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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  

CREDENCIAMENTO Nº 05/2021 
Processo Administrativo N° 0232/2021  

 
 
 

 
O MUNICIPIO DE SEABRA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ n.º 13.922.604/0001-37, com sede na Praça Benjamin Constante, 18, Centro, Seabra/BA, por 
Intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA-BA, pessoa jurídica de direito Público, 
inscrita no CNPJ: 11.235.051/0001-19, sito na Praça Benjamin Constant, nº 18, Centro Seabra-Bahia,  
através da Comissão Permanente de Licitação, torna público a quantos possa interessar, com 
fundamento no caput do Artigo 25 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que, na data, horário 
e local mais à frente indicados, dará início a procedimentos voltados para credenciamento de empresas 
especializadas (farmácias /drogarias), visando o fornecimento de MEDICAMENTOS/LEITES 
ESPECIAIS, destinados a pacientes em situação grave ou por ordem judicial imediata e/ou 
recomendação do Ministério Público, os quais não constam em processo Licitatório ou que a Secretaria 
Municipal de Saúde não possua em estoque,  conforme especificações  estabelecidos no Anexo I, deste 
Edital, cujo processo e julgamento serão realizados em conformidade com o disposto na Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e segundo as condições estabelecidas no presente 
edital e nos seus anexos, cujos termos, igualmente, o integram. O Edital encontra-se disponível para 
download gratuito no Portal da Prefeitura de Seabra/BA https://www.seabra.ba.gov.br/, no link Diário 
Oficial, ou diretamente no Diário Oficial da Prefeitura, na página eletrônica 
www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial/, e poderá ser adquiro por e-mail, por solicitação forma no 
endereço eletrônico seabra.licitacao@hotmail.com. Demais atos e avisos desta licitação serão 
publicados no Diário Oficial do Município, na página eletrônica https://www.seabra.ba.gov.br/. 
 
1 – DO OBJETO 
 
O presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO e CONTRATAÇÃO DE 
FARMÁCIAS e/ou DROGARIAS, para FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS 
E SIMILARES E LEITES ESPECIAIS, destinados a pacientes em situação grave, por ordem judicial ou 
recomendação do Ministério Público, COM DESCONTOS PREDEFINIDOS SOBRE OS PREÇOS DA 
TABELA CMED - Preços de Medicamentos para Compras Públicas – Versão atualizada - caso os 
medicamentos não constem na referida tabela será utilizada a Tabela - 1) Preços de Medicamentos 
(Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor) – Versão atualizada, referente aos preços aplicados no 
Estado da Bahia – Coluna ICMS 18% - PF (Preço de Fábrica) e nos casos de ordem judicial Coluna 
ICMS 18% - PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo) nos termos da Resolução n°3 de 02 de 
março de 2011, podendo ser acessadas através do seguinte site, www.anvisa.gov.br, acessando os 
links: Pós comercialização / Pós uso - Regulação de Mercado - Lista de Preços de Medicamento e Lista 
ABC Farma – Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico, confome condições constantes do 
Termo de Referência demais anexos do Edital. 
 
2 – DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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2.1. Poderão habilitar-se ao credenciamento as pessoas jurídicas de direito privado cujo ramo de 
atividades esteja relacionado ao objeto do fornecimento deste Edital e que tenha condições de 
atendimento em balcão de forma imediata ou, excepcionalmentem que possa atender aos pedidos de 
fornecimento no prazo máximo de 24 horas a contar da autorização/pedido de fornecimento da 
Secretaria/Fundo Municipal de Saúde de Seabra-BA. 
2.2. A participação neste CHAMAMENTO importa ao proponente na irrestrita aceitação das condições 
estabelecidas no presente Edital, e seus anexos. 
 
2.3. Equiparam-se a pessoa jurídica: 
2.3.1. O Empresário (arts. 966 a 980 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil); 
2.3.2. A empresa individual de responsabilidade limitada (art. 980-A da Lei nº 10.406/2002 – Código 
Civil); 
2.3.3. O Microempreendedor Individual-MEI (arts. 18-A e seguintes da Lei Complementar nº 123/2006 – 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte – e art. 968, § 4º, da Lei nº 
10.406/2002 – Código Civil). 
 
2.4.  Estão impedidas de participar do processo: 
2.4.1. Os interessados cujo ramo de atividades não seja pertinente e compatível com o objeto do 
credenciamento de que este Edital trata; Serão consideradas inabilitadas do presente processo, todas as 
pessoas jurídicas que deixarem de atender a quaisquer exigências estabelecidas no presente edital e 
seus anexos; 
2.4.2. Empresa ou sociedade estrangeira que não funcione em nosso País; 
2.4.3. Interessado que: 
2.4.3.1. Se encontre suspenso temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar 
com a administração pública; 
2.4.3.2. Haja sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade; 
2.4.3.3. Se encontre impedido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 
8.429/1992 (sanção decorrente de ato de improbidade Administrativa); 
2.4.3.4. Esteja em dissolução ou em liquidação, hipóteses restritas a pessoa jurídica; 
2.4.3.5. Se ache em processo de insolvência civil (se pessoa física) ou em processo falimentar, em 
processo concordatário ou em recuperação judicial ou extrajudicial (se pessoa jurídica sujeita a esses 
procedimentos); 
2.4.3.6. Se enquadre nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993; 
 
3 – DO CREDENCIAMENTO: 
 
3.1. A partir do dia 28/06/2021, no horário das 8hs00min às 12hs00min, mediante protocolo, a 
Comissão de Licitação que receberá os envelopes contendo a documentação apresentada pelos 
interessados; 
 
3.2. Após a abertura do envelope, a Comissão analisará e avaliará a documentação, no prazo máximo 
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de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega. Será acrescido ao prazo de análise, o número 
de 2 (dois) dias úteis oferecido ao interessado para esclarecimentos, retificações, complementações da 
documentação; 
 
3.3. A inscrição no credenciamento não garante a contratação do interessado pelo Fundo Municipal de 
Saúde de Seabra - BA, podendo, no entanto vir a ser contratado de acordo com a necessidade da 
Administração Municipal; 
 
3.4. Os interessados que tiverem suas inscrições deferidas farão parte do cadastro do Município e 
poderão ser contratados pelo Fundo Municipal de Saúde; 
 
3.5. Concluída a pré-qualificação/inscrição no credenciamento e ao surgir à necessidade de contratação, 
o Gestor do Contrato/Secretaria Municipal e Saúde, fará distribuição equitativa, entre os credenciados, 
salvo se ocorrer à convocação geral de todos os credenciados para a realização do fornecimento; 
 
3.6. O credenciado, poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer tempo, mediante o envio de 
solicitação escrita a entidade contratante, cujo deferimento deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias. O pedido de descredenciamento não desincumbe o credenciado do cumprimento de eventual 
contrato assumido e das responsabilidades a ele atrelada, cabendo em casos de irregularidade na 
execução de serviço a aplicação das sanções definidas neste edital. 
 

4 – DO VALOR ORÇADO  
 
4.1  O preço global estimado para o fornecimento de medicamentos é de no máximo R$ 100.000,00 
(cem mil reais), para o  período de 12 (doze) meses. 

 
4.2. A impossibilidade de previsão de, tipo e quantitativo de medicamentos, a serem adquiridios, em 
razão da imprevisibilidade  no acometimento das enfermidades,  não nos traz referênciais de valores, 
para ordenamento do orçamento, sendo convencionado o valor acima, abrangendo a vigência, devendo 
ser tratado apenas como dado estatístico visando determinar a base de cálculo para aplicação de 
penalidades previstas neste instrumento.  
  
