PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/ 2015
PROCESSO 040/3744/2014
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por
intermédio do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 06, de 22 de Janeiro de 2014, na forma da
Lei nº 10.520/2002, da Lei nº 8.666/1993 e da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela
Lei complementar n.º 147/2014, torna público que fará realizar licitação, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO", cujo objeto é Contratação de
empresa para Prestação de Serviços para a Implantação e Operacionalização da Gestão
Municipal de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos e Insumos de Saúde,
doravante denominado “LOGISTICA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS“, de acordo com especificações e quantidades apresentadas no ANEXO I,
conforme condições a seguir estabelecidas:
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO
E PROPOSTA
DIA: 27 de Janeiro de 2015
HORÁRIO: 09h30
LOCAL: Central Permanente de Licitação, situada à Av. Jerônimo de Albuquerque, Quadra
16, nº 06, Ed. Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA.
1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura
dos envelopes referentes a esta Licitação serão realizados no primeiro dia útil de
funcionamento da Central Permanente de Licitações que se seguir.
2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Licitação,
com respeito a:
2.1- recebimento dos envelopes de Proposta e Habilitação;
2.2- abertura dos envelopes de Proposta;
2.3- abertura dos envelopes de Habilitação dos licitantes classificados com o menor
preço.
2.4- devolução dos envelopes de Habilitação aos licitantes desclassificados, se não
houver recurso;
3. As comunicações relativas a esta licitação serão feitas mediante a publicação no
Diário Oficial do Município, quando for o caso, ou mediante a expedição de Ofício, por fax,
ou por meio eletrônico, a critério da Central Permanente de Licitação. As informações
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colhidas no ato da retirada do Edital serão reputadas válidas para fins de comunicação da
Central Permanente de licitação.

1. OBJETO DA LICITAÇÃO
a) Contratação de empresa para Prestação de Serviços para a Implantação e
Operacionalização da Gestão Municipal de Armazenamento e Distribuição de
Medicamentos

e

Insumos

de

Saúde,

doravante

denominado

“LOGISTICA

ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS“, de acordo com especificações e
quantidades apresentadas no ANEXO I
b) O valor de referência para cotação, conforme estimativa elaborada pelo ÓRGÃO
SOLICITANTE é de R$ 5.347.087,56 (Cinco milhões trezentos e quarenta e sete mil
oitenta e sete reais e cinqüenta e seis), constante no Anexo II (Planilha Orçamentária).

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
a) a despesa orçamentária para execução do objeto desta licitação correrá à da Dotação.
Orçamentária: 15901, Recursos: 117, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Projeto/atividade:
10.122.0406.2200.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
a) poderão participar deste Pregão, apenas os interessados que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital.
b) não poderão participar deste Pregão:
b.1) Autor do projeto, pessoa física ou jurídica, exceto no caso de contratação integrada;
b.2) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto ou da
qual o autor do projeto, seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;
b.3) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
b.4) Pessoa jurídica impedida ou suspensa com a Administração Pública Municipal e
Pessoa Jurídica declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração
Pública.
b.5) Pessoa jurídica que tenha participado ou que participe de pessoa jurídica punida na
forma do inciso anterior;
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b.6) Pessoa física impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar ou que
integre ou tenha participado como proprietário, sócio, dirigente ou cotista de pessoa
jurídica punida na forma dos incisos anteriores.
b.7) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
b.8) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste
certame;
b.9) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial,
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
b.10) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que
não agem representando interesse econômico em comum;
b.11) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
4. DA PROPOSTA DE PREÇOS
a) a Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, datada, assinada e
rubricada em todas as folhas, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá conter,
obrigatoriamente:


Razão Social, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) endereço e telefone, fax da
Empresa licitante.



Prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data
prevista para a abertura dos envelopes de proposta.
o As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas
pelo período de 90 (noventa) dias corridos, a contar de seu recebimento em sessão
pelo pregoeiro.
 Descrição detalhada dos serviços ofertados, em conformidade com as especificações
constantes do TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
 Preço global para a execução dos serviços propostos, já inclusos todos os tributos,
fretes, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto.
o No Item 04 do termo de Referência, da descrição dos serviços, o subitem que
trata da equipe especializada, as licitantes deverão apresentar a proposta de
acordo com as normas editalícias acompanhada da planilha de custo e
formação de preço IN/SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008 e suas
posteriores alterações.
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o Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços, que demonstre a
composição do preço mensal e global cotados para a prestação dos serviços,
incluindo despesas diretas, indiretas e lucro, (modelo próprio).


Declaração da licitante, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, da
mão de obra, dos materiais e dos equipamentos necessários ao início da execução dos
serviços.
5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

a) os licitantes deverão atender as seguintes exigências:
Habilitação Parcial


Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de
identidade, no caso de pessoa física;



Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;



Inscrição no Órgão competente, do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;



Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País;
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CNPF),
ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme o
caso;

Habilitação
Jurídica



Regularidade
Fiscal e
Trabalhista



Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;



Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da
Lei, que estejam dentro do prazo de validade até a data de entrega,
composta de:
o Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
o Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado
(Débitos Fiscais e Dívida Ativa).
o Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, (Débitos
Fiscais e Dívida Ativa).
o CND - Certidão Negativa de Débito, emitida pelo INSS dentro do
seu período de validade; e
o CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu prazo
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de validade.
o CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista.
Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa
jurídica ou domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade.



 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, que comprovem Capital Social
ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento)
do valor estimado. A Comprovação do Capital Social poderá ser feita
tanto pelo Balanço Patrimonial como também por alteração
Contratual devidamente registrada na Junta Comercial.


As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a
exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de
Abertura, acompanhado do Balanço Patrimonial e da Demonstração
do Resultado levantado com base no mês imediatamente anterior à
data de apresentação da proposta.



Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

Qualificação
Econômica
Financeira

a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de
agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de
Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do
Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada a
inclusão, na documentação, dos Termos de Abertura e de Encerramento
do Livro em questão.
b) os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos referentes à Habilitação Jurídica,
Qualificação econômico-financeira (à exceção da Certidão Negativa de Falência e
Concordata) e Regularidade Fiscal que já constem de Cadastro de Fornecedores, assegurado
aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes.
c) caso a licitante apresente comprovante de regularidade junto a Cadastro de Fornecedores
para participar do referido Pregão, o licitante deverá substituir os documentos que se
encontrarem vencidos.
d) os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:
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Habilitação Complementar
QualificaçãoTécnica



Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que o
Licitante prestou ou está prestando serviços de mesma natureza,
compatíveis com o objeto desta licitação. (Entendem-se serviços
de mesma natureza os descritos pelo órgão solicitante da
licitação, no item 6.1.5).



Prova de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de
Farmácia –CRF, em nome do licitante e em plena validade;



Comprovação do licitante de possui ou de que irá dispor em seu
corpo técnico, profissionais de nível superior em Administração,
Farmácia e Análise de Sistemas ou equivalente, devidamente
registrado no CRA e CRF.
Comprovação de que o(s) responsável (eis) técnico(s) indicado(s)
pertence(m) a empresa se fará através de um dos documentos a
seguir relacionados:
 Registro da empresa no CRA/CRF em que figure o
profissional disponibilizado como responsável técnico;
 Contrato de trabalho devidamente registrado no Conselho
competente;
 CTPS (carteira de trabalho e Previdência Social);
 No caso de sócio, através do Contrato Social da empresa;
 Contrato de Prestação de Serviços;



a) Em caso de futura disponibilidade do profissional, a
licitante deverá apresentar declaração formal, assinada pelo
referido profissional, com firma reconhecida em cartório,
da qual deverá constar nome completo e número do
CRA/CRF do profissional, informando que este irá integrar
o corpo técnico da licitante caso esta seja declarada
vencedora do certame. Quando da assinatura do contrato,
caso a licitante vencedora não possua o referido
profissional indicado, serão aplicadas as sanções previstas
na legislação vigente.
Declaração que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos, nos termos do inciso
XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo III.



Declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação
neste certame, inclusive na vigência contratual, caso venha a ser
contratado. Anexo III.



Declaração de elaboração independente de proposta conforme
Anexo III.
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e) sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante,
com indicação do número de inscrição no CNPJ.
f) todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados
da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também
devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
g) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e
documentos.
h) em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em
nome da matriz.
i) os documentos acima relacionados, necessários à Habilitação, poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou
publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos
originais para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, preferencialmente antes do
início da sessão.
j) a validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se
como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) dias.
k) a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará
o licitante às sanções previstas neste Edital.

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
a) Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, ou
solicitar esclarecimentos mediante pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
a realização do Pregão, de segunda a quinta-feira das 13:00 as 18:00 horas, e sexta-feira, das
8:00 as 13:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação, situada à Av. Jerônimo de
Albuquerque, Quadra 16, nº 06, Ed. Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA.
b) o Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação ou
prestará esclarecimentos no prazo legal.
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c) acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
7. DA SESSÃO
a) A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de
interesse do licitante e a documentação de Habilitação que a instruir será pública, dirigida por
um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e em conformidade com este
Edital e seus Anexos.
b) no dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, o interessado ou seu representante
legal deverá proceder ao respectivo credenciamento, na forma prevista neste Edital.
c) declarada a abertura da Sessão, pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes, dando início ao recebimento da Declaração de pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação (Anexo III) e dos envelopes.

8. DA ORDEM DOS PROCEDIMENTOS
a) a sessão do certame observará a seguinte ordem de procedimentos:


Credenciamento;



Abertura da Sessão



Da entrega dos Envelopes



Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances;



Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte



Fase de habilitação



Da Adequação da Proposta de Preço



Fase Recursal
9. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

a) até o início do horário da abertura da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a equipe
de apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais presentes,
comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a formulação de lances e
para a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, observando-se ainda que:


Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no mesmo
certame; e
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Não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente;

b) o licitante interessado deverá se apresentar o Pregoeiro ou a equipe de apoio para
credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de documento que
o credencie a participar deste procedimento licitatório e a responder por sua representada,
devendo, ainda, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente, com cópia do respectivo documento.
c) o credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento
particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente
ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
d) somente poderão apresentar lances verbais e recorrer os licitantes que estiverem presentes
na sessão através de representantes credenciados na forma do subitem anterior.
e) Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de
enquadramento no art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar
n.º 147/2014 cumulada com a Lei Municipal nº. 4.830/2007, no caso de microempresa ou
empresa de pequeno porte e também para as cooperativas 1, conforme modelo constate do
Anexo III deste Edital. A não entrega da referida Declaração indicará que a licitante optou por
não utilizar os benefícios previstos na referida Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela
Lei complementar n.º 147/2014, bem como pela Lei Municipal 4.830/2007.

10. DA ABERTURA DA SESSÃO
a) A abertura da sessão pública deste Certame, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital.
b) Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão Declaração de pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (Habilitação Prévia), podendo
ser adotado o modelo constante no Anexo III, dando ciência de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação e entregarão os envelopes de proposta (envelope nº 01) e de
documentos de habilitação (envelope nº2), na forma prevista neste Edital.
c) A Declaração a que se refere o subitem anterior poderá ser firmada na referida abertura,
pelo representante da Empresa, credenciado no Pregão.
1

Artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
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A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação vigente.
11. DA

ENTREGA

DOS

ENVELOPES

(PROPOSTA

DE

PREÇOS

E

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
a) a Proposta de Preços e documentação de Habilitação que a instruir deverão ser
apresentadas em 02 (dois) envelopes, devidamente lacrados e rubricados no fecho e atender
aos requisitos abaixo:


Envelope nº 1: Proposta de Preços;



Envelope nº 2: Documentos de Habilitação.

b) os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:
c) as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem omissas ou
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, serão
desclassificadas.
d) não serão aceitas documentações e proposta entregues em outros setores que não sejam o
especificado no preâmbulo do Edital.
e) independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implicará a
submissão às normas constantes da legislação que rege a matéria e ao presente Edital de
Pregão e seus Anexos.
12. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – DO JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E
FASES DE LANCE.
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O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e
verificará:
a) A conformidade delas, em estreita correlação com os requisitos objetivos estabelecidos
neste Instrumento Convocatório, em consonância com o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, ao art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 11, VIII, do
Decreto Municipal n.º 28.970/06;
b) A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes dispostos no art. 3º,
III, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 10, III, do Decreto Municipal n.º 28.970/06, tendo como
base o parâmetro mercadológico constante de orçamento elaborado pelo órgão solicitante,
na fase interna da licitação, nos termos do art. 10, II, “a”, do Decreto Municipal n.º
28.928/06.
c) O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do
preço ofertado com o valor estimado e o atendimento da proposta às especificações
técnicas do objeto.
Serão desclassificadas as propostas de preços que:


Não atenderem às exigências do Edital;



Não apresentarem preços compatíveis com os de mercado;



Ofereçam preço unitário final superior ao estimado pelo ÓRGÃO SOLICITANTE
(preço máximo admissível)



Apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.



Sejam manifestamente inexeqüíveis. Antes de desclassificar a oferta, o Pregoeiro deverá
estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço,
admitindo-se, para tanto:
o Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela
Administração; ou.
o Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes;



O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não
demonstre posteriormente a sua exequibilidade, sujeita-se às penalidades administrativas
pela não-manutenção da proposta.



Se a proposta for desclassificada, proceder-se-á ao exame da oferta subsequente e, assim,
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sucessivamente, observando, se for o caso, o direito de preferência.


Remanescendo apenas uma proposta, esta poderá ser aceita, desde que atenda ao edital e
o preço seja compatível com os praticados no mercado;



Quando todas as propostas de preço forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá conceder
o prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas.



O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
ÓRGÃO DEMANDANTE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.



Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou com base
nas propostas dos demais concorrentes.
Da Classificação das propostas



Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas de
MENOR PREÇO GLOBAL em conformidade com as regras estabelecidas neste edital,
e as propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, selecionando-os para a etapa de lances;



Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, o
Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços
oferecidos, incluída a de menor preço, para que seus autores participem dos lances
verbais;



Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três)
proponentes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de propostas, o
certame transcorrerá normalmente, com dois licitantes na fase de lances;



No caso de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes;



Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta
classificada, o Pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de
ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade da
proposta, à habilitação, à negociação quanto ao menor preço e à adjudicação.
Dos lances verbais

a) O pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances poderá definir o percentual ou valor mínimo
de diferença entre os lances e tempo máximo para sua formulação.
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b) O pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, na forma do inciso
anterior, de forma sequencial, a apresentar lances verbais para o item, a partir do autor da
proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
c) Os lances serão verbais, anotados pela equipe de apoio e deverão ser formulados de
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
d) O licitante credenciado somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado;
e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele
ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
f) Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a proposta
escrita, de menor preço e o valor estimado para a contratação.
g) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preço escritas, melhor
classificadas, o critério de desempate será a realização de sorteio, para definir a empresa
que dará o primeiro lance, entre as empresas empatadas.
h) Quando os licitantes não tiverem mais interesse em apresentar lances, será encerrada a
respectiva fase.
13. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
a) Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou
empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta
mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:


A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada,
em conformidade com o art. 45, §3º, da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei
Complementar 147/2014, para assim querendo, apresentar uma última oferta,
obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as
exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado
em seu favor o objeto deste Pregão;



Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondição anterior, o pregoeiro convocará os licitantes
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remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;


No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o Pregoeiro fará
um sorteio, definindo e convocando automaticamente a vencedora para apresentação da
oferta final do desempate;

b) O interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45
da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014;
c) Caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento licitatório
correrá seu curso normal.
14. DA NEGOCIAÇÃO
a) É sempre permitido o Pregoeiro negociar os preços e condições da proposta, visando
aumentar as vantagens em favor da Administração, não podendo, porém, alterar o objeto
ou condições de classificação e habilitação;
b) O Pregoeiro poderá formular contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratação.
c) A negociação será realizada publicamente, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
15. DA HABILITAÇÃO
a) sendo aceitável a proposta será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação
do licitante que a tiver formulado procedendo-se ao respectivo exame;
b) poderão ser verificadas e confirmadas as condições habilitatórias, a exclusivo critério do
Pregoeiro, com base no Cadastro de Fornecedores.
c) é assegurado ao licitante já cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e
regularizada na própria sessão;
d) caso a empresa licitante deixe de apresentar alguma certidão expedida por órgão da
administração fiscal e tributária solicitada neste edital, antes de realizar o julgamento da
documentação poderá o Pregoeiro, com a finalidade de suprir a omissão, proceder a consulta
através da Internet para verificação de sua regularidade, observado o disposto na legislação
pertinente.
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e) é facultado o Pregoeiro a confirmação de informações e a aceitação de documentos que
constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal,
emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados ao processo.
f) a possibilidade da consulta prevista no parágrafo anterior não constitui direito do licitante, e
a Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos
no momento da habilitação, hipóteses em que, em face do não saneamento das falhas
verificadas, o licitante será declarado inabilitado.
g) caso o licitante desatenda às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital.
h) em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição
na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
i) a não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e
facultará o Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
j) se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
k) quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de até 8
(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos.
l) constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado
vencedor.
16. DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA
a) O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de preço
adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de
sessão.
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b) Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em
original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo
Pregoeiro.


Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados ao órgão licitante.

c) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta
seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
d) O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de
composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários
que

compõem

necessitem

de

ajustes

aos

valores

estimados

pelo

ÓRGÃO

SOLICITANTE. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.
e) Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais
irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.
f) No caso de licitação por lotes será permitida a alteração de preços unitários pelo licitante
observando-se: (apenas se houver divisão em lotes)
 Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários finais
sejam menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial;
 A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução de
preços unitários, para qualquer um dos itens individualmente; e
 Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatória
dos preços unitários dos itens da proposta, multiplicados por suas respectivas
quantidades.
17. DOS RECURSOS
a) declarado o vencedor, o Pregoeiro concederá prazo dentro da sessão para que os licitantes
presentes e credenciados na forma do item 9 possam, de forma imediata e motivada,
manifestar sua intenção de recurso.
b) a ausência do licitante credenciado na sessão caracterizará sua renúncia ao direito de
recorrer.
c) não havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro procederá à adjudicação do objeto ao
licitante vencedor.
d) havendo manifestação da intenção de recurso, o Pregoeiro:
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 Resumirá a motivação, ordenando o registro em ata;
 Procederá a leitura do resumo da motivação lavrada na ata;
 Consultará o recorrente sobre o interesse em oferecer razões de recurso por escrito,
concedendo, nesse caso, o prazo de três dias úteis;
 Esclarecerá a data de início da contagem do prazo, quando os autos não forem
disponibilizados imediatamente, ou no mesmo dia;
 Se houver interesse na apresentação de razões de recursos, informará aos demais
presentes, que terão o mesmo prazo para apresentar contrarrazões, correndo o prazo na
sequência daquele concedido ao recorrente;
 Registrará, na ata, o dia e hora que vencem os prazos de apresentação de razões e
contrarrazões de recurso, informando aos presentes;
 Alertará aos presentes, se entender necessário, para os efeitos jurídicos dos recursos
meramente protelatórios e as penalidades previstas para o caso;
e) a manifestação da intenção de recorrer suspenderá apenas os lotes ou itens objetos do
recurso, podendo haver adjudicação parcial.
f) as intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
g) o acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

18. DA ADJUDICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
a) o objeto deste pregão será adjudicado pelo pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente a adjudicação.
b) imediatamente após a adjudicação do objeto pelo pregoeiro, o Licitante Vencedor deverá
providenciar junto ao setor de Cadastro da Central Permanente de Licitação o seu
cadastramento, evitando demoras quando do empenho do valor a contratar e também demora
quando da sua convocação para assinatura do contrato.
c) a homologação deste Pregão compete à autoridade competente do Órgão Solicitante da
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Licitação.
19. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DECORRENTE
a)

No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após sua convocação, o licitante vencedor deverá
comparecer para assinar o contrato ou instrumento equivalente, consoante minuta
constante do Anexo, devendo para isso já ter providenciado o seu cadastramento junto à
Central Permanente de Licitação, não lhe sendo concedida prorrogação do prazo neste
item estabelecido.

b) Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo
licitante vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os
termos deste Edital.
c)

Por ocasião da assinatura do contrato (da emissão da nota de empenho), verificar-se-á
por meio do Cadastro de Fornecedores e de outros meios se o licitante vencedor
mantém as condições de habilitação.

d) Caso o licitante vencedor seja domiciliado em outra localidade, existindo viabilidade
operacional, o representante credenciado poderá deixar o contrato assinado ao final da
sessão ou, não sendo credenciado, enviar, no mesmo prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
as respectivas vias por correio, com registro de urgência.
e)

No caso do item anterior, o licitante poderá enviar via fax (fac-símile) ou via endereço
eletrônico (e-mail), com arquivo anexo de cópia digitalizada do contrato assinado, que
terá validade para fins de atendimento do prazo, situação em que os originais poderão
ser recebidos em prazo de até 10 (dez) dias.

f)

A postagem fora do prazo implica a decadência do direito à contratação.

g) Se algum documento estiver com validade vencida, e não for possível a comprovação
por outro meio, o contratado será alertado para promover a devida regularização.
h)

Caso o licitante vencedor decaia do direito à contratação ou não compareça para assinar
o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, a autoridade
competente:
h.1. providenciará a aplicação das penalidades cabíveis, garantindo-se a ampla
defesa e o contraditório;
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h.2. retornará os autos o pregoeiro para que retome a sessão.
i)

Os licitantes serão notificados da retomada da sessão, no prazo de dois dias úteis para a
abertura da sessão.

j)

O Pregoeiro poderá retomar, inclusive, a fase de lances e as subsequentes, até a nova
adjudicação.

k) Aplicam-se as regras anteriores caso:
k.1. Não seja possível firmar o contrato com o licitante vencedor por motivo
superveniente;
k.2. O licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente;
k.3. Ocorra a inexecução total do contrato formalizado, não expirado o prazo de
validade das propostas.
20. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) O CONTRATANTE, após a entrega da nota de empenho, compromete-se a:
a.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes às suas
dependências.
a.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.
a.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às
obrigações.
b) Outras obrigações constantes do Termo de Referência.
21. DO PAGAMENTO
a) O pagamento será conforme condições de pagamento no Item 19 do Termo de Referência.
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
a) Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
a.1) não aceitar/retirar a nota de empenho, não assinar o termo de contrato, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta, ou não comparecer para assinar ata
de registro de preços dentro do prazo estabelecido no certame ou pelo pregoeiro;
a.2) apresentar documentação falsa;
a.3) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
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a.4) ensejar o retardamento da execução do objeto;
a.5) não mantiver a proposta;
a.6) cometer fraude fiscal;
a.7) comportar-se de modo inidôneo;
b) Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.
c) O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
 Multa de .......% (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante; (Conforme Termo de Referência)
 Impedimento de licitar e de contratar com o município de São Luís, pelo prazo de até
cinco anos;
d) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
e) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na
Lei nº 9.784, de 1999.
f) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
g) As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
As penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas justificativas, por
escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do
ÓRGÃO LICITANTE.

23. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) é facultado o Pregoeiro, no interesse da Administração:
 Em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou
de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação;
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 Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisões;
 No julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado e acessível a todos os interessados; e
 Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta,
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da
licitação.
b) O ÓRGÃO SOLICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse
público, ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de suas fases,
devidamente justificado, dando ciência aos participantes, na forma da legislação
vigente.
c)

A anulação do pregão induz à do contrato.

d) Os 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.
e)

Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

f)

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 e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

g) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando
explicitamente disposto em contrário.
h) O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão.
i)

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do
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futuro contrato.
j)

A presente licitação e os atos dela resultantes serão regidos pelas disposições legais e
regulamentares vigentes e pelas condições estabelecidas neste Edital.

k) A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
l)

Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes dos
Anexos deste Edital.

m) Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e
o texto do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos,
o texto do Edital.
24. DOS ANEXOS
a) constitui parte integrante deste Edital:
 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
 ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DO ÓRGÃO
LICITANTE)
 ANEXO III - MODELOS:
MODELO A – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR;
MODELO B - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
MODELO C - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
MODELO D - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO;
MODELO E - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
 ANEXO IV – MINUTAS:
MINUTA A – CONTRATO
25. DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado
do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís, 13 de Janeiro de 2015.
André Luis Pinto Maia
Pregoeiro
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
ÓRGÃO SOLICITANTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS

SETOR SOLICITANTE:

SUPERINTENDENTE DE MATERIAL E PATRIMONIO

RESPONSÁVEL PELA
SOLICITAÇÃO:

LUZIA SALOMÃO BRITO

FUNÇÃO DO SOLICITANTE:

SUPERINTENDENTE DE MATERIAL E PATRIMONIO

DATA DA SOLICITAÇÃO:

14 DE JULHO DE 2014

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ARMAZENAMENTO E LOGISTICA DE PRODUTOS ESPECIAIS.

1. DO OBJETO
1.1 - Contratação de empresa para Prestação de Serviços para a Implantação e
Operacionalização da Gestão Municipal de Armazenamento e Distribuição de
Medicamentos e Insumos de Saúde, em conformidade com as especificações e condições
constantes neste Termo de Referência; doravante denominado “LOGISTICA ESPECIALIZADA
DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS“.

2. DO OBJETIVO

2.1 - Disponibilização de software de gestão que possibilite o gerenciamento dos
medicamentos, equipamentos e suprimentos, desde o monitoramento das atas de
registro de preços, acompanhamento dos empenhos, recebimento, estoque,
requisições, expedições e por fim auxilie no planejamento das aquisições;
2.2 - Disponibilização de estrutura operacional adequado às sazonalidades e garanta o
controle e integridade dos itens armazenados necessários a operação e movimentação
dos mesmos.
2.3 - Disponibilização de equipe operacional qualificada adequado às sazonalidades para
apoiar na gestão e realizar a operação de controle e movimentação dos medicamentos,
equipamentos e suprimentos armazenados;
2.4 - Disponibilização de estrutura de transporte para realizar a coleta e entrega de
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medicamentos e suprimentos nas unidades.

3. DA JUSTIFICATIVA
3.1 - Considerando que os serviços de LOGISTICA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS (Almoxarifado) não podem ser interrompidos, pois é responsável pelo
armazenamento, movimentação, sistemas de gestão de estoques e processamentos de
pedidos, rastreamento dos produtos dedicados para distribuição de medicamentos e/ou
correlatos, alimentos, material odontológico e demais bens materiais utilizados para
suprir as necessidades da Rede Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde.
3.2- Considerando que a suspensão dos serviços não terá onde armazenar o material de
abastecimento em geral causando um grande transtorno e prejuízo para a
Administração.
3.3- É com vistas à solução dos problemas expostos e considerando, ainda, que a Secretaria
de Municipal de Saúde - propõe a contratação de LOGISTICA ESPECIALIZADA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS que, otimizando os recursos humanos, financeiros,
materiais e tecnológicos, propicie maior rapidez e exatidão na disponibilização das
informações e possibilite ações gerenciais integradas, mais eficientes e eficazes.
4. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
LOTE ÚNICO
ITEM

DESCRIÇÃO/PLANILHA

PREÇO MENSAL R$

PREÇO GLOBAL
12 MESES R$

1

Serviços de ARMAZENAGEM: que deve
considerar todos os custos com instalações
físicas, impostos sobre instalações, despesas
operacionais, manutenção e conservação,
segurança, seguros básicos, investimentos /
despesas com estruturas de armazenagem,
estrutura
administrativa,
taxa
de
administração da contratada, impostos e todas
as demais despesas para o fornecimento de
serviços conforme especificações do termo de
referencia.

R$ 204.239,82

R$2.450.877,44
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2

3

4

5

Serviços de CONTROLE DE ESTOQUES: que
deve considerar todos os custos com sistemas
de tecnologia da informação WMS,
equipamentos de movimentação
(empilhadeiras e carros hidráulicos), seguros
contra roubo qualificado, previsão para
perdas, insumos, material para realização de
inventários, taxa de administração da
contratada, impostos e todas as demais
despesas para o fornecimento de serviços
conforme especificações do termo de
referencia.
Serviços de SEPARAÇÃO E EXPEDIÇÃO: que
deve considerar todos os custos com sistemas
de tecnologia da informação SIP e STP, infraestrutura de rede sem fio, coletores de dados
via radio freqüência, insumos, servidores de
dados, taxa de administração da contratada,
impostos e todos os demais equipamentos
dispostos no anexo VII, assim como material
para realização de inventários e todas as
demais despesas para o fornecimento de
serviços conforme especificações do termo de
referencia.
Fornecimento de EQUIPE ESPECIALIZADA: que
deve considerar todos os custos salários, horas
extras, DSR (descanso semanal remunerado),
encargos, benefícios, uniformes, EPI’s, taxa de
administração da contratada, impostos e todas
as demais despesas para o fornecimento de
serviços especificações do termo de
referencia.
Serviços de DISTRIBUIÇÃO: que deve
considerar todos os custos com sistemas de
tecnologia da informação, veículos, seguros,
manutenção,
combustíveis,
taxa
de
administração da contratada, impostos e todas
as demais despesas para o fornecimento de
serviços conforme especificações do termo de
referencia.
VALOR TOTAL

R$ 50.137,00

R$ 603.804,00

R$ 30.907,58

R$ 370.890,96

R$ 114.121,84

R$ 370.890,96

R$ 46.004,39

R$ 552.052,68

R$ 5.347.087,56
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5. DAS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS LEGAIS
5.1 - Para a contratação e a consequente prestação dos serviços especializados, a contratada
deverá atender toas as exigências legais e técnicas, estipuladas pela legislação sanitária,
apresentando previamente as seguintes comprovações:
5.1.1 - Licença de funcionamento expedida pela autoridade sanitária do município
onde estiver a sede da empresa licitante, nos termos da portaria nº 1052/98 da ANVISA/MS;
5.1.2 - Autorização de funcionamento, da matriz da empresa, para armazenar
medicamentos, expedido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, de acordo
com os art. 02 e 50 da lei nº 6360/76 e art. 02 e 75 do decreto nº 79094/77;
5.1.3 - Autorização de funcionamento, da matriz da empresa, para armazenar
produtos correlatos, expedido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, de
acordo com os art. 02 e 50 da lei nº 6360/76 e art. 02 e 75 do decreto nº 79094/77;
5.1.4 - Autorização de funcionamento, da matriz da empresa, para transportar
medicamentos, expedido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, de acordo
com os art. 02 e 50 da lei nº 6360/76 e art. 02 e 75 do decreto nº 79094/77;
5.1.5 - Autorização de funcionamento, da matriz da empresa, para transportar
produtos correlatos, expedido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, de
acordo com os art. 02 e 50 da lei nº 6360/76 e art. 02 e 75 do decreto nº 79094/77;
5.1.6 - Autorização especial, da matriz da empresa, para armazenagem de
medicamentos especiais, nos termos da Portaria 344/98 – da Secretaria de Vigilância do
Ministério da Saúde; incluída a necessidade de licença para armazenagem;
5.1.7 - Autorização especial, da matriz da empresa, para transportar medicamentos
especiais, nos termos da Portaria 344/98 – da Secretaria de Vigilância do Ministério da
Saúde; incluída a necessidade de licença para armazenagem;
5.1.8 - Certificado de Licença de funcionamento, da matriz da empresa, expedida pela
Polícia Federal para o transporte de substancias psicotrópicas.

6. DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA
6.1- A licitante deverá apresentar:
6.1.1 - Prova de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Farmácia –CRF, em
nome do licitante e em plena validade;
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6.1.2 - Prova de possuir na data da licitação, profissional de nível superior, com formação em
Administração, Farmácia e Análise de Sistemas ou equivalente, devidamente registrado no
CRA e CRF, pertencente ao quadro funcional da Empresa, que deverá ser comprovado
mediante a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Contrato de
Trabalho, Contrato de Civil de Prestação de Serviços, além da apresentação de Diploma de
Graduação nas respectivas áreas de formação acima mencionada. Caso o profissional seja
sócio ou proprietário da empresa licitante, o mesmo deverá comprovar através do Estatuto
ou Contrato Social registrado na Junta Comercial;
6.1.3 - Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnica, em nome da licitante,
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a prestação
de serviço anterior, em características, quantidades, prazos e complexidade tecnológica e
operacional equivalentes ou superior às do objeto deste pregão, indicando local, natureza,
volume, quantidades, prazos e outros dados característicos dos serviços;
6.1.4 - Nos atestados / capacitações, a licitante deverá comprovar sua capacitação técnica e
operacional em prestação de serviços logísticos, com volumes mínimos de: gestão de área
com 500 m2 (quinhentos metros quadrados), gestão de estoque com mínimo de 500 sku’s,
valor dos estoques acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 500 (quinhentas) posições
paletes, comprovando que utilizou ou utiliza sistemas do tipo WMS, SIP, STP e/ou SRD,
conforme especificações deste Termo de Referência.
6.1.5 - Para efeito de aferição dos volumes mencionados no item anterior, não será
admitido o somatório de atestados de capacidade técnica emitidos em nome da licitante,
em períodos que não seja concomitante, isto é, cada atestado de capacidade técnica deverá
corresponder ao mesmo período da prestação de serviço.
6.1.6 - O(s) atestado(s)/certidão(ões) deverão ser apresentados em papel timbrado, original
ou cópia reprográfica autenticada, assinados por autoridade ou representante de quem os
expediu, e devidamente registrados no órgão de conselho de classe do local da prestação
dos serviços.
6.1.7 - Declaração da licitante, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de que terá a
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, da mão de obra, dos materiais e dos
equipamentos necessários ao início da execução dos serviços.
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7. DOS PRAZOS
7.1- Será concedido à contratada o prazo Maximo de até 60 (sessenta) dias para inicio da
execução dos serviços, a partir da assinatura de contrato;
7.2- Antes da assinatura do contrato, a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS fará vistoria
das instalações do imóvel da contratada para verificação das condições exigidas no Item
cinco, onde serão averiguados todos os requisitos relacionados à estrutura e à condição do
imóvel de apoio para a armazenagem dos materiais, que deverão estar em conformidade
com as exigências deste documento, devidamente atestada pelo fiscal de contrato.

8. DAS CONDIÇÕES MINIMAS DE ARMAZENAGEM
Armazenamento e movimentação de carga;
As operações deverão ser realizadas pela contratada no Centro de Distribuição, onde a
mesma será responsável pelo armazenamento e movimentação das cargas;

Após o recebimento e conferencia dos produtos, a contratada deverá providenciar o
armazenamento e endereçamento do mesmo, conforme suas características.

A contratada devera disponibilizar estrutura de armazenamento (galpão/central de
distribuição) que atenda as seguintes características:
a. Localizada no Município contratante
b. Galpão destinado para fins de armazenagem e movimentação de materiais e
suprimentos;
c. Área que circunda o local de armazenamento devidamente protegida
(murada/cercada);
d. Galpão com disponibilidade de área para armazenamento de produtos conforme
sua característica (medicamentos, equipamentos e suprimentos) e necessidade
de acondicionamento (refrigerado ou climatizado);
e. Possuir docas com plataforma niveladoras de forma a facilitar o carrego e
descarrego de veículos;
f. Possuir área de pátio para manobra e estacionamento de caminhões;
g. Possuir segurança armada 24 horas, sensores de presença e circuito fechado de
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TV;
h. Possuir atestado de regularidade emitido pelo Corpo de Bombeiro;
i.

Possuir equipamentos adequados para movimentação de medicamentos,
suprimentos e equipamentos (empilhadeiras, transpaleteiras, paletes);

j.

Possuir equipamentos adequados para o armazenamento de medicamentos,
equipamentos e suprimentos (porta paletes, estantes, etc.)

k. Possuir equipamentos de informática necessários a utilização do sistema na
central de distribuição.
l.

Possuir atestado de desinfecção periódica de todo o ambiente, (Monitoramento
Integrado de Pragas), sendo este efetuado por empresa credenciada por órgãos
competentes e especializados para tal fim.

m. Possuir bens e infra-instrutora de rede, link e hardware para manter e operar o
sistema de gestão;

A depender da demanda e volume dos produtos, a contratada poderá ser
demandada para realizar as operações em estrutura de armazenamento
(galpão/central de distribuição) disponibilizado pelo próprio Município. Nesse caso
especifico:
a. Será de responsabilidade de a contratada realizar as adequações necessárias no
galpão/central de distribuição
b. Será de responsabilidade de a contratada arcar com as despesas de aluguel,
impostos sobre o imóvel, água, esgoto e energia elétrica do galpão/central de
distribuição disponibilizado.

9. DOS SEGUROS
9.1– A contratada deve manter as instalações físicas (armazém) e estoques, cobertas
por seguros contra incêndio, raios, explosões, devendo estar vinculado ao valor do
estoque após inventario, atualizando os valores sempre que necessário e/ou
solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS;
9.2- As diferenças financeiras de inventário (faltas menos sobras) serão repostas pela
contratada, a critério exclusivo da contratante, através de desconto de fatura;
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9.3– Para os casos de avarias serão consideradas de responsabilidade e devidas pela
contratada, todas às vezes cujo valor ultrapassar 0,05% do valor do estoque.

10. DO RECEBIMENTO DE MATERIAIS DOS FORNECEDORES DA CONTRATANTE
Recebimento de Produtos
A partir do início das transferências dos estoques para as dependências da
contratada, os novos recebimentos provenientes dos fornecedores da
contratante deverão ser efetuados pela contratada.

A contratante deverá cadastrar na web site da contratada as informações das
cargas que serão recebidas pela contratada, seja ela proveniente de aquisição,
doação, transferência ou qualquer outra natureza, esse cadastro deverá ser
realizado com antecedência mínima de 48 horas (quarenta e oito horas) do
referido recebimento.

A contratada só deverá realizar o recebimento de qualquer carga da contratante,
quando todos dados referente à aquisição, doação ou transferência tiverem sido
cadastrados na web site da contratada pela contratante ou a documentação
referente à referida carga tiver sido previamente encaminhada à contratada no
prazo mínimo de 48 horas (quarenta e oito horas).

No ato do cadastro referido no item anterior, caso o item não esteja já
cadastrado no sistema, a Coordenação Administrativa da contratante fará um
cadastro prévio contendo a descrição do produto, marca, unidade de medida e
preço. Na chegada do fornecedor ao CD (Centro de Distribuição) da contratada,
esta deverá finalizar o referido cadastro, alimentando-o com as demais
informações necessárias ao perfeito gerenciamento do estoque.

No recebimento, a contratada deverá verificar a compatibilidade entre o material
recebido, a comunicação de envio e a nota fiscal recebida, garantindo dessa
forma a celeridade no recebimento de materiais.
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A contratada deverá validar a Nota Fiscal do fornecedor com as informações
cadastradas previamente pela contratante, deverá alimentar o seu sistema com
informações da Nota Fiscal do fornecedor e estando a documentação correta
deverá fazer a conferência cega dos produtos.

Estando a carga em condições de ser recebida, a contratada deverá alimentar o
seu sistema de informatização com a Nota Fiscal do fornecedor, e deverá fazer a
conferência dos materiais quando emitirá o ATESTO DE RECEBIMENTO.

A contratada deverá encaminhar à contratante as Notas Fiscais dos Fornecedores
recebidas em seu Galpão no prazo máximo de 72 horas, exceto em casos de não
conformidade da carga recebida, quando a referida Nota Fiscal deverá aguardar a
resolução das pendências;

Caso a carga não esteja em condições de ser recebida, a contratada deverá seguir
as regras pré-definidas durante a implantação e comunicar-se com a contratante
para que esta adote as providências administrativas legais cabíveis.

O recebimento de carga com qualquer tipo de divergência só poderá ser realizado
pela contratada, após o recebimento da autorização/ofício emitida pela
contratante. As cargas com qualquer tipo de pendência documental não poderão
ser expedidas até que as referidas pendências sejam sanadas;

11. DA DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL
Expedição de Produtos;
De acordo com a necessidade da contratante, os usuários habilitados da
contratante, deverão demandar seus pedidos através do web site da contratada,
dos produtos sob a gestão da contratada, respeitando sempre os níveis de
solicitação/aprovação determinados pelo contratante.
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As solicitações da contratante para expedições e distribuições de materiais serão
encaminhadas via web à contratada com antecedência mínima de 48 horas
(quarenta e oito horas) da data da entrega.

No caso de unidades consumidoras que não contam com acesso a internet, estas
deverão encaminhar suas respectivas solicitações de materiais através de fax, ou
através do entregador da unidade utilizando formulário próprio detalhando os
itens por código, unidade de medida e quantidade.

Após o recebimento das solicitações de expedição de produtos, a contratada
procederá com a separação, conferencia e expedição dos itens e disponibilização
dos mesmos para a entrega.

Quando as demandas por expedição de cargas ultrapassarem em mais de 10% o
quantitativo estimado mensal, os prazos para atendimento deverão ser
negociados caso a caso.

Transporte e Distribuição:
A contratada deverá disponibilizar sob demanda veículos com capacidade para
atender as entregas e coletas de produtos armazenados levando em consideração
quantidade, peso e volume a ser entregue e capacidade do veículo. Deve, a
contratada, dispor de frota com veículos:
a. Motocicleta com Baú;
b. Veículos fechados com capacidade de carga de até 1 (uma) Tonelada.
c. Veículos fechados com capacidade de carga de até 4 (quatro) Toneladas.
d. Veículos fechados com capacidade de carga de até 8 (oito) Toneladas.

Os veículos devem, incondicionalmente, ter situação, equipamento e assessórios
que atendam as normas de trânsito e transporte.

Os funcionários da contratada destinados à expedição e entrega final deverão
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estar devidamente uniformizados e identificados.

A frota será disponibilizada sob demanda, não cabendo pagamento pelo veículo
parado;

Após a expedição dos materiais solicitados pelos representantes da contratante, a
contratada será a responsável pela distribuição dos materiais, e deverá efetuar a
entrega no local determinado em até 48 horas.

Somente em casos de solicitações emergenciais pelos representantes da
contratante, a contratada deverá efetuar a distribuição e entrega dos materiais
no local determinado, em até 24 horas.

A contratada deverá conferir, junto com um representante da unidade que está
recebendo os produtos o que de fato está sendo entregue, onde o responsável
pelo recebimento após conferencia deve assinar o comprovante de entrega.

No caso de constatar divergência na entrega o responsável pelo recebimento
deve realizar as devidas anotações no próprio documento de entrega devendo a
contratada apurar o motivo da divergência e se posicionar por escrito.

A contratada será responsável pelo transporte dos produtos, desde o local de
expedição até o destino final, se responsabilizando por qualquer dano ou extravio
ocorrido no trajeto;

A contratada será responsável pelo remanejamento e/ou recolhimento dos
produtos distribuídos nas Unidades da contratante caso seja demandado;

No caso de expedições cujo transporte não for de responsabilidade da
contratada, as responsabilidades da contratada limitam-se à sua expedição no
Centro de Distribuição, momento em que a responsabilidade passa a ser do
33

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
transportador, ou seja, ao carregar o seu veículo para realizar o transporte da
carga, o transportador deverá conferir as cargas expedidas pela contratada e
assinar os respectivos comprovantes de entrega.

Durante a implantação do Centro de Distribuição, a contratada será a responsável
pela transferência dos estoques das dependências da contratante para o Centro
de Distribuição, mediante cronograma definido entre ambas as partes, com
finalidade de evitar problemas de desabastecimento nas unidades de saúde
durante esse período;

A contratada deverá disponibilizar informações das entregas realizadas,
detalhando por data, destino, carga entregue e responsável pelo recebimento;

12. DOS CUSTOS
12.1 – O valor será fixo, mensal, e deverá ser apresentado por lotes de serviços, onde
deverão ter as seguintes composições/base para as propostas de preços do seguinte:

12.1.1 – Serviços de armazenagem: que deve considerar todos os custos com
instalações físicas, impostos sobre instalações, despesas operacionais, manutenção e
conservação, segurança, seguros básicos, investimentos / despesa com estruturas de
armazenagem, estrutura administrativa, taxa de administração da contratada, impostos e
todas as demais despesas para o fornecimento de serviços conforme especificações do
termo de referência;

12.1.2 – Serviços de controle de Estoques: que deve considerar todos os custos com
sistemas de tecnologia

da informação WMS,

equipamentos de

movimentação

(empilhadeiras e carros hidráulicos), seguros contra roubo qualificado, previsão para perdas,
insumos, material para realização de inventários, taxa de administração da contratada,
impostos e todas as demais despesas para o fornecimento de serviços conforme
especificações do termo de referencia;
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12.1.3 – Serviços de separação e expedição: que deve considerar todos os custos com
sistemas de tecnologia da informação SIP e STP, infra-estrutura de rede sem fio, coletores de
dados via radio freqüência, insumos, servidores de dados, taxa de administração da
contratada, impostos e todos os demais equipamentos dispostos no anexo V, assim como
material para realização de inventários e todas as demais despesas para o fornecimento de
serviços conforme especificações do termo de referencia;

12.1.4 – Fornecimento de equipe especializada: que deve considerar todos os custos
salários, horas extras, DSR (descanso semanal remunerado), encargos, benefícios, uniformes,
EPI’s, taxa de administração da contratada, impostos e todas as demais despesas para o
fornecimento de serviços especificações do termo de referencia;

12.1.5 – Serviços de distribuição: que deve considerar todos os custos com sistemas
de tecnologia da informação, veículos, seguros, manutenção, combustíveis, taxa de
administração da contratada, impostos e todas as demais despesas para o fornecimento de
serviços conforme especificações do termo de referencia.

13. DOS SISTEMAS DE CONTROLE
Quanto ao Software de Gestão;

Escopo da Solução
 Planejamento de Compras e Reposição de Estoque, por proprietário e local;
 Compras e Recebimento de Fornecedor por proprietário e local;
 Controle de Estoque e Armazenagem por proprietário e local;
 Distribuição e Abastecimento por proprietário e local;
 Consumo por proprietário, local e setor de destino;

Características Técnicas
 Sistema 100% PLATAFORMA WEB
 Plataforma de integração embutida
 Altamente parametrizável e flexível
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 Integração rápida e fácil com outros sistemas via WebService
 Compatível com coletores de dados e dispositivos portáteis
 Segurança - total segurança contra a violação de dados ou acessos indevidos. Os
recursos de segurança incluem:
i.

Perfis de acesso que permitem definir autorizações de uso para os
módulos do sistema, tela, campos, botões e registros, combinando opções
de inclusão, modificação, somente consulta e/ou exclusão de dados

ii.

