncia das partes a qualquer 
outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja. 
 
11.3. E por estarem plenamente acordes com todas as cláusulas e condições aqui consignadas, assinam o presente 
instrumento perante as testemunhas signatárias em 01 (uma) via para que produza os seus jurídicos e legais 
efeitos, comprometendo-se a cumprir o presente tão inteira e fielmente como nele se contém, em todas as suas 
cláusulas e condições, por si e sucessores. 
 
 
 
 
 

Lindomar Amaro Borges 
Presidente do CISTM 

 
 
 
 

______________________________ 
Responsável Legal 

Nome da Empresa Detentora 
 
 

 ______________________________ 
Responsável Legal 

Nome da Empresa Detentora 
 

______________________________ 
Responsável Legal 

Nome da Empresa Detentora 
 

 ______________________________ 
Responsável Legal 

Nome da Empresa Detentora 
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______________________________ 

Responsável Legal 
Nome da Empresa Detentora 

 
 

 ______________________________ 
Responsável Legal 

Nome da Empresa Detentora 
 

______________________________ 
Responsável Legal 

Nome da Empresa Detentora 
 
 

 ______________________________ 
Responsável Legal 

Nome da Empresa Detentora 
 

______________________________ 
Responsável Legal 

Nome da Empresa Detentora 
 
 

 ______________________________ 
Responsável Legal 

Nome da Empresa Detentora 
 

______________________________ 
Responsável Legal 

Nome da Empresa Detentora 
 

 ______________________________ 
Responsável Legal 

Nome da Empresa Detentora 
 

 
 
Testemunhas: 
 
Nome: _________________________________________ - CPF: ____________________________ 
 
Assinatura: ______________________________ 
 
 
Nome: _________________________________________ - CPF: ____________________________ 
 
Assinatura: ______________________________ 
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ANEXO IX 
 
PROCESSO LICITATÓRIO 07/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 
CONTRATO Nº ____/2022. 

 
O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro – CISTM, inscrito no CNPJ sob o nº 
18.151.467/0001-06, com sede à Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 – Distrito Industrial, na cidade de 
Uberlândia-MG, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Lindomar 
Amaro Borges, portador da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº ________________; e a 
pessoa jurídica _____________________________, CNPJ nº ____________, situada na _________________, a 
seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ____________, Carteira de Identidade nº 
______________, CPF nº ___________ resolvem firmar o presente Contrato visando a aquisição, pelo CISTM, de 
medicamentos e materiais médico-hospitalares para atendimento às demandas do Consórcio, em conformidade 
com o Processo Licitatório 07/2022, Pregão Eletrônico 01/2022 - Registro de Preços,  em atendimento à Lei 
Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentos do CISTM e mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1. Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de medicamentos e materiais médico-hospitalares nos 
termos do Edital do Processo Licitatório nº  07/2022, Pregão Eletrônico 01/2022. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
1. Conforme item 08 do Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - CRONOGRAMA DE ENTREGA 
 
1. Conforme item 07 do Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
1. Conforme item 06 do Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
1. Conforme item 11 do Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
1. Conforme item 12 do Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
1. Conforme item 13 do Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO 
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1. O valor global do contrato é de R$______ (____________) para a vigência da presente contratação, sendo os 
seguintes preços por item: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QTDE. 
MÁXIMA  MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1      

2      

...      
 
CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
1. Conforme item 09 do Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO 
 
1. Esta contratação vigorará a partir de sua assinatura até ___ de ______________ de _____. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
1. As despesas decorrentes da execução desse contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no 
Orçamento do CISTM para o exercício de 2022, cuja classificação funcional programática e da despesa constarão 
nas respectivas notas de empenho, sendo: ________________________.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
 
1. Conforme item 15 do Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
 
1. Conforme item 16 do Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO E DOS CASOS OMISSOS 
 
1. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº 07/2022, Pregão Eletrônico 
01/2022 - Registro de Preços, que lhe deu causa, para cuja execução exigir-se-á rigorosa obediência ao Edital e 
seus Anexos. 
 
2. Os casos omissos serão dirimidos nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
1. Fica eleito o foro da Comarca de Uberlândia-MG, para solucionar quaisquer dúvidas quanto à execução do 
presente contrato. 
 
2. E, por estarem justas, as partes firma o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo. 
 
Uberlândia-MG, ___ de _______________ de _____. 
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Lindomar Amaro Borges 
Presidente do CISTM  
CONTRATANTE 

_____________________ 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
 
Nome: _________________________________________ - CPF: ____________________________ 
 
Assinatura: ______________________________ 
 
Nome: _________________________________________ - CPF: ____________________________ 
 
Assinatura: ______________________________ 

 
 