5 – DA PROPOSTA 
 
5.1. A proposta de adesão do interessado deverá constar sua completa identificação e endereço e 
ainda, declaração devidamente assinada, informando expressamente que está de acordo com todos os 
termos e disposições do edital, conforme modelo do ANEXO II; 
  
5.2. A proposta de adesão deverá ser apresentada na forma impressa em 01 (uma) via, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas e datada, contendo, se possível, nome ou razão social e endereço completo, 
telefone, fax e e-mail da licitante a ser credenciada. 
 
5.3. A proposta de adesão deverá ser apresentada em língua nacional, isenta de rasuras, emendas ou 
entrelinhas; 
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5.4. A proposta de adesão deverá ser apresentada dentro de 01 (um) envelope fechado de forma a não 
permitir a sua violação, no protocolo da Prefeitura Municipal de Seabra-BA, devendo constar em sua 
parte externa o seguinte: 
 
DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA – BA 
ENDEREÇO: RUA HORACIO DE MATOS, 99 A, CENTRO –  SEABRA/BA. CEP – 44900-000 
A/C: Comissão de Licitação 
 
5.4.1. Na parte externa do envelope deverá constar ainda a identificação completa do interessado (a), 
por meio de envelope preferencialmente timbrado ou através de impressão ou carimbo padronizado, 
conforme abaixo: 
 
Nome do Credenciado: 
N.º do CNPJ : 
End.: 
CEP: 
Nome do responsável legal: 
N.º de Telefone fixo: 
Nº de Celular: 
E-mail: 
 
6. – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
6.1. Os documentos exigidos para a habilitação poderão ser apresentados em cópias reprográficas 
autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa oficial. As cópias 
reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas por quaisquer membros da comissão 
de licitação. As cópias reprográficas ficarão retidas no processo; 
 
6.1.1. Habilitação Jurídica:  
  
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, documentos de eleição de seus 
administradores;  
c) Alvará de Funcionamento;  
d) Cartão de CNPJ.  
 
6.1.2. Regularidade Fiscal e trablhista:  
  
a) Certidão Negativa de Tributos Municipais da Sede ou domicílio da Empresa Licitante;  
b) Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 
c) Certidão Negativa de Tributos Federais;  
d) Certidão Negativa do INSS;  
e) Certidão Negativa do FGTS.  

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
 
6.1.3. Qualificação Técnica:  
  
a) Fotocópia da Carteira de Registro no CRF do Farmacêutico Responsável;   
b) Comprovação de Vinculo empregatício do Farmacêutico através da cópia da CTPS ou Contrato 
particular com a proponente registrado em Cartório. (Na hipótese do Farmacêutico ser Sócio da 
empresa, não Haverá a necessidade de tal documento).  
c) Cópia da Licença sanitária para funcionamento fornecido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da 
Secretaria da Saúde Estadual ou Municipal da Sede do Licitante, em vigor; 
 
6.1.4. Declarações:  
 
a) Declaração da proponente de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal 
(conforme modelo anexo III), assinada por representante legal da empresa; 
b) Declaração da proponente sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, (conforme modelo anexo IV), assinada por representante legal 
da empresa; 
 
6.2.A documentação acima referida poderá ser entregue pessoalmente ou encaminhada, a Comissão, 
por via postal ou similar, em envelope fechado, em cujo anverso conste, expressamente, o número 
desta licitação. 

 
6.3.Será inabilitado a pessoa jurídica que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para  
habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital; 
 
6.4. Para fins de habilitação, a Comissão de Licitação deverá verificar a autenticidade das certidões 
emitidas eletronicamente, em sítios oficiais; 
 
6.5.Cada requerente de credenciamento poderá representar-se por apenas um representante, desde 
que o mesmo esteja devidamente munido de Procuração Pública ou Particular que explicitamente lhe 
conceda, o direito intervir nas fases do procedimento de habilitação, e que responderá, assim, para 
todos os efeitos, por seu/sua representado (a), devendo ainda, quando de suas manifestações, 
identificar-se exibindo a carteira de identidade ou documento equivalente; 
 
6.6.No caso de procuração particular a mesma necessariamente deverá ter firma reconhecida; 
 
6.7.O Instrumento Público ou Particular de Procuração deverá estar no prazo de validade nele 
previsto, e quando não mencionado, será considerado válido dentro do prazo de até 01 (um) ano, 
a contar da data da sua concessão; 
 

6.8.No caso de se tratar de sociedade, junto com a procuração deverá ser apresentada cópia 
autenticada, do correspondente contrato social, registrado, com as eventuais alterações averbadas, de 
modo a comprovar a detenção dos referidos poderes de representação; 
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6.9.As certidões exigidas para fins de habilitação deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade 
estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, 
deverão estar datadas dos últimos 60 (sessenta) dias em relação à data do requerimento de 
credenciamento. 
 
7 – DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO  

 
7.1 – A documentação de cada interessado será examinada na ordem de entrada na Comissão de 
Licitação, conforme as exigências do Edital;  
7.2 – Será considerado inabilitado, para efeito deste Edital, a critério da Comissão de Licitação, o 
proponente que deixar de apresentar a documentação solicitada ou apresentá-la com vícios, defeitos ou 
contrariando qualquer exigência contida neste instrumento. Neste caso, o interessado será comunicado, 
para que corrija as falhas encontradas em sua documentação, reapresentando-a Comissão de Licitação, 
para novo exame;  
7.3 – Os recursos serão apresentados no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do 
ato e terão efeito suspensivo, devendo ser dirigidos ao Município, por intermédio da COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO, que poderá, após cumprir o disposto no item seguinte, reconsiderar sua decisão ou 
encaminhá-los a Prefeita, para deliberação final.  
7.4 – Serão considerados credenciados os licitantes que atenderem a todas as exigências contidas 
neste Edital.  
 
8 - DOS RECURSOS: 
 
Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666.93 caberá recurso, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, observando-se o disposto no art. 109 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
9 – FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE: 

 
9.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do atesto da 
Nota Fiscal/Fatura, mediante Ordem Bancária em conta corrente ou por meio de Ordem Bancária para 
pagamento de faturas com código de barras, de acordo com as exigências administrativas em vigor; 
 
9.2.Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão realizados 
desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 
especialmente no que se refere às retenções tributárias; 
 
9.3.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 
 
9.4.Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade 
fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais, devendo seu resultado ser 
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento; 
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9.5.Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) poderão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido “atesto”, nos termos do art. 5º, § 3º, da 
Lei n.º 8.666 de 1993; 
 
9.6.Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 
9.7.O preço dos itens descritos para os serviços a serem contratados será fixo e irreajustável, em caso 
de prorrogação contratual, os preços dos serviços contratados poderão ser reajustados através dos 
índices de variação de IPCA/IBGE em vigor; 
 
9.8.No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/recibo, esses deverão 
ser corrigidos no prazo de 05 (cinco) dias, não respondendo o Município de Seabra-BA, por quaisquer 
encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 
 
9.9.É vedado o pagamento antecipado. 
 
10 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
10.1. As despesas resultantes destes procedimentos correrão a conta das seguintes dotações: 
 

Órgão: 06. Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 06.00 – Fundo Municipal de Saúde 
Atividade: 2033 – Manutenção dos serviços técnicos do Fundo Municipal de Saúde 
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00- material bem ou serviços p/distribuição gratuita 
Fonte: 02 – saúde 15% 
 

10.2 - A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta da dotação orçamentária acima 
descriminada, constante do presente orçamento e nos próximos exercícios pela dotação que vier a ser 
alocada para este fim. 
 
11 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO  
 
11.1. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação e vigorará por tempo indeterminado, 
observadas a disponibilidade orçamentária e financeira, o interesse público e os princípios gerais da 
administração pública, podendo o Fundo Municipal e Saúde, a seu critério, realizar nova chamada para 
credenciamento; 
11.2 Qualquer pessoa jurídica que se enquadre nos objetos deste edital, durante o prazo de vigência e 
desde que cumpra os requisitos previstos neste instrumento, pode solicitar seu credenciamento. 
 