Senhas

seguras

criptografadas

no

banco

de

dados.

Usuários

administradores podem reinicializar as senhas, assim como cada usuário
pode alterar a sua. Deve ser possível restringir o uso de senha para uma
determinada quantidade mínima e máxima de caracteres alfanuméricos
iii.

Monitoramento de uso do sistema informando os usuários que estão
logados, quais usuários utilizaram o sistema e tentativas de log-on malsucedidas

 Auditoria e Logs.
i.

Qualquer inserção, modificação ou deleção de dados é gravada em Logs,
sendo possível rastrear exatamente o que foi feito, por qual usuário e
quando (data e hora)

ii.

O sistema deve possuir consultas específicas para fins de auditoria,
filtráveis por data, usuário, registro (dados) e tipo (adição, modificação ou
exclusão)

iii.

As trilhas de auditoria poderão ser mantidas por tempo indeterminado, s
e desejado

Módulos do Sistema Informatizado
Módulo de Cadastros Básicos


Locais - Deve ser um sistema multilocais, onde possa ser utilizado em varias
unidades conforme demanda da contratante, sendo possível configurar locais tais
como:
- Hierarquia de abastecimento (locais centrais, intermediários e de consumo)
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- Permissões de compra, distribuição e consumo
- Política de ressuprimento do local por produto ou grupo de produto
- Múltiplos endereços de armazenagem – controle da localização física do
produto
- Controle de gastos por centros de custo

a. Produtos - Devem atender às necessidades das diversas áreas do Município
permitindo gerenciar todas as informações necessárias e relevantes a cada tipo
de insumo, sendo possível configurar locais tais como
- Grupos e subgrupos em múltiplos níveis hierárquicos
- Inserir imagens e documentos no cadastro de um produto,
- Descrição resumida e descrição completa;
i.

Unidades de medida (inclui unidades de medida fracionáveis);

ii.

Classificação;
 Grupo e subgrupo (família);
 Conta Contábil;
 Classificação ABC;
 Classificação VEM (Vital, Essencial e Não Essencial) Para
medicamentos;
 Índice de Criticidade – XYZ;

iii.

Política de dispensação (FIFO, LIFO E FEFO);

iv.

Características Técnicas;
 Restrições de uso;

v.

Armazenagem/Manuseio;
 Código de barras por produto e por fornecedor;
 Condições de armazenagem;
 Controle de temperatura (ambiente, climatizado, refrigerado e
congelado);
 Medidas - peso, comprimento, largura, altura, superfície, volume;

vi.

Nível de Atenção;
 Atenção básica;
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 Atendimento hospitalar;
 Média complexidade;
 Alta complexidade;
vii.

Tipos de embalagens - embalagem e unitarização (ex.: caixa com 12
comprimidos, caixa com 24 frascos);

viii.

Portaria 344/98 (para medicamentos);

ix.

Controle de unitarização / manipulação;

x.

Controle de marca e fabricante;

xi.

Categoria de alerta / classificação de risco (inflamável, tóxico, irritante,
etc.);

xii.

Anexo de imagens e documentos (fotos, imagens, manual do fornecedor,
etc.);

xiii.

Política de ressuprimento (ponto de ressuprimento, ressuprimento
automático, etc.);

xiv.

Dentre outros;

b. Fornecedores - Deve permitir realizar no sistema ações de análise e controle de
pessoas jurídicas e físicas que fornecem, forneceram ou tem a intenção de
fornecer medicamentos, equipamentos e suprimentos para o município. O
sistema deve possibilitar inserir todas as informações consideradas necessárias e
relevantes dos fornecedores.
i.

Associação de produto a um fornecedor (individualmente ou por grupo de
produto);

ii.

Consulta à lista de produtos que uma empresa fornece;

iii.

Consulta à lista de empresas que fornecem um determinado produto;

iv.

Consulta ao cadastro de fornecedores com base em qualquer um de seus
campos - CNPJ, razão social, nome fantasia, situação, categoria,
UF/Região/Município, etc. Do resultado da busca, deverá ser possível
gerar relatórios e exportá-los para planilhas e documentos;

v.

Cadastro de referências bancárias do fornecedor e sua associação a
ordens de compra;
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vi.

Cadastro de contatos do fornecedor;

vii.

Registro de notificações e atendimentos realizados junto ao fornecedor;

viii.

Associação de representantes, acionistas e participações do fornecedor;

ix.

Histórico de compras e entregas de um fornecedor;

x.

Avaliação de desempenho, com base em critérios de prazo e
conformidade de entregas, bem como qualidade do produto e do
atendimento;

xi.

Emissão e controle da validade do Certificado de Registro Cadastral (CRC);

Módulo de Planejamento - O módulo de planejamento deve propiciar a análise e o
gerenciamento de reposições de estoque e de previsão de consumo em todos os
pontos de uma rede. O módulo de planejamento se divide em duas partes: o
Monitoramento de Estoques e Sugestão de Reposição.

a. Monitoramento de Estoques:
Funcionalidade que deve possibilitar aos gestores do Estado o monitoramento
dos níveis de estoques subdivididos em Itens abaixo do ponto de ressuprimento,
itens abaixo do ponto de ressuprimento com compras pendentes; itens próximos
ao ponto de ressuprimento, itens acima do ponto de ressuprimento e itens acima
do estoque Maximo.
Como já abordado anteriormente os níveis de estoque devem ser customizáveis
individualmente ou por grupo.

Deve possibilitar o usuário ter uma visão geral, por sub-proprietário ou por local;

b. Sugestão de Reposição:
A Sugestão de Reposição deverá auxiliar os planejadores a resolver as questões
relativas ao abastecimento de toda a cadeia, monitorando os níveis de estoque
em cada localidade e alertando os usuários sempre que medicamentos e
materiais precisam ser repostos em um local. Os cálculos de reposição utilizam
parâmetros como estoque de segurança, ponto de ressuprimento, estoque
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máximo, prazo de espera, consumo médio mensal, dentre outros indicadores.
A Sugestão de Reposição deve funcionar com sugestões de reabastecimento
automáticas considerando níveis de estoque, parâmetros de reposição,
encomendas pendentes e processos de compra em andamento;
Deve permitir definição de diferentes políticas de abastecimento e parâmetros de
reposição para cada produto (ou grupo de produto) por local ou sub-proprietário.
Módulo de Suporte a Compras
a. Pedido de Compra
Um pedido de compras representa uma lista de demandas de produtos que
precisam ser repostos por meio de aquisição junto a fornecedores. Cada
demanda deve ser representada pela necessidade de compra de um determinado
produto e sua quantidade. O sistema deve permitir:
i.

Sugestão automática de pedidos de compra (conforme parâmetros de
ressuprimento)

ii.

iii.

Workflow de aprovação de pedidos de compra, incluindo:


Aprovação de áreas técnicas



Aprovação de áreas responsáveis (chefias e diretorias)

Envio de mensagens de e-mail informando sobre a necessidade de
aprovação dos pedidos de compra

iv.

Classificação dos tipos de pedido – abastecimento regular, pedido
emergencial, uso específico, ação judicial

v.

Agrupamento de pedidos de compra para processos de compra

vi.

Definição dos prazos de entrega de cada produto em um pedido (por
exemplo: 2.000 comprimidos para ser entregue em 30 dias, mais 2.000 em
60 dias, etc.).

vii.

Consulta de pedidos de compra por produto, processo, situação, unidade
requisitante, etc.

b. Banco de Preços
O sistema deve disponibilizar funcionalidade equivalente a estrutura de banco de
preços possibilitando aos usuários consulta de preços referenciais de produtos
40

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
para serem utilizados em processos de compra. Deve servir também para
justificar os preços básicos praticados nas compras, comumente questionados por
órgãos gestores e fiscalizadores. O banco de preços tem como finalidade
oferecer:
i.

Suporte à tomada de decisão das comissões de licitação no julgamento de
processos licitatórios;

ii.

Emissão de planilha de preço estimado para processos de compra,
licitatórios ou em dispensa: preço base, preço mínimo e preço máximo;

iii.

Subsídio para a definição de orçamentos;

iv.

Emissão de estimativas de custos para a área financeira;

Módulo de Compra
i.

Efetuar o processo de aquisição junto a fornecedores dos pedidos de
medicamentos, equipamentos e suprimentos.

ii.

Permitir as modalidades de compra pública, tais como licitação, dispensa
de licitação e inexigibilidade.

iii. o sistema deverá emitir os documentos que configuram a ordem de
compra (ou ordem de fornecimento), tais como AF – Autorização de
Fornecimento e ARP - Ata de Registro de Preços.

Módulo de Controle de Ata de Registro de Preços
i.

Emissão de atas definindo fornecedor, valores e quantidades

ii.

Controle dos saldos e valores das atas

iii.

Controle de vigência das atas

iv.

Histórico dos preços de um item pertencente a uma ata

v.

Emissão da ata em DOC e/ou PDF para disponibilização na internet

vi.

Consulta aos produtos que possuem atas em vigência

vii.

O sistema deve alertar ao usuário caso tente emitir uma solicitação de
registro preço para um produto que já possua uma ata em vigência

viii.

O sistema deve alertar ao usuário por mensagem automática sobre a
vigência e saldo de atas cadastradas;
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ix.

Prorrogação de ata, mostrando os itens que já foram prorrogados e
aqueles que ainda podem ser prorrogados;

x.

Suplementação de ata, mostrando os itens que já foram suplementados e
aqueles que ainda podem ser suplementados;

xi.

Substituição de itens em uma ata, mostrando os itens que já foram
substituídos e aqueles que ainda podem ser substituídos;

xii.

Emissão de planilha de preços para registro de preços;

xiii.

Emissão da relação de atas emitidas em um período;

xiv.

Emissão do extrato das atas / preço / fornecedor por processo para
publicação legal;

Módulo de Ordem de Compra (ou Ordem de Fornecimento):
i.

Emissão de ordem de compra, com detalhe de produtos, marca local de
entrega, fornecedor, embalagem, preços, quantidades e prazos de
entrega;

ii.

Registro e monitoramento das ordens de compra por Fonte de recurso,
sub-proprietário, Empenho, modalidade do empenho, modalidade da
licitação, unidade gestora e convenio.

iii.

Registro de entrega da ordem de compra ao fornecedor, mantendo o
controle do período legal definido para a entrega dos produtos;

iv.

Associação da ordem de compra com a fonte de recurso

v.

Encerramento de produtos na ordem de compra (por exemplo, nos casos
em que há atendimento parcial ou rescisão de contrato)

vi.

Reprogramação de entregas mediante justificativa e aprovação de
responsáveis

vii.

Vários modelos de impressão. Ex: para uso interno, para uso externo
(envio ao fornecedor), dentre outros.

viii.

Notas fiscais entregues para a ordem de compra, com detalhamento das
entregas já realizadas e entregas pendentes

ix.

Emissão de relatórios gerenciais de ordem de compra por produto,
situação, fornecedor, data de expedição, data de entrega, local de
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entrega, valor unitário e total da compra

Módulo de Logística
Recebimento de Fornecedor
i.

Controle dos aspectos físicos e contábeis do processo de recebimento

ii.

Leitura de código de barras por fornecedor

iii.

Conversão de unidades de medida de entrega aos padrões locais de
estoque

iv.

Pré-recebimento com mapa de conferência e inspeção dos produtos
recebidos

v.

Seleção de endereço de armazenagem padrão para recebimento de
mercadorias

vi.

Registro de avaliação dos produtos recebidos com parecer técnico

vii.

Previsões de chegada de material por data ou período

viii.

Agendamento de entregas junto ao fornecedor

ix.

Controle de temperatura dos medicamentos recebidos (exemplo: 2 a 8 ºC)

x.

Recebimento parcial (com múltiplos recebimentos em uma mesma ordem
de compra)

xi.

Avaliação dos fornecedores, com base em critérios como a qualidade,
conformidade e cumprimento de prazos

xii.

Indicadores de desempenho de fornecedores

xiii.

Acompanhamento das notas fiscais recebidas e o seu trâmite para
pagamento

xiv.

Estorno de Recebimento

xv.

Devolução ao Fornecedor

Controle de Estoque
i.

Acesso aos níveis de disponibilidade de estoque em tempo-real

ii.

Saldo de estoque por local, proprietário de forma consolidada ou
detalhada;

iii.

Consulta de Movimentações de estoque (Kardex)
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iv.

Controle e rastreabilidade de lote, números de patrimônio e números de
série;

v.

Controle de marca e fabricante

vi.

Controle de proprietário

vii.

Consulta de produtos em falta no estoque

viii.

Consulta de produtos sem movimentação no estoque

ix.

Alerta de validade – produtos que irão vencer em x dias

Armazenagem :
i.

Visualização gráfica do armazém (por palete e por produto)

ii.

Leitura via código de barras e coletores

iii.

Controle da localização física e endereço de armazenagem do material

iv.

Cadastro de layout do depósito e das áreas de estocagem

v.

Cadastro de endereços especiais (locais de segregação ou interditados)

vi.

Controle de dispositivos de movimentação de estoque (paletes)

vii.

Impressão de etiquetas de endereços de armazenagem

viii.

Impressão de etiquetas de produtos com lote e validade

ix.

Alerta no manuseio de produtos de risco (inflamável, irritante, tóxico, etc.)

x.

Consulta de produtos e paletes aguardando endereçamento

xi.

Consulta de endereços de armazenagem vazios

xii.

Lista de trabalho – recebimento, conferência, endereçamento, inventário,
separação e expedição

Inventário
i.

ii.

Atender a modalidades de inventário:


Inicial



Encerramento de Atividades



Anual (Encerramento de Exercício)



Rotativo

Suporte a uma ou múltiplas contagens de inventário. O número de
contagens pode ser parametrizado ou ficar a critério do inventariante,
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conforme os resultados obtidos em cada contagem
iii.

Definição de usuário inventariante e comitê contador de inventário

iv.

Ordenação e organização do mapa de contagem conforme a disposição do
local inventariado

v.

Ajuste de inventário por quebra, danificação ou perda com justificativa do
responsável

vi.

Relatórios

de

ajustes,

divergência

de

contagem,

fechamento,

demonstrativo de inventário, dentre outros.

Distribuição - Transferência e Transporte
As transferências são utilizadas para movimentar produtos entre locais de
estoque, e são efetivadas a partir de solicitações de transferência, manuais ou
automáticas, periódicas ou emergenciais, devidamente aprovadas. O fluxo de
transferência é composto pelas etapas de solicitação, aprovação, atendimento e
aceite. Durante o processo de atendimento da transferência, será possível fazer
também o controle do transporte dos produtos entre os locais. Além de
possibilitar:
i.

Definição de prioridade para as solicitações de transferência

ii.

Consulta à lista de solicitações de transferência aguardando atendimento

iii.

Definição da data desejada para a entrega, permitindo um agendamento
de entregas para unidades requisitantes

iv.

Atendimento de uma única solicitação com múltiplos envios de
transferência, conforme as disponibilidades de estoque

v.

Cadastro de usuários aprovadores de solicitações de transferência

vi.

Geração

automática

de

solicitações de

transferência,

conforme

parâmetros de ressuprimento e níveis locais de estoque
vii.

Cadastro de múltiplas listas com pedidos favoritos que poderão ser
utilizados em pedidos freqüentes (mensais, semanais, etc.)

viii.

Deve possibilitar cancelar (local solicitante) ou rejeitar (local abastecedor)
solicitações de transferência, com inclusão de justificativa que levou ao
cancelamento ou à rejeição
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ix.

Inserção de itens não solicitados em uma transferência para usuários com
as devidas permissões

x.