12 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 
12.1. DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CREDENCIADO(A): 
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12.1.1.  Executar os termos do instrumento contratual ou da ordem de fornecimento em conformidade 
com as especificações básicas constantes do edital, do instrumento contratual e da ordem de serviço; 

12.1.2. Caso o credenciado tenha empregados, o mesmo será responsável, em relação aos seus 
empregados e ao serviço, por todas as despesas decorrentes da execução dos instrumentos 
contratuais, tais como: salários, encargos sociais, transporte, alimentação, hospedagem e outros que 
venham a incidir sobre o objeto do contrato decorrente do credenciamento; 

12.1.3. Responder por quaisquer prejuízos que causar ao patrimônio do Município de Seabra- BA, ou 
a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos 
ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
12.1.4. Manter durante toda a vigência do credenciamento e do contrato de prestação de serviço, 
todas as condições que ensejaram o credenciamento, em especial no tange à regularidade fiscal e 
trabalhista; 
12.1.5. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços objeto deste edital, nos termos 
da legislação vigente, sendo-lhe expressamente proibida a subcontratação; 
12.1.6. Permitir a fiscalização da credenciante; 
12.1.7. Cumprir todas as obrigações que lhe caibam e que foram previstas no edital e seus anexos, 
bem como as obrigações previstas no contrato; 
12.1.8. Aceitar ocorrência de alterações contratuais, inclusive com referência a acréscimos e 
supressões do objeto do contrato, nos termos do art. 65, da Lei nº 8.666/1993; 
12.1.9. Prestar informações, fornecer dados e apoiar as ações necessárias ao pleno desempenho da 
fiscalização a cargo da Credenciante; 
12.1.10. Informar, imediatamente, à Credenciante, eventual impossibilidade de realizar dos serviços, 
bem como a ocorrência de qualquer outra anormalidade relacionada à execução dos serviços; 
12.1.11. A Credenciante poderá conceder prazo para que o(a) Credenciado(a) regularize suas 
condições de habilitação – sob pena de rescisão contratual – quando não identificar má-fé ou 
incapacidade sua de corrigir a situação; 
12.1.12. A inadimplência do(a) Credenciado(a) com referência aos encargos trabalhistas, fiscais, 
comerciais ou por danos causados a terceiros não transfere à Credenciante a responsabilidade por seu 
pagamento nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização do serviço; 
12.1.13. O(A) Credenciado(a) deverá respeitar todos os direitos e prerrogativas do Credenciante, 
além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº 8.666 de 
21.06.93, os quais a contratada aceita e a eles se submete. 
 
12.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE: 
 
12.2.1. Efetuar os pagamentos nos prazos e condições previstos no edital e no contrato; 
12.2.2. Constituem direitos e prerrogativas do Município, além dos previstos em outras leis, os 
constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, os quais a contratada aceita e a 
eles se submete; 
12.2.3.  Exigir da credenciada o cumprimento integral deste edital e do contrato. 
12.2.4.  O fundo Municipal de Saúde se reserva o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos 
serviços pelos credenciados, sendo-lhe facultado o descredenciamento, quando a prestação for 
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considerada de má qualidade, mediante a verificação através de processo administrativo específico, 
com garantia da representação do contraditório e da produção da ampla defesa; 
12.2.5.  O fundo Municipal de Saúde  se reserva todos os direitos e prerrogativas constantes dos artigos 
58, 59 e 77 a 80 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, além dos previstos em outras leis, os quais o(a) 
credenciado(a)/contratado(a) aceita e a eles se submete. 
 

13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
13.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato fundo Municipal de Saúde, poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes sanções: 
 
13.1.1. Advertência; 
13.1.2. Multa de 2% (dois por cento) do valor da obrigação, nos casos de se negarem a cumprir 
com as obrigações assumidas expressa ou tacitamente, valor este atualizado até a data da sua 
liquidação através do índice de correção monetária apontado neste edital e no contrato; 
13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
13.1.4. Poderão ser declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após, decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no item 14.1.3; 
13.1.5. As sanções previstas nos item 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 deste edital poderão ser aplicadas 
cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 
13.2. No caso de aplicação da sanção estabelecida no item 14.1.4, fica facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação; 
13.3. As sanções previstas nos itens 14.1.3 e 14.1.4 deste edital poderão também ser aplicadas às 
empresas ou as pessoas físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei 8.66693: 
13.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
13.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
13.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
13.4. AO(À) Credenciado(a) poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente 
previstas na Lei nº 8.666 de 21.06.93, no Edital da Licitação e no Contrato. 
 
14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
14.1. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação e, em última 
instância, pela Secretária Municipal de Administração,com base na Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de 
junho de 1993 e demais alterações. 
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14.2. A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-lo 
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. A anulação do procedimento 
licitatório induz à do contrato. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação 
do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato; 
14.3. Qualquer modificação no presente EDITAL será divulgada pela mesma forma que se divulgou o 
texto original, reabrindo-se o prazo, inicialmente, estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação da proposta. 
14.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório; 
14.5. Integram este Edital, independentemente de transcrição, os Anexos adiante listados: 
 
Anexo I –   Termo de Referência; 
Anexo II –  Modelo de Requerimento de Credenciamento;  
Anexo III – Modelo de Declaração de inexistência de menor no quadro da empresa 
Anexo IV – Modelo de Declaração de Inidoneidade 
Anexo V – Minuta de Termo de Credenciamento 
Anexo VI – Minuta de Contrato 
 

 
Seabra/BA, 22 de junho de 2021. 

 
 

Enilson Lazaro Vieira  
Presidente da Comissão 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
CREDENCIAMENTO Nº 005/2021 

Processo Administrativo N° 0232/2021  
 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1- OBJETO  
 
O presente termo de referência tem por objetivo o regramento do CREDENCIAMENTO e 
CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIAS e/ou DROGARIAS, para FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, destinados a pacientes em situação grave, por ordem judicial ou 
recomendação do Ministério Público, COM DESCONTOS PREDEFINIDOS SOBRE OS PREÇOS DA 
TABELA CMED - Preços de Medicamentos para Compras Públicas – Versão atualizada - caso os 
medicamentos não constem na referida tabela será utilizada a Tabela - 1) Preços de Medicamentos 
(Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor) – Versão atualizada, referente aos preços aplicados no 
Estado da Bahia – Coluna ICMS 18% - PF (Preço de Fábrica) e nos casos de ordem judicial Coluna 
ICMS 18% - PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo) nos termos da Resolução n°3 de 02 de 
março de 2011, podendo ser acessadas através do seguinte site, www.anvisa.gov.br, acessando os 
links: Pós comercialização / Pós uso - Regulação de Mercado - Lista de Preços de Medicamento e Lista 
ABC Farma – Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico, através de requisições/autorizações 
emitidas pelo Fundo de Saúde do Município de Seabra, na forma e condições abaixo: 
 
2 - JUSTIFICATIVA 

 
O presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO e CONTRATAÇÃO DE 
FARMÁCIAS e/ou DROGARIAS para fornecimento de medicamentos/leites especiais, destinados a 
pacientes em situação de vulnerabilidade social, grave ou de urgência,  ainda por ordem judicial e/ou 
recomendação do Minsitério Público, dos quais a Secretaria Municipal de Saúde não possua em 
estoque ou licitação em vigor, considerado ainda que as medicações e tipos de leites indicados, por 
receita médica podem ser alterados, a curto ou médio prazo, em razão da não aceitabilidade dos 
pacientes aos produtos. 

 
Conforme  estabelece a Carta Magna, “todo cidadão possui direito à saúde, e esta é dever do estado”, a 
Adinistração Municipal, por sua proximidade com a população, por diversas vezes, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, é solicitadda a fornecer de imediato, para casos especiais de munícipes 
economicamente vulneráveis, medicamentos que não se encontram previstos na listagem geral dos 
licitados pelo Município ou que não se encontram disponíveis na Farmácia Básica, ou ainda atender a 
demanda judicial imediata e/ou recomendação do Ministério Público, fazendo-se necessário que o 
Município mantenha disponível fornecedor com logística capaz de atender com eficácia essa demanda  
especial.   

  
Considerando a dificuldade em prever o tipo,  quantidade e forma de entrega  dos medicamentos a 
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serem disponibilizados, impossibilita o fornecimento,  devido à imprevisibilidade e falta de logística 
adequada dos fornecedores distribuidores para entregar com rapidez, esses medicamentos que são em 
quantidades menores e grande variedade.   
  
Assim, foi idealizado como forma legal de compra o credenciamento de farmácias e drogarias, visto que 
estabelecimentos próximos, facilitará a entrega dos medicamentos, cujo procecdimento terá como 
critério de julgamento desconto percentual sobre PREÇOS DA TABELA CMED - Preços de 
Medicamentos para Compras Públicas – Versão atualizada e Lista ABC Farma – Associação Brasileira 
do Comércio Farmacêutico. 

  
O Credenciamento possibilita a Administração Municipal, através do serviços de saúde,  ofertar a 
população, uma rede credenciada que poderá fazer o fornecimento do medicamento de forma 
imediata, de modo que, caso não encontre o medicamento em uma farmácia credenciada, poderá 
encontrá-lo em outra.  
 

3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1 As farmácias/drogarias credenciadas perante o Fundo Municpal de Saúde deverão atender as 
seguintes exigências: 

 
a) Horário de atendimento diário no estabelecimento de mínimo de 12 horas diárias, de segunda a 
sábado; 
b) A farmácia/drogaria deverá estar localizada na Cidade de Seabra, ou em raio máximo de distância de 
50 km; 
c) As farmácias/drogarias deverá possuir instalações físicas adequadas para atendimento dos 
beneficiários, de acordo com a legislação vigente; 
d) Durante todo o horário de atendimento, deverá estar presente na Farmácia um farmacêutico; 
e) As farmácias/drogarias deverá possuir em seu estabelecimento acesso a internet, e-mail, aparelho de 
fax e linha telefônica. 
 
3.2 As farmácias credenciadas perante o Fundo Municipal de Saúde não poderão fazer qualquer  
distinção entre os beneficiários e seus demais clientes. 
3.3 Para a prestação do objeto do presente credenciamento, as farmácias/drogarias credenciadas 
deverão observar as seguintes exigências: 

 
a) Os medicamentos solicitados deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde de Seabra, no 
prazo máximo de 24 horas, ou excepcionalmente e com autorização da Secretaria de Saúde será 
admitida entrega de medicamentos diretamente ao portador de receita com a AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 
 
b) Quando o beneficiário solicitar medicamento na farmácia credenciada pelo MUNICÍPIO, os 
medicamentos somente poderão ser fornecidos quando prescritos por médicos ou odontólogos, 
observando-se rigorosamente as especificações do medicamento e as quantidades prescritas na receita. 
 
c) O fornecimento dos medicamentos somente poderá ser realizado até 07 (sete) dias após a emissão 
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da receita médica ou até 07 (sete) dias após a data do carimbo de autorização do Setor responsável 
pela emissão de AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS; 
 
d) Somente poderão ser aceitas receitas acompanhadas da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS, emitida, pelo Chefe da Farmácia Básica em favor do beneficiário; 
 
e) Deverá ser verificado se as receitas médicas estão em nome do mesmo beneficiário da 
AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 
 
f) As receitas deverão conter obrigatoriamente as seguintes informações: nome completo do profissional 
médico ou odontólogo, número de inscrição no respectivo Conselho de Categoria, posologia dos 
medicamentos, as quantidades dos medicamentos e a data de emissão. 
 
g) As quantidades excedentes de medicamentos ou outros medicamentos solicitados pelos 
beneficiários, serão de exclusiva responsabilidade dos mesmos, devendo ser efetuado o respectivo 
pagamento no ato da compra. 
 
h) O Fundo Municipal de Saúde não se responsabiliza pelo pagamento dos medicamentos cuja receita 
não esteja de acordo com o estabelecido no presente edital. Não serão aceitas receitas ilegíveis, 
rasuradas, com dupla grafia ou adulteradas. 
 
h) A Secretaria de Saúde, através do Setor de Farmácia Básica, será responsável pela distribuição das 
autorizações, junto aos credenciados.  
 
3.4. Em nenhuma hipótese será admitida entrega de medicamentos diretamente ao portador somente 
com a receita, sem a requisição. 
3.5. Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos limites legais, a 
critério do Contratante, estima-se o prazo para fornecimento do objeto licitado, bem como para o 
encerramento do contrato a ser assinado. 
3.6. Correrão por conta da empresa credenciada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 
fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição 
dos produtos. 
 
4 – DA FISCALIZAÇÃO 

 
4.1 A fiscalização e o acompanhamento da execução, quanto à quantidade, qualidade, pontualidade e 
das condições do fornecimento, será realizada por preposto designado, que reclamará diretamente ao 
representante da contratada, as falhas ou irregularidades eventualmente verificadas; 
4.2 Os fornecimentos serão medidos mensalmente, com a apresentação do relatório, e as autorizações 
de fornecimento no último dia do mês, ou no primeiro dia útil, subsequente, sendo finais de semana ou 
feriados. 
 
5 - VALOR ESTIMADO  
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5.1.O preço global estimado para o fornecimento de medicamentos/leites especiais é de R$ 100.000,00 
(cem mil reais), para o  período de 12 (doze) meses. 
5.2. A impossibilidade de previsão de tipo e quantitativo de medicamentos/leites especiais, a serem 
adquiridios, em razão da imprevisibilidade  no acometimento das enfermidades, não nos traz referênciais 
de valores, para ordenamento do orçamento, sendo convencionado o valor acima, abrangendo a 
vigência, devendo ser tratado apenas como dado estatístico visando determinar a base de cálculo para 
aplicação de penalidades previstas neste instrumento e considerando o momento de pandemia, causada 
pelo COVID19, e suas consequências; 
 
6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
6.1. As despesas decorrentes desta prestação de serviço correrão por conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: 
 
Órgão: 06. Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 06.00 – Fundo Municipal de Saúde 
Atividade: 2033 – Manutenção dos serviços técnicos do Fundo Municipal de Saúde 
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00- material bem ou serviços p/distribuição gratuita 
Fonte: 02 – saúde 15% 
 