Emissão de lista de separação, com sugestão por tipo de política de
dispensação (FIFO, LIFO ou FEFO), permitindo ao usuário alterar essa
seleção para separação

xi.

Emissão de lista de carregamento de acordo com a separação

xii.

Controle de saldos em trânsito

xiii.

Múltiplos aceites de transferência, com inserção de motivo de divergência

xiv.

Estorno de transferência, em caso de erro ou cancelamento do transporte

Módulo de Ações Judiciais
O sistema deve dispor de funcionalidade voltada ao controle de ações judiciais
abertas por pacientes permitindo ao usuário fazer o controle completo das ações
judiciais, desde a abertura do processo pelo paciente até a conclusão do
atendimento, quando o medicamento é entregue ao paciente. Com estas
ferramentas será possível criar procedimentos de controle de entrada e
cumprimento das decisões, evitando multas e crime de desobediência pelo não
cumprimento da decisão judicial, e proporcionando transparência a todas as
etapas do processo. Além de possibilitar:
i.

Registro de ações judiciais

ii.

Controle de tempo de resposta à ação por paciente

iii.

Controle do cumprimento da ação judicial

iv.

Controle do pedido de compra e ordem de compra para o paciente judicial

v.

Controle do estoque do paciente judicial, segregado do estoque regular

vi.

Controle de recebimento e entrega de medicamentos ao paciente

vii.

Impressão de recibos e colhimento de assinaturas do paciente ou seu
responsável legal

viii.

Alerta de pendências

Módulo de Informações Gerenciais:
A dinâmica que será empreendida com a implantação deste novo sistema deve
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propiciar a disponibilidade em tempo real, dentre outros, os seguintes Relatórios
Gerenciais.
a. Estoque
i.

Posição de Estoque por Local e por Produto

ii.

Mapa de Falta

iii.

Ficha de Estoque (Movimentações)

iv.

Alerta de Validade

v.

Curva ABC

vi.

Itens sem movimentação

b. Reposição
i.

Itens abaixo do ponto de ressuprimento sem pedido

ii.

Itens abaixo do ponto de ressuprimento com pedido

iii.

Itens próximos do ponto de ressuprimento

iv.

Itens acima do ponto de ressuprimento

v.

Itens acima do estoque máximo

c. Recebimento
i.

Histórico de Recebimentos por Fornecedor, Produto ou Grupo de Produto

ii.

Recebimentos Aguardando Conferência Física/Inspeção

iii.

Entregas no Período (Dia, Semana, Mês) por Local, Produto e Fornecedor

iv.

Fornecedores com Entregas Pendentes

v.

Indicador de Desempenho de Fornecedores (Qualidade + Conformidade)

d. Compras
i.

Demandas Aguardando Geração de Lista de Compra

ii.

Listas de Compra Aguardando Ordem de Compra

iii.

Processos de Compra por Posição

iv.

Ordens de Compra por Fornecedor/Produto

v.

Atas de Registro de Preço por Produto / Fornecedor

e. Consumo
i.

Consumo Mensal por Produto (Médio e Absoluto)

ii.

Consumo Mensal por Local (Médio e Absoluto)

iii.

Consumo Mensal por Proprietário (Médio e Absoluto)
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iv.

Histórico de Consumo por Setor

v.

Solicitações Aguardando Atendimento

vi.

Solicitações Atendidas no Período

14. DO INVENTÁRIO
Inventario
i.

Definição da programação do início e término do inventário e simultânea
transferência para a responsabilidade da contratada dos estoques inventariados;

ii.

Definição da ordem de prioridade das áreas e produtos a serem inventariados;

iii.

Preparação dos estoques para o inventário;

iv.

Os produtos que estiverem sendo inventariados e/ou transferidos deverão estar
bloqueados para separação e expedição;

v.

À medida que os estoques forem sendo inventariados, realocados em seus novos
endereços e devidamente cadastrados no sistema da contratada, estes passarão para
a responsabilidade da mesma.

vi.

Durante o período de inventário, a contratada será responsável pela gestão dos itens
já inventariados e transferidos e a contratante continuará responsável pela gestão
dos itens ainda não inventariados;

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1 – Executar os serviços dentro dos melhores padrões técnicos;

15.2 – Os técnicos que prestarão os serviços deverão usar crachá de identificação;

15.3 – Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do
trabalho, disciplina e demais regulamentos em vigor no local de trabalho;

15.4 – Reparar ou refazer, sem qualquer ônus para o contratante, os serviços que, a
critério desta, não tenham sido bem executados;

15.5 – O contrato deverá atender a Lei nº 8078/90 (código de defesa do consumidor),
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e demais legislações pertinentes;

15.6 – Cumprir as normas regulamentadoras de saúde do trabalho do ministério do
trabalho (NR);

15.7 – Atender as exigências da portaria nº 1052, de 29/12/1998/ANVISA-MS;

15.8 – Aplicar-se-á ao contrato firmado os mandamentos da lei nº 8.666/93 e
legislação complementar, da lei municipal nº 4.537/2005 e dos decretos municipal nº
28.928/2006 e 28.970/2006, a legislação de proteção e defesa do consumidor, os preceitos
de direito publico e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado;

15.9 – Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente as regras deste
instrumento e de seus anexos e ao conteúdo da proposta do licitante vencedor;

15.10 – O adjudicatário, ao ser regularmente convocado para assinar o instrumento
contratual, deverá comparecer a SEMUS no prazo Maximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena
de decair o direito a realização do fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81, da lei nº 8.666/93;

15.11 – Para assinar o contrato, o adjudicatário deverá demonstrar as boas condições
de habilitação exigidas no certame;

15.12 – Quando o licitante vencedor recusar-se, injustificadamente, a assinar o
instrumento contratual ou não apresentar situação regular no ato da assinatura, serão
convocados para celebrar o contrato, segundo a ordem de classificação, os outros licitantes
classificados, devendo ser observadas as prescrições deste termo e do edital respectivo,
referentes à aceitabilidade do objeto e do preço, a habilitação e a negociação visando o
preço melhor;
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15.13 – A contratada somente poderá subcontratar outra empresa para atendimento
parcial do objeto do contrato com a anuência previa da SEMUS, sendo vedada a
subcontratação total do contrato;

15.14 – Em caso de subcontratação de outra empresa, a contratada não transferirá
suas obrigações e responsabilidades, permanecendo, perante a SEMUS, com total
responsabilidade contratual;

15.15 – É vedado a contratada utilizar frota ou veículos abertos (todos os veículos
devem ser fechados ou tipo baú). Qualquer procedimento alternativo não poderá ser
adotado sem previa e expressa autorização da SEMUS;

15.16 – A contratada deverá fornecer aos seus empregados todos os equipamentos,
recursos materiais e condições necessárias para o desenvolvimento de suas funções e
exigidos por legislação ou norma do trabalho especifica;

15.17 – Cabe a contratada executar os serviços dentro dos prazos ajustados,
cumprindo os horários estabelecidos para atendimento.

15.18 – A contratada esta ciente de que deve guardar por si, por seus empregados,
ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza,
exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento, o
mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto,
por força da lei, civil e criminalmente responsável por sua indevida divulgação, descuidada
ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der
causa.

15.19 – A contratada deverá prover instalações especificas para a guarda de produtos
e subprodutos dos seguintes itens:
15.19.1 – Material Farmacológico;
15.19.2 – Material Odontológico;
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15.19.3 – Material Laboratorial;
15.19.4 – Material Hospitalar;
15.19.5 – Material de Expediente;
15.19.6 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização;
15.19.7 – Material de Consumo Alimentício.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
16.1 – Para o inicio da prestação de serviços se faz necessário:
a. Definição do Gestor do Contrato da contratante e da contratada, ou seja, dos
responsáveis que deverão representar as partes no relacionamento e nas
decisões a serem tomadas no dia a dia.
b. Definição pela contratante de preposto que deverá ser mantido nas
dependências da contratada que terá a atribuição de atestar em conjunto
com a contratada as Notas Fiscais entregues pelos fornecedores e que
deverão ser encaminhadas para setor indicado pelo gestor da contratante
para pagamento. Esse atesto deverá validar a integridade e qualidade da
carga recebida;
c. Definição junto á contratante das diversas regras de negócios que deverão ser
seguidas ao longo da prestação de serviços, tais como:
i.

Regras de inserção, cancelamento e manutenção de itens do cadastro
(serão definidas em conjunto com técnicos da contratada).

ii.

Prazo de validade mínimo para recebimento de materiais provenientes de
fornecedores;

iii.

Frequência para encaminhamento de relatórios de alertas;

iv.

Regras para o tratamento de recebimentos fora das especificações;

v.

Regras de devolução de cargas fora das especificações provenientes dos
fornecedores;

i.

Datas mensais para cubagem dos estoques da contratante que estejam
armazenados na estrutura da contratada e representante da contratante
que deverá acompanhar e validar essas cubagens;

d. Definição dos colaboradores da contratante e respectivo poder para acessar o
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sistema de gestão, receber relatórios de alertas, visualizar os relatórios
gerenciais, encaminhar ordens de compra, autorizar situações especiais e
validar solicitações de distribuições de materiais;
e. A contratante disponibilizará à contratada relação com nomes, matrículas
emails e numero de telefones das pessoas acima referidos;

16.1.1- Implantação e Operacionalização;
a. Garantia de Estoque;
A contratada será responsável pelos estoques que se encontrarem sob sua
guarda, garantindo a integridade dos mesmos.

Perdas de estoques provenientes de mau acondicionamento, erros nos
recebimentos de fornecedores e expedições à rede, serão de responsabilidade da
contratada.

Perdas de estoques provenientes de roubos, furtos ou incêndio deverão ser de
responsabilidade da contratada, limitados ao valor repassado pela seguradora.

Para tanto, a contratada deverá contar com procedimentos operacionais
adequados, segurança patrimonial armada 24 horas, segurança eletrônica,
circuito interno de TV e demais itens de segurança que se fizerem necessários
para garantir a integridade dos estoques da contratante.

A contratante deverá também contar com seguros contra incêndios no valor
total da carga e seguro contra roubo no valor determinado pela seguradora
conforme analise de risco.

16.2 – A contratante deverá assegurar a contratada, condições para o regular
cumprimento das obrigações desta ultima, inclusive realizando o pagamento pelos serviços
prestados na forma do ajustado entre as partes;
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16.3 – A contratante será responsável pela disponibilidade dos dados sobre suas
operações, ou seja, histórico, demandas de consumo, cadastro de produtos e todas as
demais informações sobre os itens a serem geridos pela contratada, repassando todas as
informações através de sistema informatizado, proporcionado assim a s interface do seu
sistema com o da contratada;

16.4 – A contratante manterá livros de ocorrências em cada uma de suas unidades,
no qual o servidor responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços deverá
fazer anotações diárias dos incidentes havidos, em especial daqueles que importem em
descumprimento de obrigações da contratada.

17. DO TÉRMINO OU RESCISÃO DO CONTRATO
17.1 – Ao termino do contrato ou na hipótese de sua rescisão, a contratada estará
obrigada a permitir que a secretaria municipal de saúde – SEMUS efetue a transferência de
todo o material estocado nas instalações da contratada, auxiliando-a na organização e no
empacotamento dos materiais, pelo prazo necessário a conclusão da transferência,
garantindo a integridade dos materiais, sendo o custo da nova transferência de
responsabilidade, da secretaria municipal de saúde – SEMUS.

18. DO PREÇO MÉDIO
18.1 – Os preços ofertados, conforme determinação na clausula onze, deste termo de
referencia, para caracterizarem o custo médio da contratação que, seguem com os seguintes
valores, conforme planilha anexada:

18.1.1 – O preço médio estimado para a prestação de serviços de
armazenagem: que deve considerar todos os custos com instalações físicas, impostos sobre
instalações, despesas operacionais, manutenção e conservação, segurança, seguros básicos,
investimentos / despesas com estruturas de armazenagem, estrutura administrativa, taxa de
administração da contratada, impostos e todas as demais despesas para o fornecimento de
serviços conforme especificações do termo de referencia, anexo IV e Anexo VI é de
R$2.450.877,44 (Dois milhões, quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e setenta sete reais
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e quarenta quatro centavos)

18.1.2 – O preço estimado para a prestação de serviços de controle de
Estoques: que deve considerar todos os custos com sistemas de tecnologia da informação
WMS, equipamentos de movimentação (empilhadeiras e carros hidráulicos), seguros contra
roubo qualificado, previsão para perdas, insumos, material para realização de inventários,
taxa de administração da contratada, impostos e todas as demais despesas para o
fornecimento de serviços conforme especificações do termo de referencia e anexo VII é de
R$ 603.804,00 (Seiscentos três mil, oitocentos e quatro reais)

18.1.3 – O preço estimado para a prestação de serviços de separação e
expedição: que deve considerar todos os custos com sistemas de tecnologia da informação
SIP e STP, infra-estrutura de rede sem fio, coletores de dados via radio frequência, insumos,
servidores de dados, taxa de administração da contratada, impostos e todos os demais
equipamentos dispostos no anexo V, assim como material para realização de inventários e
todas as demais despesas para o fornecimento de serviços conforme especificações do
termo de referencia é de R$ 370.890,96 (Trezentos e setenta mil, oitocentos noventa reais e
noventa seis centavos)

18.1.4 – O preço estimado para o fornecimento de equipe especializada: que
deve considerar todos os custos salários, horas extras, DSR (descanso semanal remunerado),
encargos, benefícios, uniformes, EPI’s, taxa de administração da contratada, impostos e
todas as demais despesas para o fornecimento de serviços especificações do termo de
referencia e anexo IV é de R$ 1.369.462,08 (Um milhão, trezentos e sessenta nove mil,
quatrocentos sessenta dois reais e oito centavos)
18.1.5 – O preço estimado para a prestação de serviços de distribuição: que
deve considerar todos os custos com sistemas de tecnologia da informação, veículos,
seguros, manutenção, combustíveis, taxa de administração da contratada, impostos e todas
as demais despesas para o fornecimento de serviços conforme especificações do termo de
referencia e anexo II e III é de R$ 552.052,68 (Quinhentos e cinquenta dois mil, cinquenta
dois reais e sessenta oito centavos).
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18.2 – O preço global estimado anual dos serviços contratados é de R$ 5.347.087,56
(Cinco milhões, trezentos quarenta sete mil, oitenta sete reais e cinquenta seis centavos)
considerando a seguinte composição de custos para execução dos lotes de serviços, nele
estando incluídos todos os custos e a margem de lucro da contratada, que nada mais poderá
reclamar a titulo de contraprestação pela execução de suas obrigações contratuais.