6.2- A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta da dotação orçamentária acima 
descriminada, constante do presente orçamento e nos próximos exercícios pela dotação que vier a ser 
alocada para este fim. 
7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
7.1.1. Executar os termos do instrumento contratual ou da ordem de serviço em conformidade com as 
especificações básicas constantes do edital, do instrumento contratual e da ordem de fornecimento; 
7.1.2. Caso o credenciado tenha empregados, o mesmo será responsável, em relação aos seus 
empregados e ao serviço, por todas as despesas decorrentes da execução dos instrumentos 
contratuais, tais como: salários, encargos sociais, transporte, alimentação, hospedagem e outros que 
venham a incidir sobre o objeto do contrato decorrente do credenciamento; 
7.1.3. Responder por quaisquer prejuízos que causar ao patrimônio do Município de Seabra- BA, ou a 
terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos 
ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
7.1.4. Manter durante toda a vigência do credenciamento e do contrato de prestação de serviço, todas 
as condições que ensejaram o credenciamento, em especial no tange à regularidade fiscal e trabalhista; 
7.1.5. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços objeto deste instrumento, nos 
termos da legislação vigente, sendo-lhe expressamente proibida a subcontratação; 
7.1.6. Permitir a fiscalização do contratante; 
7.1.7. Cumprir todas as obrigações que lhe caibam e que foram previstas no edital e seus anexos, bem 
como as obrigações previstas no contrato; 
7.1.8. Aceitar ocorrência de alterações contratuais, inclusive com referência a acréscimos e supressões 
do objeto do contrato, nos termos do art. 65, da Lei nº 8.666/1993; 
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7.1.9. Prestar informações, fornecer dados e apoiar as ações necessárias ao pleno desempenho da 
fiscalização a cargo da Contratante; 
7.1.10. Informar, imediatamente, à Contratante, eventual impossibilidade de realizar os serviços, bem 
como a ocorrência de qualquer outra anormalidade relacionada à execução dos serviços; 
7.1.11. O Contratante poderá conceder prazo para que o(a) Contratada regularize suas condições de 
habilitação – sob pena de rescisão contratual – quando não identificar má-fé ou incapacidade sua de 
corrigir a situação; 
7.1.12. A inadimplência do(a) Contratado(a) com referência aos encargos trabalhistas, fiscais, 
comerciais ou por danos causados a terceiros não transfere à Contratante a responsabilidade por seu 
pagamento nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização do serviço. 
7.1.13. O(A) Contratado(a) deverá respeitar todos os direitos e prerrogativas do Município, além dos 
previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, os 
quais a contratada aceita e a eles se submete; 
7.1.14. O(A) Contratado(a) deverá iniciar a execução do serviço no prazo de 48 horas, contado após 
assinatura do contrato. 
 
8 -  OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
8.1. O CREDENCIANTE obriga-se a: 
8.1.1. Efetuar os pagamentos nos prazos e condições previstos no edital e no contrato; 
8.1.2. Constituem direitos e prerrogativas do Município, além dos previstos em outras leis, os constantes 
dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, os quais a contratada aceita e a eles se 
submete;  
8.1.3. Exigir da credenciada o cumprimento integral do contrato e/ou ordem de fornecimento; 
8.1.4. O Fundo Muncipal de Saúde se reserva o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos 
serviços pelos credenciados, sendo-lhe facultado o descredenciamento, quando a prestação for 
considerada de má qualidade, mediante a verificação através de processo administrativo específico, 
com garantia da representação do contraditório e da produção da ampla defesa; 
8.1.5. O Município se reserva todos os direitos e prerrogativas constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 
da Lei nº 8.666 de 21.06.93, além dos previstos em outras leis, os quais o(a) 
credenciado(a)/contratado(a) aceita e a eles se submete. 
 
9 - PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
9.1. A vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos e 
limites da Lei. 
 
10- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
10.11 O pagamento será efetuado mensalmente, no valor correspondente às quantidades de 
medicamentos, efetivamente entregues, no prazo de até 30(trinta) dias corridos, após a apresentação 
da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) conferida(s) e aprovada(s) pelo Departamento de Tesouraria Geral e do 
Sistema de Controle Interno do Município.  
10.3. A nota fiscal/fatura/recibo não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA 
para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua 
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reapresentação para efeito de pagamento. 
10.4. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento das refeiçoes. 
10.5. Os pagamentos decorrentes deste contrato serão quitados, mediante crédito em conta da 
empresa/pessoa física contratada. 
10.6. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa/pessoa físicca contratada não 
tenha concorrido de alguma forma para tal, fica convencionado que o preço ajustado será 
financeiramente atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC/IBGE, no 
período compreendido entre a data de vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, pro rata die. 
10.6.1 A taxa de remuneração financeira devida pelo Departamento de Tesouraria Geral, entre a data de 
vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, será de 6%(seis por cento) ao ano(art. 406 do 
Código Civil), mediante aplicação da seguinte fórmula : 

 
EM = I x N x VP 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios; 
N    = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP  = Valor da parcela a ser paga; 
I      = Índice de atualização financeira = 0,0023014 (assim apurado): 
I= (TX/100)                     I = (6/100)                  I = 0,00016438 
365 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
10.7.Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão realizados 
desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 
especialmente no que se refere às retenções tributárias; 
10.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente 
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante; 
10.9.Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade 
fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais, devendo seu resultado ser 
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento; 
10.10.Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) poderão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido “atesto”, nos termos do art. 5º, § 3º, da 
Lei n.º 8.666 de 1993; 
10.11.Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
CREDENCIAMENTO Nº 05/2021 

Processo Administrativo N° 0232/2021  
 

ANEXO II 
 

MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
REF: CREDENCIAMENTO 05/2021 
 
 
OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, 
destinados a pacientes em situação grave, por ordem judicial ou recomendação do Ministério Público, 
COM DESCONTOS PREDEFINIDOS SOBRE OS PREÇOS DA TABELA CMED - Preços de 
Medicamentos para Compras Públicas – Versão atualizada - caso os medicamentos não constem na 
referida tabela será utilizada a Tabela - 1) Preços de Medicamentos (Preço Fábrica e Preço Máximo 
ao Consumidor) – Versão atualizada, referente aos preços aplicados no Estado da Bahia – Coluna 
ICMS 18% - PF (Preço de Fábrica) e nos casos de ordem judicial Coluna ICMS 18% - PMVG (Preço 
Máximo de Venda ao Governo) nos termos da Resolução n°3 de 02 de março de 2011, podendo ser 
acessadas através do seguinte site, www.anvisa.gov.br, acessando os links: Pós comercialização / 
Pós uso - Regulação de Mercado, confome condições constantes do Termo de Referência demais 
anexos do Edital. 
 
 
FUNDO  MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA-BAHIA 
 

NOME/RAZÃO SOCIAL: CNPJ: INSC. ESTADUAL 
   
ENDEREÇO: 

 
Nome do representante: 
 

 
Nacionalidade  Profissão  Estado civil 
   

 
CPF (representante pessoa jurídica) Número da Carteira de Identidade 
  

 
Endereço residencial/comercial Telefone/fax/e-mail 
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Declaro para todos os fins de direito, que concordo com todas as condições, estipuladas no Edital de 
Credenciamento Nº 05/2021, bem como seus anexos, principalmente no tocante à formação de 
preços e prazos. 
 
Comprometemo-nos a fornecer todas as informações e documentos que nos forem solicitados, bem 
como, a nos mantermos em dia com todas as condições que se fizerem necessárias para autorizar o 
nosso credenciamento. 
 
Estamos cientes que, a qualquer momento o Município poderá cancelar o presente credenciamento, 
e que, com isso não nos caberá qualquer reclamação ou pedido de indenização. 
 
Com o objetivo de manter o cadastro de credenciado sempre atualizado, informaremos de imediato, 
toda e qualquer alteração que venha a ocorrer em nossos dados cadastrais. 
 
O fornecimento a que nos propomos não implicará qualquer vinculação empregatícia com o Município 
de Seabra, não podendo, portanto, pretendermos ou exigirmos vantagens daí decorrentes. 
 
Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, que concordo com os valores , forma e 
condições estabelecidos pelo Fundo Municipal de Saúde. 
 
Segue anexa cópia da documentação exigida, para análise. 
 
 
______________________,____de ______________de 2021.  

 
________________________ 

  (ASSINATURA) 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
CREDENCIAMENTO Nº 05/2021 

Processo Administrativo N° 0232/2021  
 
 

ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA 

 
(Papel timbrado da empresa) 

 
 
Conforme o que determina o Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e, em cumprimento ao 
disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que relata: “São direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, proibição de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”. 
 
Desta forma declaramos a não existência de qualquer trabalhador em nosso quadro funcional que se 
enquadre no texto das Leis, Artigos e Incisos citados acima, bem como salientamos o conhecimento das 
sanções e penalidades previstas em Lei, pela omissão ou falha de informações, que vierem 
posteriormente a serem apuradas, quanto á presente declaração. 
 
 
Seabra-BA, _____de____________de 2021. 
 
 
 
Nome do Licitante e carimbo CNPJ nº 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
CREDENCIAMENTO Nº 05/2021 

Processo Administrativo N° 0232/2021  
 
 

ANEXO IV 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE  
 
AO MUNICÍPIO DE SEABRA 
 
Em cumprimento às determinações das Leis Federais nº. 8.666/93 e alterações posteriores, declaram, 
para fins de participação na licitação retro mencionada que: 
 
a.) Nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta; 
 
b.) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera;  

c.) Não existe fato impeditivo à nossa habilitação; 

d.) Não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo ou em comissão ou 
efetivo; 
 
e.) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 
 
Por ser a expressão da verdade, eu  _ representante 
legal desta empresa, firmo a presente. 

Local e data. 
 
____________________________________________________________ 
Carimbo da empresa e Assinatura do proprietário/sócio/representante lega 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
TERMO  DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2021 

Processo Administrativo N° 0232/2021  

ANEXO V 
 

 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 
Benjamin Constant n.º 18, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.235.051/0001-19, neste ato represento pela 
Gestora/Secretária Municipal de Saúde, a Sra. KÁTIA MILENE LOPES ARAÚJO, brasileira, inscrita no 
CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 942.466.455-91 e portadora do RG. n° 581666887/SSP-
BA, Rua Jacob Guanaes Nº 131, Centro, Seabra-BA, MUNICIPIO DE SEABRA, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ n.º 13.922.604/0001-37, com sede na Praça Benjamin 
Constante, 18, Centro, Seabra/BA, doravante denominado de CREDENCIANTE, e de outro lado  
 , inscrito no CNPJ sob  o n.º  ,  situado  à  ,     ,  /BA,   nesteato representado  pela  Srª  , 
portadora do RG  n.º  e CPF n.º     a seguir denominado(a) de CREDENCIADO(A), pactuam o 
presente termo, cuja celebração foi autorizada pelo Processo Administrativo n.º 0232/2021,  derivado 
do Edital de  Credenciamento n.º 05/2021. O presente contrato será regido   pela Lei n.º: 8.666/93, e 
legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas 
cláusulas a   seguir expostas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 
O objeto deste termo é o credenciamento, para  FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, 
GENÉRICOS E SIMILARES, destinados a pacientes em situação grave, por ordem judicial ou 
recomendação do Ministério Público, COM DESCONTOS PREDEFINIDOS SOBRE OS PREÇOS DA 
TABELA CMED - Preços de Medicamentos para Compras Públicas – Versão atualizada - caso os 
medicamentos não constem na referida tabela será utilizada a Tabela - 1) Preços de Medicamentos 
(Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor) – Versão atualizada, referente aos preços aplicados no 
Estado da Bahia – Coluna ICMS 18% - PF (Preço de Fábrica) e nos casos de ordem judicial Coluna 
ICMS 18% - PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo) nos termos da Resolução n°3 de 02 de 
março de 2011, podendo ser acessadas através do seguinte site, www.anvisa.gov.br, acessando os 
links: Pós comercialização / Pós uso - Regulação de Mercado - Lista de Preços de Medicamento e Lista 
ABC Farma – Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico, conforme especificações estabelecidas 
no edital de Credenciamento e seus anexos: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA: 
 
2.1. A vigência do presente TERMO será de       de       de 2021 a        de de 2021, podendo ser 
prorrogado, conforme o interesse das partes, por iguais e sucessivos períodos, até completar a duração 
máxima de 60 (sessenta) meses, a contar da data inicial de sua assinatura, conforme preceitua o art. 57 
da Lei 8666/93. 
 
2.2. Durante a vigência do termo de Credenciamento é obrigatório que o credenciado mantenha regular 
todas as condições de habilitação e que informe toda e qualquer alteração na documentação referente à 
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sua habilitação jurídica, qualificação técnica e regularidade fiscal. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
3.1. O valor global estimado para Credenciamento, visando o fornecimento de medicamentos, para 
fazer face às despesas relativas ao seu objeto, abrangendo a vigência, devendo ser tratado apenas 
como dado estatístico visando determinar a base de cálculo para aplicação de penalidades previstas 
neste instrumento. Não pode, portanto servir de base rígida para apresentação de Nota Fiscal/Fatura 
Mensal, já que o total de gastos do mês dependerá dos medicamentos, efetivamente,  entregues no 
respectivo período.  
3.2.  Estima-se o valor de  R$100.000,00(cem mil reais), para o primeiro ano de vigência deste Termo 
de Credenciamento. 
3.3. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do atesto da 
Nota Fiscal/Fatura, mediante Ordem Bancária em conta corrente ou por meio de Ordem Bancária para 
pagamento de faturas com código de barras, de acordo com as exigências administrativas em vigor; 
3.4. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão 
realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências 
legais, especialmente no que se refere às retenções tributárias; 
3.5.  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente 
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante; 
3.6. Antes do pagamento, o CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a 
regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais, devendo seu 
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento; 
3.7. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) poderão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido “atesto”, nos termos do art. 5º, § 3º, da 
Lei n.º 8.666 de 1993; 
3.8. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável 
3.9. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/recibo, esses 
deverão ser corrigidos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não respondendo o Município de Seabra-Ba 
por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes; 
3.10. Pela perfeita execução dos serviços objeto deste contrato e obedecidas as demais condições 
estipuladas neste instrumento, o contratante pagará a (o) contratado(a) o valor correspondente aos 
medicamentos, efetivamente, entregues. 
3.11. É vedada a antecipação de pagamento. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
4.1. As despesas resultantes deste contrato correrão a conta das seguintes dotações: 
 

Órgão: 06. Secretaria Municipal de Saúde 
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Unidade: 06.00 – Fundo Municipal de Saúde 
Atividade: 2033 – Manutenção dos serviços técnicos do Fundo Municipal de Saúde 
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00- material bem ou serviços p/distribuição gratuita 
Fonte: 02 – saúde 15% 

 
4.2. A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta da dotação orçamentária acima 
descriminada, constante do presente orçamento e nos próximos exercícios pela dotação que vier a ser 
alocada para este fim. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 
5.1. DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A): 
 
5.1.1. Executar os termos do instrumento contratual ou da ordem de fornecimento em conformidade 
com as especificações básicas constantes do edital e do instrumento contratual 
5.1.2. Caso o credenciado tenha empregados, o mesmo será responsável, em relação aos seus 
empregados e ao serviço, por todas as despesas decorrentes da execução dos instrumentos 
contratuais, tais como: salários, encargos sociais, transporte, alimentação, hospedagem e outros que 
venham a incidir sobre o objeto do contrato decorrente do credenciamento; 
5.1.3. Responder por quaisquer prejuízos que causar ao patrimônio do Município de Seabra- BA ou a 
terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos 
ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
5.1.5. Manter durante toda a vigência do credenciamento e do contrato de fornecimento, todas as 
condições que ensejaram o credenciamento e contrato em especial no tange à regularidade fiscal e 
trabalhista; 
5.1.6. Responsabilizar-se integralmente pela execução do contrato objeto deste edital, nos termos da 
legislação vigente, sendo-lhe expressamente proibida a subcontratação; 
5.1.7. Permitir a fiscalização da contratante; 
5.1.8. Cumprir todas as obrigações que lhe caibam e que foram previstas no edital e seus anexos, bem 
como as obrigações previstas neste contrato. Aceitar ocorrência de alterações contratuais, inclusive 
com referência a acréscimos e supressões do objeto do contrato, nos termos do art. 65, da Lei nº 
8.666/1993; 
5.1.9. Prestar informações, fornecer dados e apoiar as ações necessárias ao pleno desempenho da 
fiscalização a cargo da Contratada; 
5.1.10. Informar, imediatamente, ao Contratante, eventual impossibilidade de fornecimento, bem como a 
ocorrência de qualquer outra anormalidade relacionada à execução do contrato; 
5.1.11. O Contratante poderá conceder prazo para que o(a) Contratada regularize suas condições de 
habilitação – sob pena de rescisão contratual – quando não identificar má-fé ou incapacidade sua de 
corrigir a situação; 
5.1.12. A inadimplência do(a) Contratado(a) com referência aos encargos trabalhistas, fiscais, 
comerciais ou por danos causados a terceiros não transfere à Contratante a responsabilidade por seu 
pagamento nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização do serviço. 
5.1.13. O(A) Contratado(a) deverá respeitar todos os direitos e prerrogativas do Município, além dos 
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previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, os 
quais a contratada aceita e a eles se submete; 
5.1.14.  O(A) Contratado(a) deverá iniciar a execução do fornecimento no prazo de 48 horas, contado da 
assinatura do contrato. 
 