19. DO PAGAMENTO
19.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal de contrato, nomeado
pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.
19.2 – O pagamento esta condicionado a regularidade fiscal da empresa, devendo
esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da seguinte
documentação:
a) Certidão negativa de INSS;
b) Certidão negativa de FGTS;
c) Certidão negativa de divida trabalhista;
d) E outros, que sejam necessários para a realização do procedimento de
pagamento.
20. DAVIGENCIA DO CONTRATO
20.1 – O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura,
podendo este ser prorrogado por igual período, desde que, obedeça as normas
estabelecidas neste termo de referencia.
21. DO FISCAL DO CONTRATO
21.1 – A fiscalização do contrato será realizada pelo servidor da Secretaria Municipal
de Saúde - SEMUS – Coordenação de Almoxarifado com prerrogativas lei 8.666/93.
22. DAS PENALIDADES
22.1 - A fiscalização do contrato será realizada pelo servidor da Secretaria Municipal
de Saúde - SEMUS – Coordenação de Almoxarifado com prerrogativas lei 8.666/93.
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212.2 – Alem das sanções previstas no capitulo IV da lei federal nº 8.666/93 e demais
normas pertinentes, a contratada estará sujeita as penalidades a seguir descriminadas, a
serem aplicadas mensalmente:
22.2.1 – Pelo retardamento da execução dos serviços, multa diária de 1% (hum por
cento) sobre o valor mensal do contrato ate o 5º dia de atraso, a partir do qual se
caracterizará a inexecução total do contrato, com as consequências daí advindas;
22.2.2 – Pela inexecução parcial, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do preço
mensal;
22.2.3 – Pelo descumprimento de qualquer outra clausula, que não diga respeito
diretamente a execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre
o preço mensal;
22.2.4 – Pela rescisão do contrato por culpa da contratada, multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do contrato.
22.3 – As sanções são independentes, porém não cumulativas, devendo prevalecer
para efeito de pagamento, o valor Maximo das penalidades aplicadas dentro do período
mensal;
22.4 – O prazo para pagamentos de multas será de 5 (cinco) dias úteis a contar da
intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da contratante, o desconto das
respectivas importâncias do valor eventualmente devido a contratada;

22.5 – O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do
respectivo valor como divida ativa, sujeitando-se a contratada ao processo judicial de
execução.
São Luis, 29 de Julho de 2014.

________________________________________
LUZIA SALOMÃO BRITO
SUPERINTENDENTE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
MATR: 449080-1 - SUMAPA – SEMUS
56

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO I

A CONTRATADA DEVERÁ PROVER INSTALAÇÕES ESPECIFICAS PARA A GUARDA DE
PRODUTOS E SUBPRODUTOS DOS SEGUINTES ITENS ABAIXO:

1. Material Farmacológico;
2. Material Odontológico;
3. Material Laboratorial;
4. Material Hospitalar;
5. Material de Expediente;
6. Material de Limpeza e Produtos de Higienização;
7. Material de Consumo Alimentício.

OBSERVAÇÃO:
 Qualquer acréscimo e/ou demanda por armazenagem de outros itens, ficará
sujeita a apreciação, discussão e adequação do projeto, assim como dos seus
custos.
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ANEXO II
LOCAIS PREVISTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
LOTE I
Nº

UNIDADE

01

HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES – SOCORRÃO I

02

HOSPITAL DR. ODORICO AMARAL DE MATOS – HOSPITAL DA CRIANÇA

03

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SOCORRINHO II SÃO FRANCISO UPA II

04

UNIDADE MISTA ITAQUI BACANGA

05

HOSPITAL DA MULHER

06

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA – SAMU

07

PROJETO PRAIA 4 POSTOS – SALVAMAR

08

HOSPITAL URGENCIA / EMERGENCIA DR. CLEMENTINO MOURA – SOCORRÃO II

09

UNIDADE MISTA DO COROADINHO

10

UNIDADE MISTA SÃO BERNARDO

11

UNIDADE MISTA DO BEQUIMÃO

12

PRONTO SOCORRO DO ANIL

13

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SOCORRINHO I – COHATRAC UPA I

14

MATERNIDADE NAZIRA ASSUB – ESTIVA

LOTE II
Nº

UNIDADE

01

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL INFANTO JUVENIL CAPSI

02

CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL CAPS II

03

CENTRO DE ATENÇAÕ PSICO SOCIAL ALCOOL E DROGAS – CAPSAD II

04

RESIDENCIA TERAPEUTICA I FILIPINHO

05

RESIDENCIA TERAPEUTICA II APEADOURO

06

RESIDENCIA TERAPEUTICA III IPASE

07

CENTRO DE REFERENCIA SAUDE MENTAL DOM JOÃO ANTONIO FARINA

08

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE DO IDOSO – CAISI

09

CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHADOR – CEREST
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10

CENTRO DE REFERENCIA DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS – DIP

11

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS – CEO I VILA ESPERANÇA

12

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS – CEO II FILIPINHO

13

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS – CEO III ALEMANHA

14

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO FILIPINHO

15

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DA VILA ESPERANÇA

LOTE III
Nº

UNIDADE

01

CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE

02

CENTRO DE SAUDE JOSE CARLOS MACIEIRA

03

CENTRO DE SAUDE JOAO PAULO

04

CENTRO DE SAUDE RADIONAL

05

CENTRO DE SAUDE ANTONIO GUANARÉ

06

CENTRO DE SAUDE BEZERRA DE MENEZES

07

U.S.F SÃO FRANCISCO

08

CENTRO DE SAUDE PAULO RAMOS

09

CENTRO DE TESTAGEM ANONIMA – CTA ANIL

10

CENTRO DE SAUDE DE FATIMA

11

CENTRO DE SAUDE JOAO DE DEUS

12

CENTRO DE TESTAGEM ANONIMA – CTA LIRA

13

CENTRO DE SAUDE COHAB

14

CENTRO DE SAUDE GENESIO RAMOS FILHO

15

CENTRO DE SAUDE SALOMAO FIQUEME – COHATRAC

16

CENTRO DE SAUDE DJALMA MARQUES

17

CENTRO DE SAUDE TURU II – EX ESTADO

18

CENTRO DE SAUDE AMAR

19

CENTRO DE SAUDE PARAISO DRA VALDECY ELEUTERIA MARTINS

20

CENTRO DE SAUDE VILA EMBRATEL

21

CENTRO DE SAUDE VILA BACANGA – EMBRIAO
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22

CENTRO DE SAUDE CLODOMIR PINHEIRO COSTA

23

CENTRO DE SAUDE VILA NOVA

24

U.S.F VILA SARNEY

25

CENTRO DE SAUDE YVES PARGA

26

CENTRO DE SAUDE VILA ITAMAR

27

CENTRO DE SAUDE JOSE DE RIBAMAR FRAZAO CORREA

28

CENTRO DE SAUDE ITAPERA

29

CENTRO DE SAUDE QUEBRA POTE

30

U.S.F. COQUEIRO

31

CENTRO DE SAUDE THALES RIBEIRO GONÇALVES

32

CENTRO DE SAUDE TIBIRI

33

CENTRO DE SAUDE MARIA DE LOURDES RODRIGUES – RIO GRANDE

34

CENTRO DE SAUDE LAURA VASCONCELOS

35

CENTRO DE SAUDE MARACANÃ

36

CENTRO DE SAUDE PEDRINHAS I

37

CENTRO DE SAUDE PEDRINHAS II

38

U.S.F. PIRAPORA

39

CENTRO DE SAUDE SÃO CRISTOVAO

40

U.S.F. JARDIM SÃO CRISTOVAO

41

CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA SÃO BERNARDO

42

CENTRO DE SAUDE SÃO RAIMUNDO

43

CENTRO DE SAUDE NAZARETH NEIVA

44

U.S.F. SANTA CLARA

45

CENTRO DE SAUDE GAPARA

46

CENTRO DE SAUDE SANTA BARBARA

47

CENTRO DE SAUDE COQUILHO

48

CENTRO DE SAUDE DR. ANTONIO CARLOS SOUZA DOS REIS OLIMPICA

49

CENTRO DE SAUDE MARIA AYRECILA – CIDADE OLIMPICA II

50

CENTRO DE SAUDE JAILSON ALVES VIANA – CIDADE OLIMPICA III

51

U.S.F. SANTA EFIGENIA
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52

CENTRO DE SAUDE FABICIANA MORAES

53

U.S.F. VILA LOBAO

54

CENTRO DE SAUDE JANAINA

LOTE IV
Nº

UNIDADE

01

CENTRO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS – CEMARC

02

SUPERINTENDENCIA DE AÇOES EM SAUDE – CARTAO SUS

03

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA – SVES

04

COORDENAÇAO DO PROGRAMA DE ORTESES E PROTESES

05

CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

06

LABORATORIO CENTRAL – LACEM

07

COORDENAÇAO DO PSF / PACS

08

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

09

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS

10

COORDENAÇAO DE ASSISTENCIA AO ADULTO

11

COORDENAÇAO DE ODONTOLOGIA

12

SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA A REDE DE SAUDE

13

SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇAO EM SAUDE

14

SUPERINTENDENCIA DE AÇOES EM SAUDE

15

COORDENAÇÃO DO PCFAD – DENGUE

16

UNIDADE INTEGRADA ALBERICO SILVA – CIEP

17

SUPERINTENDENCIA DE INFORMAÇAO DA SAUDE

18

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA

19

COORDENAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

20

COORDENAÇAO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS

21

DIVISAO DE COMUNICAÇAO E PROTOCOLO

22

DIVISAO DE PAGAMENTO

23

ARQUIVO MORTO

24

GABINETE DO SECRETARIA DE SAUDE – SEMUS
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25

SUPERINTENDENCIA DE MATERIAL E PATRIMONIO – SUMAPA

26

SUPERINTENDENCIA ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL

27

COMISSAO SETORIAL DE LICITAÇÃO

28

COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO

29

COORDENAÇAO DE PESSOAL – SEMUS

30

OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LUIS

31

SUPERINTENDENCIA DE ADMININSTRAÇAO E FINANÇAS

32

COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL

33

CENTRAL DE CONTROLE DE ZOONOSES

34

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

35

ESCOLA TECNICA DO SUS

Obs: A entrega dos medicamentos ocorrerá conforme as demandas de cada Unidade de
Saúde, não existindo, portanto, um cronograma de entrega. Em caso de dúvida por parte
dos licitantes, quanto aos locais de entrega, acima mencionados, a Secretaria Municipal de
Saúde estará à disposição para prestar maiores esclarecimentos.
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ANEXO III
NECESSIDADES / CARACTERISTICAS DA OPERAÇÃO
ITEM

NECESSIDADES /CARACTERISTICAS DA OPERAÇÃO

QUANT

UND

01

NR. DE PALETES RECEBIDOS/CONFERIDOS MÊS

600

UND

02

AREA DE ARMAZENAGEM

2425

M²

03

ALTURA DO ARMAZEM

08

MTS

04

NR. DE POSIÇOES PARA ARMAZENAMENTO

2700

UND

05

NR. DE RACKS AUTO PORTANTES E EMPILHAVEIS

20

UM

06

QUANTIDADE MINIMA DE DOCAS

08

UND

01

UND

10

UND

650

M²

07

08

NR. DE EMPILHADEIRAS ELETRICAS EXCLUSIVAS PARA
OPERAÇÃO ATE 10MTS
NR. DE CARRINHOS HIDRAULICOS C/CAPACIDADE DE
1,5 TON

09

AREA REFRIGERADA PARA MEDICAMENTOS

10

QUALIDADE DO PISO

EXCELENTE

CD

11

CAPACIDADE DO PISO

05

TON/M²

12

AREA PARA PRODUTOS CONTROLADOS

80

M²

13

VIGILANCIA ELETRONICA (CAMERAS)

15

UND

14

POSTOS DE VIGILANCIA

01

UND

15

INSTALAÇOES ELETRICAS EM PERFEITO ESTADO

TODO CD

CD

16

NR. DE BANCADAS P/PRODUÇÃO 1.50 X 7.0 MTS

03

UND

12.000.000,00

R$

200

UND

01

DIA

17

18

19

VALOR MEDIO DOS PRODUTOS PARA CALCULO DO
SEGURO
QT. MENSAL DE ENTREGAS NORMAIS CONFORME
CRONOGRAMA
PRAZO PARA ENTREGAS NORMAIS CONFORME
CRONOGRAMA

20

QT. MENSAL DE ENTREGA EXTRAORDINARIA

10

UND

21

PRAZO DE ENTREGA EXTRAORDINARIA CAPITAL

01

DIA
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22

23

24

VALOR DOS PRODUTOS ENTREGUE PRO MÊS PARA
CALCULO DE SEGUROS
VALOR MEDIO DO DESPACHO PARA CALCULO DE
SEGURO

1.000.000,00

R$

20.000,00

R$

1.000

KG

PESO MEDIO DA ENTERGA NORMAL/MÊS POR
UNIDADE DE SAUDE

CARACTERISTICA COMPLEMENTARES:
 Piso em perfeitas condições;
 Instalações elétricas em perfeito estado e compatível com a área
apresentada;
 Equipamentos de refrigeração, ventilação, com o objetivo de proporcionar a
temperatura ideal para a armazenagem de medicamentos, de acordo com
regulamentação da ANVISA e as normas de boas praticas de armazenagem;
 Sistema de vigilância eletrônica das áreas do armazém;
 Postos de vigilância armada durante 24hrs, em quantidade mínima para
atender as necessidades de segurança na área externa do cd.
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ANEXO IV
QUANTIDADE MINIMA DE PROFISSIONAIS DA CONTRATADA ENVOLVIDA NA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS
I – CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

EQUIPE

CARGO/FUNÇÃO

QUANT

UND

01

RESPONSAVEL GERAL COM NIVEL SUPERIOR

1

FUNC

02

SUPERVISOR DE ARMAZEM COM NIVEL SUPERIOR

1

FUNC

03

LIDER DE ARMAZEM COM NIVEL SUPERIOR

2

FUNC

04

EMPILHADEIRISTA

2

FUNC

3

FUNC

05

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COM 2º GRAU
COMPLETO

06

CONFERENTES COM 2º GRAU COMPLETO

5

FUNC

07

AJUDANTES DE ARMAZEM COM 1º GRAU COMPLETO

16

FUNC

1

FUNC

08

FARMACEUTICO DEVIDADMENTE REGISTRADO NO
CRF

OBSERVAÇÃO:
A contratada deverá incluir no salário base do profissional, o qual não poderá ser
inferior ao piso da categoria de cada classe, todos os custos com encargos sociais,
provisões, previsões, insumos, benefícios obrigatórios por lei ou estabelecidos em
acordo/dissídio coletivo e todos os demais custos inerentes a legislação trabalhista e
tributaria CLT.