5.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
 
5.2.1. Efetuar os pagamentos nos prazos e condições previstos no edital e no contrato; 
5.2.2. Constituem direitos e prerrogativas do Município, além dos previstos em outras leis, os 
constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, os quais a contratada aceita e a 
eles se submete; 
5.2.3. Exigir da contratada o cumprimento integral deste edital e do contrato; 
5.2.4. O Município se reserva o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços pelo 
contratado, sendo-lhe facultado o descredenciamento e a rescisão contratual, quando caracterizada a 
prestação considerada de má qualidade, mediante a verificação através de processo administrativo 
específico, com garantia da representação do contraditório e da produção da ampla defesa; 
5.2.5. O Município se reserva todos os direitos e prerrogativas constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 
da Lei nº 8.666 de 21.06.93, além dos previstos em outras leis, os quais o(a) 
credenciado(a)/contratado(a) aceita e a eles se submete. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES: 
 
6.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
6.1.1. Advertência; 
6.1.2. Multa de 2% (dois por cento) do valor da obrigação, nos casos de se negarem a cumprir 
com as obrigações assumidas expressa ou tacitamente, valor este atualizado até a data da sua 
liquidação através do índice de correção monetária apontado neste edital e no contrato; 
6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
6.1.4. Poderão ser declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após, decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no item 6.1.3; 
6.1.5. As sanções previstas nos item 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 deste edital poderão ser aplicadas 
juntamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis. 
6.1.6. No caso de aplicação da sanção estabelecida no item 6.1.4, fica facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação; 
6.1.7. As sanções previstas nos itens 6.1.3 e 6.1.4 deste edital poderão também ser aplicadas às 
empresas ou as pessoas físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei 8.66693: 
6.1.8. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
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recolhimento de quaisquer tributos; 
6.1.9. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
6.1.10. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
6.2. AO(À) CONTRATADO(A) poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente 
previstas na Lei nº 8.666 de 21.06.93, no Edital da Licitação e no Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 
 
7.1. Nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666/1993, são motivos para a rescisão do contrato: 
7.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
7.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
7.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração acomprovar a impossibilidade da 
conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 
7.1.4. O atraso injustificado no início do serviço; 
7.1.5. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante; 
7.1.6. A ocorrência de subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do(a) 
Credenciado(a) com outrem, a sua cessão ou transferência total ou parcial, bem como a sua fusão, 
cisão ou incorporação; 
7.1.7. O desatendimento das orientações dos representantes designados pela Contratante para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
7.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1° do art. 67, da Lei 
n° 8.666/1993; 
7.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
7.1.10. A dissolução da empresa ou sociedade, bem como o falecimento do Credenciado; 
7.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Credenciado, que 
prejudique a execução do Contrato; 
7.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela autoridade máxima da esfera administrativa; 
7.1.13. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato; 
7.1.14. O descumprimento de norma sobre trabalho de menor (art. 27, inciso V, da Lei n° 
8.666/1993), sem prejuízo das sanções penais cabíveis; 
7.1.15. Ocorrendo a falta de manutenção das condições de habilitação prevista no inciso XIII do 
art. 55 da Lei 8.666/93, antes de ser efetivada a rescisão, o(a) contratado(a) será notificado(a) para, no 
prazo de 60 (sessenta) dias restabelecer as referidas condições. 
7.2. A rescisão do contrato poderá ser: 
7.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos na Lei 8.666/03; 
7.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
conveniência para a Administração; 
7.2.3. Judicial, nos termos da legislação; 
7.2.4. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa; 
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7.2.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente; 
7.2.6. A ocorrência de rescisão unilateral do contrato acarreta a retenção dos créditos decorrentes do 
contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração; 
7.3. A rescisão não eximirá o(a) Contratado(a) em relação a outras responsabilidades que, 
legalmente, a ele possam ser imputadas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO: 
 
8.1. O(A) Contratado(a) não poderá ceder o presente contrato, tampouco subcontratá-lo, no todo ou em 
parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 
 
9.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando 
álea econômica extraordinária e extracontratual; 
9.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. Os acréscimos ou supressões quando cabível serão formalizados por meio de termo aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FORMA FORNECIMENTO: 
 
10.1. O fornecimento dar -se -á na forma da cláusula terceira do Termo de Referância – Anexo I do 
edital de Credeciamento nº05/2021, 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
11.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o do vencimento; 
11.2. Os referidos prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente da Prefeitura Municipal 
de Seabra - Ba; 

11.3. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelo disposto na 
Lei 8.666/93 e demais preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e das disposições do Direito Privado, na forma do Art. 54, da Lei 
8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal; 
11.4. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666.93 caberá recurso, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, observando-se o disposto no art. 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93; 
11.5. Este credenciamento está vinculado de forma total e plena ao Processo Administrativo nº 
125-FMS/2021 e Edital de Credenciamento nº 05/2021, que lhe deu  causa,  para  cuja  execução, 
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exigir-se-á rigorosa obediência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: 
 
12.1. Fica eleita a Comarca de Seabra/BA como competente para dirimir quaisquer questões oriundas 
do presente Termo de Contrato, recusando qualquer outra por mais privilegiada que seja. 
12.2. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si seus sucessores em 02(duas) 
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito. 
 
Seabra/,....... de............................de 2021. 
 
 
 CREDENCIANTE                                               CREDENCIADO 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
CREDENCIAMENTO Nº 05/2021 

Processo Administrativo N° 125-FMS/2021  
ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO  

 
 
 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 
Benjamin Constant n.º 18, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.235.051/0001-19, neste ato represento pela 
Gestora/Secretária Municipal de Saúde, a Sra. KÁTIA MILENE LOPES ARAÚJO, brasileira, inscrita no 
CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 942.466.455-91 e portadora do RG. n° 581666887/SSP-
BA, Rua Jacob Guanaes Nº 131, Centro, Seabra-BA,  doravante denominado de CONTRARANTE, e de 
outro lado   , inscrito no CNPJ sob  o n.º  ,  situado  à  ,     ,  /BA,   nesteato representado  
pela  Srª  , portadora do RG  n.º  e CPF n.º     a seguir denominado(a) de 
CONTRARADO(A), pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada pelo Processo 
Administrativo n.º 0232/2021,  derivado do Termo de Credenciamento n.º 05/2021. O presente 
contrato será regido    pela Lei n.º: 8.666/93, e legislação pertinente, assim como pelas condições do 
edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a   seguir expostas: 

 
I – OBJETO  
 
1. Constitui objeto do presente contrato, o fornecimento de medicamentos, destinados a pacientes em 
situação grave ou por ordem judicial ou recomendação do Ministério Público, conforme valores 
constantes na Tabela da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Secretaria Executiva – CMED – 
Lista de Preços Fábrica e Máximos ao Consumidor e Lista ABC Farma – Associação Brasileira do 
Comércio Farmacêutico,  conforme especificações estabelecidas no edital de Credenciamento e seus 
anexos. 
 
II - EXECUÇÃO  

 
2.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as condições avençadas no 
Edital de Licitação – Credenciamento nº05/2021 e principalmente observando a Lei Federal nº 
8.666/93 (com suas modificações), respondendo a parte inadimplente pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial. 
2.2 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, a execução do contrato se em desacordo com o 
estipulado no presente contrato. 
 
III - DA PRESTAÇÃO DO OBJETO 
 
3. 1 O fornecimento do objeto do presente contrato será realizado em conformidade com as 
solicitações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, através de preposto credenciado e entregue 
no Setor de Farmácia Básica.  
3.2  As ordens de fornecimentos recebidos pela CONTRATADA serão encaminhados à Secretaria de 
Saúde até o último dia de cada mês, ou no primeiro dia útil subseqüente, quando se tratar de finais de 
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semana ou feriados. 
 
IV- DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO. 
 
4.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento do objeto do presente contrato, o 
valor global estimado de R$ (  ), em parcelas mensais, com base na quantidade de medicamentos, 
efetivamente, fornecidos, pelos valores unitários indicados na Tabela da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – Secretaria Executiva – CMED – Lista de Preços Fábrica e Máximos ao 
Consumidor e Lista ABC Farma – Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico, aplicado o 
desconto percentual: 
4.2. O pagamento será efetuado mensalmente pelo Município de Seabra, no valor correspondente às 
quantidades de medicamentos efetivamente entregues, no prazo máximo de até 30(trinta) dias 
corridos, após a apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) conferida(s) e aprovada(s) pelo 
Departamento de Tesouraria Geral e do Sistema de Controle Interno do Município.  
4.3. A nota fiscal/fatura/recibo não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA 
para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua 
reapresentação para efeito de pagamento. 
4.4. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do objeto deste contrato. 
4.5. Os pagamentos decorrentes deste contrato serão quitados através de credito em nome da 
CONTRATADA, através de Ordem Bancária, no Banco _________, Agência nº ______, Conta 
Corrente nº _______. 
4.6. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa contratada não tenha concorrido 
de alguma forma para tal, fica convencionado que o preço ajustado será financeiramente atualizado 
com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC/IBGE, no período compreendido entre a 
data de vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, pro rata die. 
4.6.1 - A taxa de remuneração financeira devida pelo Departamento de Tesouraria Geral, entre a data 
de vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, será de 6%(seis por cento) ao ano(art. 406 do 
Código Civil), mediante aplicação da seguinte fórmula : 
 
EM = I x N x VP 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios; 
N    = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP  = Valor da parcela a ser paga; 
I      = Índice de atualização financeira = 0,0023014 (assim apurado): 
 
I= (TX/100)                     I = (6/100)                  I = 0,00016438 
365 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
V – DA VIGÊNCIA E REAJUSTAMENTO 
 
5.1. O prazo de vigência do presente contrato será de ____(  ) meses, contados a  partir da data de sua 
assinatura, podendo ser objeto de prorrogação, por períodos sucessivos, mediante lavratura de termo 
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aditivo, nos termos do art. 57, da Lei nº 8666/93, com suas alterações posteriores. 
5.2.Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data de 
apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento, nos termo da legislação vigente, 
será feita mediante a aplicação do IPCA/IBGE; 
5.3 A revisão de preços, dependerá de requerimento da contratada quando visar recompor o preço que 
se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilibrio econômico-
financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração, quando colimar recompor 
preço que se tornou excessivo. 

 
VI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
I - As despesas para aquisição do objeto licitado correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

Órgão: 06. Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 06.00 – Fundo Municipal de Saúde 
Atividade: 2033 – Manutenção dos serviços técnicos do Fundo Municipal de Saúde 
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00- material bem ou serviços p/distribuição gratuita 
Fonte: 02 – saúde 15% 

 
VII - DA FISCALIZAÇÃO 

 
A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficará a cargo da Secretaria 
Municipal de Saúde e do Sistema de Controle Interno do Município, que, por intermédio de seus 
prepostos credenciados, verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações 
contratadas.    
 

VIII – DAS OBRIGAÇÕES 
 
DO CONTRATANTE: 
 
a) Indicar formalmente o Sr.(a)................................................, (cargo, nº matrícula, telefone, e-mail), 
como preposto que acompanhará a execução do contrato de fornecimento, realizado pelo 
estabelecimento contratado; 
b) Prestar à contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados; 
c) Efetuar os pagamentos, de acordo com o estabelecido neste contrato; 
d) Exercer a fiscalização do contrato; 
e) Emitir ordem para inicio dos fornecimentos. 
 
 DA CONTRATADA 
 
a) Cumprir os horários, previamente determinados pelo CONTRATANTE e informar imediatamente, 
ocorrências havidas no atendimento aos usuários; 
b) Emitir nota fiscal/recibo de quitação; 
c) Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
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assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação 
Credenciamento nº 05/2021. 
e) Responder pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato. O Fundo Municipal de Saúde de Seabra exigirá a comprovação da quitação de 
tais encargos, como condição para o pagamento dos créditos da contratada. 
f)  Responsabilizar-se  pelo danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo, na execução do contrato; 
g) Elaborar relatório mensal dos medicamentos fornecidos e apresentar ao CONTRATANTE no último 
dia útil do mês  do fornecimento, a fim de manter este informado do cumprimento das obrigações; 
§ 1º - O relatório mensal deverá ser elaborado, pela contratada e ratificado pela Fiscalização, que 
deverá corresponder as autorizações de fornecimentos distribuídas.  
§2º - A não apresentação dos relatórios mensais dentro do prazo mencionado nesta Cláusula, 
implicará:  

 a) na sustação automática da participação da CONTRATADA na distribuição dos medicamentos, até 
que os mesmos sejam entregues a Secretaria e  

 b) a critério do CONTRATANTE, motivo de rescisão deste Contrato, nos termos do art. 77 e 78 da Lei 
nº 8.666/93.  
 

IX - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS. 
 

Na forma da cláusula sexta do termo de credenciamento 
 

X - DA RESCISÃO 
 
O presente ajuste poderá ser rescindido, em qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do 
CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial do contrato, nos casos enumerados nos incisos I ao 
XII, XVII e XVIII, do art. 78,observado o art. 79, §§ 1º, 2º e 5º e art. 80, todos da Lei Federal nº 
8.666/93, assegurando o contraditório e ampla defesa da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 
30(trinta) dias, poderá haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, 
precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência 
administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida nos §§ 1º e 2º do art. 79, da Lei 
nº8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá também ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo 
entre as partes, precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que 
haja conveniência administrativa, na forma estabelecida no art. 79, inciso II e parágrafo 1º, a Lei nº 
8.666/93. 
 

XI - DA PUBLICIDADE. 
 
O CONTRATANTE providenciará a publicação, em resumo, no Diário Oficial Eletrônico do Município de 
Seabra, do extrato do contrato, bem como publicações de extratos de termos aditivos, se for o caso, e 
outras determinadas em Lei, na forma prescrita no art. 61, parágrafo único, da Lei nº8.666/93. 
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XII - DO FORO. 

 
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Seabra-
Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E por assim justas e contratadas as partes assinam o presente contrato em 02(duas) vias de igual teor, 
para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito. 
Seabra-Bahia.............................. de  2021 . 
 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
(CONTRATANTE) 

 
 
 
 

REPRESENTANTE DA EMPRESA  
(CONTRATADA) 
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