ATENÇÃO: NÃO SERÁ ACEITA A CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE
TRABALHADORES.
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ANEXO V

QUANTIDADE ESTIMADA DE EQUIPAMENTOS DA CONTRATADA DISPONIVEIS PARA
CONTROLE E OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS

EQUIPAMENTOS DA AREA DE TECNOLOGIA DA

QUANT

UND

1

UND

SERVIDOR WEB

1

UND

IMPRESSORA ZEBRA – MODELO S-600 OU COMPATIVEL

2

UND

1

UND

1

UND

1

UND

1

UND

8

UND

6

UND

SERVIDOR DE COLETOR COMPATIVEL

1

UND

HUB DE COMUNICAÇÃO, 24 PORTAS 10/100 GERENCIAVEL

1

UND

ACCESS PORT

4

UND

CARREGADOR DE BATERIAS P/COLETORES

4

UND

COMPUTADOR

12

UND

INFORMAÇÃO
SERVIDOR DE BANCO DE DADOS C/SUPORTE PARA MULTIPROCESSAMENTO, MINIMO XEON DE 3.0GHZ, CACHE L2 DE
2MB MINIMO, MINIMO 2GB DE RAM, FONTE
REDUNDANTE, CONFIGURAÇÃO EM RAID 5, UNIDADE DE
BACKUP DLT, DISPOSIÇÃO EM RACK

NO-BREAK/GERADOR P/SUPORTAR PARQUE TECNOLOGICO
POR ATE 1 HORA OU 6KVA
SWITH DE COMUNICAÇÃO 24 PORTAS 10/100/1000 GBPS,
SUPORTE A VLAN, BACKPLANE MINIMO DE 48GBPS, FONTE
REDUNDANTE, ESPELHAMENTO DE PORTAS, GERENCIAVEL
SWITCH DE RF
RACK 19”, 4 EXAUSTORES, PORTA DE VIDRO, 4 BANDEJAS
NORMAIS, 1 BANDEJA DESLIZANTE
COLETORES DE RADIO FREQUENCIA
COLETOR C/FIO, LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, MODELO
LS4004I
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ESTABILIZADOR C/POTENCIA MINIMA 300W, BIVOLT

2

UND

IMPRESSORA JATO DE TINTA

2

UND

2

UND

ROTEADOR

1

UND

AQUISIÇÃO PACOTES OFFICE

8

UND

PONTOS DE REDE

20

UND

IMPRESSORA LASER C/SERVIDOR E CAPACIDADE MIN
30.000 IMPRESSOES/MÊS

OBSERVAÇÃO: A CONTRATADA DEVERÁ AINDA DISPOR DE TODOS OS DEMAIS ITENS DE
INFRA-ESTRUTURA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA.
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ANEXO VI

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E DEMAIS ESTRUTURAS
PARA EQUIPE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS.
ITEM
01

DESCRIÇÃO
AREA ADMINISTRATIVA CLIMATIZADA DESTINADA A
SMS

QUANT

UND

30

M²

02

ESTAÇÕES DE TRABALHO DESTINADAS PARA A SMS

8

UND

03

CADEIRAS C/RODAS

8

UND

04

CADEIRAS S/RODAS

16

UND

12

M²

05

SALA DE REUNIÕES CLIMATIZADA C/MESA PARA 8
CADEIRAS
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ANEXO VII
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO NR:
PROCESSO NR:
OBJETO:
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:
TELEFONE:

FAX:

E-MAIL:
BANCO/AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME:
RG / ORG. EXPEDITOR:

CPF:
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

60 DIAS

12 MESES

PRAZO DE PAGAMENTO

PRAZO P/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
LOTE ÚNICO

ITEM

DESCRIÇÃO/PLANILHA

PREÇO MENSAL R$

1

Serviços de ARMAZENAGEM: que deve considerar todos os custos com instalações
físicas, impostos sobre instalações, despesas operacionais, manutenção e
conservação, segurança, seguros básicos, investimentos / despesas com estruturas
de armazenagem, estrutura administrativa, taxa de administração da contratada,
impostos e todas as demais despesas para o fornecimento de serviços conforme
especificações do termo de referencia, anexo V e Anexo VIII

R$

-

R$

-

2

Serviços de CONTROLE DE ESTOQUES: que deve considerar todos os custos com
sistemas de tecnologia da informação WMS, equipamentos de movimentação
(empilhadeiras e carros hidráulicos), seguros contra roubo qualificado, previsão
para perdas, insumos, material para realização de inventários, taxa de
administração da contratada, impostos e todas as demais despesas para o
fornecimento de serviços conforme especificações do termo de referencia e anexo
X

R$

-

R$

-

3

Serviços de SEPARAÇÃO E EXPEDIÇÃO: que deve considerar todos os custos com
sistemas de tecnologia da informação SIP e STP, infra-estrutura de rede sem fio,
coletores de dados via radio freqüência, insumos, servidores de dados, taxa de
administração da contratada, impostos e todos os demais equipamentos dispostos
no anexo VII, assim como material para realização de inventários e todas as demais
despesas para o fornecimento de serviços conforme especificações do termo de
referencia

R$

-

R$

-

4

Fornecimento de EQUIPE ESPECIALIZADA: que deve considerar todos os custos
salários, horas extras, DSR (descanso semanal remunerado), encargos, benefícios,
uniformes, EPI’s, taxa de administração da contratada, impostos e todas as demais
despesas para o fornecimento de serviços especificações do termo de referencia e
anexo VI

R$

-

R$

-

5

Serviços de DISTRIBUIÇÃO: que deve considerar todos os custos com sistemas de
tecnologia da informação, veículos, seguros, manutenção, combustíveis, taxa de
administração da contratada, impostos e todas as demais despesas para o
fornecimento de serviços conforme especificações do termo de referencia e anexo
III e IV

R$

-

R$

-

R$

-

VALOR TOTAL

PREÇO GLOBAL 12 MESES R$

DATA
______________________________________________
NOME E CARGO
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ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DA DESPESA)
LOTE ÚNICO
ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO/PLANILHA
Serviços de ARMAZENAGEM: que deve
considerar todos os custos com instalações
físicas, impostos sobre instalações, despesas
operacionais, manutenção e conservação,
segurança, seguros básicos, investimentos /
despesas com estruturas de armazenagem,
estrutura administrativa, taxa de
administração da contratada, impostos e todas
as demais despesas para o fornecimento de
serviços conforme especificações do termo de
referencia.
Serviços de CONTROLE DE ESTOQUES: que
deve considerar todos os custos com sistemas
de tecnologia da informação WMS,
equipamentos de movimentação
(empilhadeiras e carros hidráulicos), seguros
contra roubo qualificado, previsão para
perdas, insumos, material para realização de
inventários, taxa de administração da
contratada, impostos e todas as demais
despesas para o fornecimento de serviços
conforme especificações do termo de
referencia.
Serviços de SEPARAÇÃO E EXPEDIÇÃO: que
deve considerar todos os custos com sistemas
de tecnologia da informação SIP e STP, infraestrutura de rede sem fio, coletores de dados
via radio freqüência, insumos, servidores de
dados, taxa de administração da contratada,
impostos e todos os demais equipamentos
dispostos no anexo VII, assim como material
para realização de inventários e todas as
demais despesas para o fornecimento de
serviços conforme especificações do termo de
referencia.

PREÇO MENSAL R$

PREÇO GLOBAL
12 MESES R$

R$ 204.239,82

R$2.450.877,44

R$ 50.137,00

R$ 603.804,00

R$ 30.907,58

R$ 370.890,96
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4

5

Fornecimento de EQUIPE ESPECIALIZADA: que
deve considerar todos os custos salários, horas
extras, DSR (descanso semanal remunerado),
encargos, benefícios, uniformes, EPI’s, taxa de
administração da contratada, impostos e todas
as demais despesas para o fornecimento de
serviços especificações do termo de
referencia.
Serviços de DISTRIBUIÇÃO: que deve
considerar todos os custos com sistemas de
tecnologia da informação, veículos, seguros,
manutenção,
combustíveis,
taxa
de
administração da contratada, impostos e todas
as demais despesas para o fornecimento de
serviços conforme especificações do termo de
referencia.
VALOR TOTAL

R$ 114.121,84

R$ 370.890,96

R$ 46.004,39

R$ 552.052,68

R$ 5.347.087,56
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ANEXO III
MODELO “A”
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
IDENTIFICAÇÃO
Empresa:

CNPJ:

Representante Legal:

CPF:

Para fins de participação no Pregão nº 03/2015, o licitante acima identificado DECLARA:
1. Consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de
pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 (quatorze).
Local/Data/Assinatura:
_________________, _____/______/______, ____________________________

Observação:
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa)
emissor.
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ANEXO III
MODELO “B”
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 OU
COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI 11.488/2007.
A
empresa
_____________________________________________________________, 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, para fins do
disposto do Edital, do PREGÃO PRESENCIAL N°. 03/2015, sob as sanções administrativas
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(
) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº
123, de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
________________________, __ de _______ de 2015
_________________________________________________________________
Nome:
Cargo:
RG:
OBS. 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue o Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta
licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal
4.830/07 ou Lei Federal 11.488/2007.
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ANEXO III
MODELO “C”
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

E

ATENDIMENTO

ÀS

A empresa ____________________________________________, inscrita
no CNPJ n°___________________________, sediada em _______________________ por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)______________, portador(a) da Carteira de
Identidade n.º ______________ e do CPF no _______________, DECLARA, que a empresa
atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação
do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

Local, _____de___________ de 2015

______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO III
MODELO “D”
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ
sob o n.º _______________, sediada na ____________________(endereço completo), por
seu representante legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei
Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar
do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou
concordata.
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os
seus termos.

Local, _____de___________ de 2014

______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO III
MODELO “E”
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada
Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do
Edital), declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a
participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de
(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
São Luís (MA),

(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO IV
MINUTA “A” – CONTRATO
MINUTA DO CONTRATO

Ref: Processo Administrativo n.º 040-3744/2014
CONTRATO Nº. ___/2014
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
PARA
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA
GESTÃO MUNICIPAL DE ARMAZENAMENTO
E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS
DE
SAÚDE,
DORAVANTE
DENOMINADO LOGISTICA ESPECIALIZADA
DE
MEDICAMENTOS
E
MATERIAIS,
CELEBRADO
ENTRE
A
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS E A
EMPRESA XXXXXXXXXXXX. MEDIANTE AS
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE
ESTABELECIDAS.
BASE LEGAL: LEI 8.666/93, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 003744/2014.

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº.
05.760.293/0001-29, com sede na rua Dep. Raimundo Vieira da Silva, n. 2000, Parque do
Bom Menino, Centro, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, neste ato
representada por seu titular Sra. HELENA DUAILIBE FERREIRA, brasileira, portadora da
carteira de identidade nº. 00014991493-8, expedida pela SSP/MA e inscrito no CPF sob nº.
252.521.943-00, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada de
CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXXXXXXXX. pessoa jurídica de direito privado, com
sede na XXXXXXXXXXXXXXXXX, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º
XXXXXXXX/XXXX-XX, Inscrição Estadual n.º XXXXXXXXX, neste ato representada pelo Sr.
XXXXXXXXXXXXXX, portador da C.I. n.º XXXXXXX SSP/MA e CPF n.º XXXXXXXXXXX,
residente e domiciliado à XXXXXXXXXXXXXXXX, nesta cidade, doravante denominada de
CONTRATADA, firmam o presente Contrato, que se regerá pelas Leis n.º 10.520/2002 e
8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e
condições que se anunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratação de empresa para Prestação de Serviços para a Implantação e
Operacionalização da Gestão Municipal de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos
e Insumos de Saúde, em conformidade com as especificações e condições constantes no
Termo de Referência; doravante denominado “LOGISTICA ESPECIALIZADA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS“.
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EMPRESA:
Item

UND.

QTD

PREÇO R$
UNIT.

TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, podendo este
ser prorrogado por igual período, desde que, obedeça as normas estabelecidas no Termo
de Referencia.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
I – Inicio da prestação dos serviços se faz necessário:
a) Definição do Gestor do Contrato da contratante e da contratada, ou seja, dos
responsáveis que deverão representar as partes no relacionamento e nas decisões a
serem tomadas no dia a dia.
b) Definição pela contratante de preposto que deverá ser mantido nas dependências da
contratada que terá a atribuição de atestar em conjunto com a contratada as Notas
Fiscais entregues pelos fornecedores e que deverão ser encaminhadas para setor
indicado pelo gestor da contratante para pagamento. Esse atesto deverá validar a
integridade e qualidade da carga recebida;
c) Definição junto á contratante das diversas regras de negócios que deverão ser
seguidas ao longo da prestação de serviços, tais como:
i. Regras de inserção, cancelamento e manutenção de itens do cadastro (serão
definidas em conjunto com técnicos da contratada).
ii. Prazo de validade mínimo para recebimento de materiais provenientes de
fornecedores;
iii. Freqüência para encaminhamento de relatórios de alertas;
iv. Regras para o tratamento de recebimentos fora das especificações;
v. Regras de devolução de cargas fora das especificações provenientes dos
fornecedores;
vi. Datas mensais para cubagem dos estoques da contratante que estejam
armazenados na estrutura da contratada e representante da contratante que
deverá acompanhar e validar essas cubagens;
d) Definição dos colaboradores da contratante e respectivo poder para acessar o
sistema de gestão, receber relatórios de alertas, visualizar os relatórios gerenciais,
encaminhar ordens de compra, autorizar situações especiais e validar solicitações de
distribuições de materiais;
e) A contratante disponibilizará à contratada relação com nomes, matrículas emails e
numero de telefones das pessoas acima referidos;
II - Implantação e Operacionalização;
a) Garantia de Estoque;
I - A contratada será responsável pelos estoques que se encontrarem sob sua guarda,
garantindo a integridade dos mesmos.
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II - Perdas de estoques provenientes de mau acondicionamento, erros nos recebimentos de
fornecedores e expedições à rede, serão de responsabilidade da contratada.
III - Perdas de estoques provenientes de roubos, furtos ou incêndio deverão ser de
responsabilidade da contratada, limitados ao valor repassado pela seguradora.
IV - Para tanto, a contratada deverá contar com procedimentos operacionais adequados,
segurança patrimonial armada 24 horas, segurança eletrônica, circuito interno de TV e
demais itens de segurança que se fizerem necessários para garantir a integridade dos
estoques da contratante.
V - A contratante deverá também contar com seguros contra incêndios no valor total da
carga e seguro contra roubo no valor determinado pela seguradora conforme analise de
risco.
CLÁUSULA QUARTA - DAS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS LEGAIS
I - Para a contratação e a conseqüente prestação dos serviços especializados, a contratada
deverá atender toas as exigências legais e técnicas, estipuladas pela legislação sanitária,
apresentando previamente as seguintes comprovações:
II - Licença de funcionamento expedida pela autoridade sanitária do município onde estiver a
sede da empresa licitante, nos termos da portaria nº 1052/98 da ANVISA/MS;
III - Autorização de funcionamento, da matriz da empresa, para armazenar medicamentos,
expedido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, de acordo com os art. 02
e 50 da lei nº 6360/76 e art. 02 e 75 do decreto nº 79094/77;
IV - Autorização de funcionamento, da matriz da empresa, para armazenar produtos
correlatos, expedido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, de acordo
com os art. 02 e 50 da lei nº 6360/76 e art. 02 e 75 do decreto nº 79094/77;
V - Autorização de funcionamento, da matriz da empresa, para transportar medicamentos,
expedido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, de acordo com os art. 02
e 50 da lei nº 6360/76 e art. 02 e 75 do decreto nº 79094/77;
VI - Autorização de funcionamento, da matriz da empresa, para transportar produtos
correlatos, expedido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, de acordo
com os art. 02 e 50 da lei nº 6360/76 e art. 02 e 75 do decreto nº 79094/77;
VII - Autorização especial, da matriz da empresa, para armazenagem de medicamentos
especiais, nos termos da Portaria 344/98 – da Secretaria de Vigilância do Ministério da
Saúde; incluída a necessidade de licença para armazenagem;
VIII - Autorização especial, da matriz da empresa, para transportar medicamentos especiais,
nos termos da Portaria 344/98 – da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde; incluída
a necessidade de licença para armazenagem;
IX - Certificado de Licença de funcionamento, da matriz da empresa, expedida pela Polícia
Federal para o transporte de substancias psicotrópicas.
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES MINIMAS DE ARMAZENAGEM
Armazenamento e movimentação de carga:
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I - As operações deverão ser realizadas pela contratada no Centro de Distribuição, onde a
mesma será responsável pelo armazenamento e movimentação das cargas;
II - Após o recebimento e conferencia dos produtos, a contratada deverá providenciar o
armazenamento e endereçamento do mesmo, conforme suas características.
III - A contratada devera disponibilizar estrutura de armazenamento (galpão/central de
distribuição) que atenda as seguintes características:
a) Localizada no Município contratante
b) Galpão destinado para fins de armazenagem e movimentação de materiais e
suprimentos;
c) Área que circunda o local de armazenamento devidamente protegida
(murada/cercada);
d) Galpão com disponibilidade de área para armazenamento de produtos conforme sua
característica (medicamentos, equipamentos e suprimentos) e necessidade de
acondicionamento (refrigerado ou climatizado);
e) Possuir docas com plataforma niveladoras de forma a facilitar o carrego e descarrego
de veículos;
f) Possuir área de pátio para manobra e estacionamento de caminhões;
g) Possuir segurança armada 24 horas, sensores de presença e circuito fechado de TV;
h) Possuir atestado de regularidade emitido pelo Corpo de Bombeiro;
i) Possuir equipamentos adequados para movimentação de medicamentos,
suprimentos e equipamentos (empilhadeiras, transpaleteiras, paletes);
j) Possuir equipamentos adequados para o armazenamento de medicamentos,
equipamentos e suprimentos (porta paletes, estantes, etc.)
k) Possuir equipamentos de informática necessários a utilização do sistema na central
de distribuição.
l) Possuir atestado de desinfecção periódica de todo o ambiente, (Monitoramento
Integrado de Pragas), sendo este efetuado por empresa credenciada por órgãos
competentes e especializados para tal fim.
m) Possuir bens e infra-instrutora de rede, link e hardware para manter e operar o
sistema de gestão;
IV - A depender da demanda e volume dos produtos, a contratada poderá ser demandada
para realizar as operações em estrutura de armazenamento (galpão/central de distribuição)
disponibilizado pelo próprio Município. Nesse caso especifico:
a) Será de responsabilidade de a contratada realizar as adequações necessárias no
galpão/central de distribuição
b) Será de responsabilidade de a contratada arcar com as despesas de aluguel,
impostos sobre o imóvel, água, esgoto e energia elétrica do galpão/central de
distribuição disponibilizado.
CLÁUSULA SEXTA – DOS SEGUROS
I - A contratada deve manter as instalações físicas (armazém) e estoques, cobertas por
seguros contra incêndio, raios, explosões, devendo estar vinculado ao valor do estoque
após inventario, atualizando os valores sempre que necessário e/ou solicitado pela
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS;
II - As diferenças financeiras de inventário (faltas menos sobras) serão repostas pela
contratada, a critério exclusivo da contratante, através de desconto de fatura;
III – Para os casos de avarias serão consideradas de responsabilidade e devidas pela
contratada, todas às vezes cujo valor ultrapassar 0,05% do valor do estoque.
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CLÁUSULA SETIMA – DO RECEBIMENTO DEMATERIAIS DOS FORNECEDORES DA
CONTRATANTE
Recebimento de Produtos:
a) A partir do início das transferências dos estoques para as dependências da
contratada, os novos recebimentos provenientes dos fornecedores da contratante
deverão ser efetuados pela contratada.
b) A contratante deverá cadastrar na web site da contratada as informações das cargas
que serão recebidas pela contratada, seja ela proveniente de aquisição, doação,
transferência ou qualquer outra natureza, esse cadastro deverá ser realizado com
antecedência mínima de 48 horas (quarenta e oito horas) do referido recebimento.
c) A contratada só deverá realizar o recebimento de qualquer carga da contratante,
quando todos dados referente à aquisição, doação ou transferência tiverem sido
cadastrados na web site da contratada pela contratante ou a documentação
referente à referida carga tiver sido previamente encaminhada à contratada no prazo
mínimo de 48 horas (quarenta e oito horas).
d) No ato do cadastro referido no item anterior, caso o item não esteja já cadastrado no
sistema, a Coordenação Administrativa da contratante fará um cadastro prévio
contendo a descrição do produto, marca, unidade de medida e preço. Na chegada do
fornecedor ao CD (Centro de Distribuição) da contratada, esta deverá finalizar o
referido cadastro, alimentando-o com as demais informações necessárias ao perfeito
gerenciamento do estoque.
e) No recebimento, a contratada deverá verificar a compatibilidade entre o material
recebido, a comunicação de envio e a nota fiscal recebida, garantindo dessa forma a
celeridade no recebimento de materiais.
f) A contratada deverá validar a Nota Fiscal do fornecedor com as informações
cadastradas previamente pela contratante, deverá alimentar o seu sistema com
informações da Nota Fiscal do fornecedor e estando a documentação correta deverá
fazer a conferência cega dos produtos.
g) Estando a carga em condições de ser recebida, a contratada deverá alimentar o seu
sistema de informatização com a Nota Fiscal do fornecedor, e deverá fazer a
conferência dos materiais quando emitirá o ATESTO DE RECEBIMENTO.
h) A contratada deverá encaminhar à contratante as Notas Fiscais dos Fornecedores
recebidas em seu Galpão no prazo máximo de 72 horas, exceto em casos de não
conformidade da carga recebida, quando a referida Nota Fiscal deverá aguardar a
resolução das pendências;
i) Caso a carga não esteja em condições de ser recebida, a contratada deverá seguir
as regras pré-definidas durante a implantação e comunicar-se com a contratante
para que esta adote as providências administrativas legais cabíveis.
j) O recebimento de carga com qualquer tipo de divergência só poderá ser realizado
pela contratada, após o recebimento da autorização/ofício emitida pela
contratante.As cargas com qualquer tipo de pendência documental não poderão ser
expedidas até que as referidas pendências sejam sanadas;
CLÁUSULA OITAVA - DA DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL
Expedição de Produtos;
a) De acordo com a necessidade da contratante, os usuários habilitados da contratante,
deverão demandar seus pedidos através do web site da contratada, dos produtos
sob a gestão da contratada, respeitando sempre os níveis de solicitação/aprovação
determinados pelo contratante.
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b) As solicitações da contratante para expedições e distribuições de materiais serão
encaminhadas via web à contratada com antecedência mínima de 48 horas
(quarenta e oito horas) da data da entrega.
c) No caso de unidades consumidoras que não contam com acesso a internet, estas
deverão encaminhar suas respectivas solicitações de materiais através de fax, ou
através do entregador da unidade utilizando formulário próprio detalhando os itens
por código, unidade de medida e quantidade.
d) Após o recebimento das solicitações de expedição de produtos, a contratada
procederá com a separação, conferencia e expedição dos itens e disponibilização
dos mesmos para a entrega.
e) Quando as demandas por expedição de cargas ultrapassarem em mais de 10% o
quantitativo estimado mensal, os prazos para atendimento deverão ser negociados
caso a caso.
Transporte e Distribuição:
I - A contratada deverá disponibilizar sob demanda veículos com capacidade para atender
as entregas e coletas de produtos armazenados levando em consideração quantidade, peso
e volume a ser entregue e capacidade do veículo. Deve, a contratada, dispor de frota com
veículos:
a)
b)
c)
d)

Motocicleta com Baú;
Veículos fechados com capacidade de carga de até 1 (uma) Tonelada.
Veículos fechados com capacidade de carga de até 4 (quatro) Toneladas.
Veículos fechados com capacidade de carga de até 8 (oito) Toneladas.

II - Os veículos devem, incondicionalmente, ter situação, equipamento e assessórios que
atendam as normas de trânsito e transporte.
III - Os funcionários da contratada destinados à expedição e entrega final deverão estar
devidamente uniformizados e identificados.
IV - A frota será disponibilizada sob demanda, não cabendo pagamento pelo veículo parado;
V - Após a expedição dos materiais solicitados pelos representantes da contratante, a
contratada será a responsável pela distribuição dos materiais, e deverá efetuar a entrega no
local determinado em até 48 horas.
VI - Somente em casos de solicitações emergenciais pelos representantes da contratante, a
contratada deverá efetuar a distribuição e entrega dos materiais no local determinado, em
até 24 horas.
VII - A contratada deverá conferir, junto com um representante da unidade que está
recebendo os produtos o que de fato está sendo entregue, onde o responsável pelo
recebimento após conferencia deve assinar o comprovante de entrega.
VIII - No caso de constatar divergência na entrega o responsável pelo recebimento deve
realizar as devidas anotações no próprio documento de entrega devendo a contratada
apurar o motivo da divergência e se posicionar por escrito.
IX - A contratada será responsável pelo transporte dos produtos, desde o local de expedição
até o destino final, se responsabilizando por qualquer dano ou extravio ocorrido no trajeto;
X - A contratada será responsável pelo remanejamento e/ou recolhimento dos produtos
distribuídos nas Unidades da contratante caso seja demandado;
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XI - No caso de expedições cujo transporte não for de responsabilidade da contratada, as
responsabilidades da contratada limitam-se à sua expedição no Centro de Distribuição,
momento em que a responsabilidade passa a ser do transportador, ou seja, ao carregar o
seu veículo para realizar o transporte da carga, o transportador deverá conferir as cargas
expedidas pela contratada e assinar os respectivos comprovantes de entrega.
XII - Durante a implantação do Centro de Distribuição, a contratada será a responsável pela
transferência dos estoques das dependências da contratante para o Centro de Distribuição,
mediante cronograma definido entre ambas as partes, com finalidade de evitar problemas de
desabastecimento nas unidades de saúde durante esse período;
XIII - A contratada deverá disponibilizar informações das entregas realizadas, detalhando
por data, destino, carga entregue e responsável pelo recebimento;
CLÁUSULA NONA - DO VALOR
O valor total do presente Contrato importa em R$ X.XXX,XX (XXXXXXXXXX).
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços fixados para a aquisição do objeto deste Contrato não
serão reajustados.
CLÁUSULA DECIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária
Projeto/Atividade
Natureza de despesa
Fonte do recurso
Ficha
Nota de Empenho

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da
nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo fiscal de contrato, nomeado pela Secretaria
Municipal de Saúde – SEMUS.
PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento esta condicionado a regularidade fiscal da empresa,
devendo esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio
da seguinte documentação:
a)
b)
c)
d)

Certidão negativa de INSS;
Certidão negativa de FGTS;
Certidão negativa de divida trabalhista;
E outros, que sejam necessários para a realização do procedimento de
pagamento.
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CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
Caberá à CONTRATANTE:
I – A contratante deverá assegurar a contratada, condições para o regular cumprimento das
obrigações desta ultima, inclusive realizando o pagamento pelos serviços prestados na
forma do ajustado entre as partes;
II – A contratante será responsável pela disponibilidade dos dados sobre suas operações,
ou seja, histórico, demandas de consumo, cadastro de produtos e todas as demais
informações sobre os itens a serem geridos pela contratada, repassando todas as
informações através de sistema informatizado, proporcionado assim a s interface do seu
sistema com o da contratada;
III – A contratante manterá livros de ocorrências em cada uma de suas unidades, no qual o
servidor responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços deverá fazer
anotações diárias dos incidentes havidos, em especial daqueles que importem em
descumprimento de obrigações da contratada.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Caberá à CONTRATADA:
I – Executar os serviços dentro dos melhores padrões técnicos;
II – Os técnicos que prestarão os serviços deverão usar crachá de identificação;
III – Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do trabalho,
disciplina e demais regulamentos em vigor no local de trabalho;
IV – Reparar ou refazer, sem qualquer ônus para o contratante, os serviços que, a critério
desta, não tenham sido bem executados;
V – O contrato deverá atender a Lei nº 8078/90 (código de defesa do consumidor), e demais
legislações pertinentes;
VI – Cumprir as normas regulamentadoras de saúde do trabalho do ministério do trabalho
(NR);
VII – Atender as exigências da portaria nº 1052, de 29/12/1998/ANVISA-MS;
VIII – Aplicar-se-á ao contrato firmado os mandamentos da lei nº 8.666/93 e legislação
complementar, da lei municipal nº 4.537/2005 e dos decretos municipal nº 28.928/2006 e
28.970/2006, a legislação de proteção e defesa do consumidor, os preceitos de direito
publico e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de
direito privado;
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IX – Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente as regras deste instrumento e de
seus anexos e ao conteúdo da proposta do licitante vencedor;
X – O adjudicatário, ao ser regularmente convocado para assinar o instrumento contratual,
deverá comparecer a SEMUS no prazo Maximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o
direito a realização do fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da lei
nº 8.666/93;
XI – Para assinar o contrato, o adjudicatário deverá demonstrar as boas condições de
habilitação exigidas no certame;
XII – Quando o licitante vencedor recusar-se, injustificadamente, a assinar o instrumento
contratual ou não apresentar situação regular no ato da assinatura, serão convocados para
celebrar o contrato, segundo a ordem de classificação, os outros licitantes classificados,
devendo ser observadas as prescrições do termo e do edital respectivo, referentes à
aceitabilidade do objeto e do preço, a habilitação e a negociação visando o preço melhor;
XIII – A contratada somente poderá subcontratar outra empresa para atendimento parcial do
objeto do contrato com a anuência previa da SEMUS, sendo vedada a subcontratação total
do contrato;
XIV – Em caso de subcontratação de outra empresa, a contratada não transferirá suas
obrigações e responsabilidades, permanecendo, perante a SEMUS, com total
responsabilidade contratual;
XV – É vedado a contratada utilizar frota ou veículos abertos (todos os veículos devem ser
fechados ou tipo baú). Qualquer procedimento alternativo não poderá ser adotado sem
previa e expressa autorização da SEMUS;
XVI – A contratada deverá fornecer aos seus empregados todos os equipamentos, recursos
materiais e condições necessárias para o desenvolvimento de suas funções e exigidos por
legislação ou norma do trabalho especifica;
XVII –Cabe a contratada executar os serviços dentro dos prazos ajustados, cumprindo os
horários estabelecidos para atendimento.
XVIII – A contratada esta ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou
prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza,
exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento, o
mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto,
por força da lei, civil e criminalmente responsável por sua indevida divulgação, descuidada
ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der
causa.
XIX – A contratada deverá prover instalações especificas para a guarda de produtos e
subprodutos dos seguintes itens:
a) Material Farmacológico;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

Material Odontológico;
Material Laboratorial;
Material Hospitalar;
Material de Expediente;
Material de Limpeza e Produtos de Higienização;
Material de Consumo Alimentício.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DAS PENALIDADES.
I - A fiscalização do contrato será realizada pelo servidor da Secretaria Municipal de Saúde SEMUS – Coordenação de Almoxarifado com prerrogativas lei 8.666/93.
II – Alem das sanções previstas no capitulo IV da lei federal nº 8.666/93 e demais normas
pertinentes, a contratada estará sujeita as penalidades a seguir descriminadas, a serem
aplicadas mensalmente:
III – Pelo retardamento da execução dos serviços, multa diária de 1% (hum por cento) sobre
o valor mensal do contrato ate o 5º dia de atraso, a partir do qual se caracterizará a
inexecução total do contrato, com as conseqüências daí advindas;
IV – Pela inexecução parcial, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do preço mensal;
V – Pelo descumprimento de qualquer outra clausula, que não diga respeito diretamente a
execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o preço
mensal;
VI – Pela rescisão do contrato por culpa da contratada, multa de 10% (dez por cento) sobre
o valor do contrato.
VII – As sanções são independentes, porém não cumulativas, devendo prevalecer para
efeito de pagamento, o valor Maximo das penalidades aplicadas dentro do período mensal;
VIII – O prazo para pagamentos de multas será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação
da empresa apenada, sendo possível, a critério da contratante, o desconto das respectivas
importâncias do valor eventualmente devido a contratada;
IX – O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo valor
como divida ativa, sujeitando-se a contratada ao processo judicial de execução.
CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das
hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
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supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS
Faz parte integrante deste contrato o seguinte documento: a) Termo de Referência, b)
proposta da contratada datada de ______.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FISCAL DO CONTRATO
A fiscalização do contrato será realizada pelo servidor da Secretaria Municipal de Saúde SEMUS – Coordenação de Almoxarifado com prerrogativas lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO
Fica eleito o foro da comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento.
E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o
presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
São Luís (MA), ___de__________ de 2014.
_______________________________
HELENA DUAILIBE FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE
______________________________
EMPRESA
CONTRATADA

__________________________________________
TESTEMUNHA
___________________________________________
TESTEMUNHA
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