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 TERMO DE REFERÊNCIA Nº 50 

1 – INTRODUÇÃO: 

1.1 - O presente termo de referência limita-se a aquisição de Aquisição de 

medicamentos MANIPULADOS, os quais deram fracassados na licitação do PE 

021/2020, Processo 402/2020, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde em atendimento as ordens judiciais. 

2 – DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO: 

2.1 - A aquisição dos medicamentos é em atendimento a demanda de mandados 

judiciais, no qual o lote 02 obteve fracasso no PE 021/2020. 

2.2 – O presente justifica-se pela forma contratação direta pela inviabilidade da 

realização de novo pregão eletrônico para estes medicamentos, haja vista que houve 

fracasso na aquisição, considerando se tratar de medicação manipulada, e que não houve 

nenhuma proposta cadastrada para tal.  

2.3 – Diante disso, torna-se conveniente à administração a contratação direta, 

respeitando as médias e condições anteriormente impostas, para que assim não gere 

prejuízo ao erário e também se cumpra a obrigação de fornecimento das medicações. 

2.3 - O desabastecimento destes insumos poderá ocasionar danos graves aos pacientes 

que necessitam dos medicamentos, assim as aquisições devem ser de forma 

programada; a licitação é a forma que temos para provisionar e administrar tais 

aquisições, de forma que seja contínua e segura, sobretudo visando à continuidade do 

bom atendimento à população. 

3 – DO OBJETO: 

3.1 – Relação para aquisição de Medicamentos Manipulados, conforme relação de 

lotes que obtiveram resultado fracassado: 

ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO 

01 360 CP Famotidina 40 mg + Ciclobenzaprina 5 mg+Ibuprofeno 

400 mg+Gabapapentina 300 mg+Tramadol 100 mg 

02 360 CP Tramadol 100 mg+Cetoprofeno 100 mg+Gabapentina 300 

mg+Amitriptilina 25mg 

03 56 CP Metotrexato 15mg 
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4. DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, REGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA 

Poderão participar desta licitação, os interessados do ramo de atividade relacionada ao 

objeto que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 

constantes deste Termo de Referência e seus demais documentos elencados na 

legislação pertinente referente às licitações: 

a) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal; 

b) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 

c) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal; 

d) Certidão de Regularidade do FGTS; 

e) Certidão Negativa de Debito - CND, relativa às Contribuições Sociais fornecida pelo 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social Seguridade Social ou Certidão de 

Regularidade perante a Fazenda Federal – unificada da Secretaria da Receita Federal, da 

Procuradoria da Fazenda Nacional e do INSS (relativa às Contribuições Sociais –

unificada pela Portaria MF 358, de 05/09/14), podendo ser Certidão Negativa ou 

Certidão Positiva com efeitos de negativa; 

f) Certidão Negativa de Débito Trabalhistas - CNDT relativa à comprovar a 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, LEI nº. 12.440, de 

07 de julho de 2011, Art. 642-A, Certidão expedida gratuita e eletronicamente 

g) As certidões Fiscais e Trabalhistas por dispositivo de Lei serão aceitas positiva com 

efeito negativa, de acordo com a Decisão 208/2013 GCPCN c/c Parecer nº 

271/2012/GPYFM; 

h) Os não cumprimentos dos prazos estabelecidos no termo de referência poderão 

acarretar a desclassificação da empresa. 

 

5 – VALOR ESTIMADO: 

5.1 – O valor dos referidos medicamentos foram baseados através de 03 cotações 

adquiridas com 03 farmácias da região, obtendo o valor de R$3.222,72 (Três mil 

duzentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos). 

 

6 – DA PROGRAMAÇÃO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

6.1 - As despesas decorrentes correrão por conta do seguinte programa: 

Projeto/Atividade: 2.020 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
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Elemento de Despesa: 33.90.91 - Sentenças Judiciais      

R$ 3.031,92 (Três mil e trinta e um reais e noventa e dois centavos). 

 

7 – FUNDAMENTO LEGAL: 

7.1 Objetivando a celeridade do processo solicitamos ainda que a presente aquisição 

seja realizada de acordo com o Artigo 24 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada 

pela Lei 9.648, de 27 de Maio de 1998, inciso V, que aduz: 

“V - Quando não acudirem interessados à licitação 

anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida 

sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, 

todas as condições preestabelecidas;" 

 

8 – JUSTIFICATIVA DA DISPENSA: 

8.1 Diz o art. 26 da Lei 8.666/93 

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 

e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de 

inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente 

justificadas, e o retardamento previsto no final do 

parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser 

comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade 

superior, para ratificação e publicação na imprensa 

oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 

eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 

2005) 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de 

inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, 

será instruído, no que couber, com os seguintes 

elementos:  

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou 

de grave e iminente risco à segurança pública que 

justifique a dispensa, quando for o caso; (Redação dada 

pela Lei nº 13.500, de 2017)  

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;  

III - justificativa do preço.  

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa 

aos quais os bens serão alocados. (Incluído pela Lei nº 

9.648, de 1998).”  

8.2 Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio 

constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este 

princípio. Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua 
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importância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida 

justificativa que ateste o referido ato. 

9 – RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

9.1 A escolha do fornecedor se dará pelo valor mais baixo obtido através da média, e 

por se tratar de medicamento manipulado não há verificação com a tabela cmed. 

 

10 – JUSTIFICATIVA DO PREÇO: 

10.1 O preço obtido é a média de valores de 03 farmácias da região, sendo todas de 

Vilhena – RO, os preços listados já incluem valor de frete.  

 

11 – PRAZO E ENTREGA DO OBJETO: 

11.1. Local/ Horários: A entrega dos materiais deverá ser realizada nas dependência da 

Prefeitura Municipal de Cabixi, situado a Av. Tamoios, 4031 - centro, em dias úteis no 

horário de 07:00 ás 13:00 horas, estando o ente isento de qualquer frete, imposto ou 

despesa proveniente da entrega. 

11.2 Prazo para entrega dos medicamentos é de 30 (trinta) dias úteis, contatos a partir da 

emissão do empenho, sendo que a entrega deverá ser total em relação a quantidade 

solicitada e empenhada.  

11.3 A execução do contrato iniciar-se-á após a emissão da Nota de Empenho. 

 

12 – OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA: 

12.1 – Além daquelas determinadas na Justificativa de Compras, Leis, Decretos, 

Regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da futura CONTRATADA, 

também se incluem os dispositivos a seguir: 

a) Comunicar a CONTRATANTE verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por 

escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos 

que impeçam mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidades 

relativos à execução do Instrumento Contratual, total ou parcialmente, por motivo de 

caso fortuito ou de por força maior; 

b) Substituir o produto, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após notificação 

formal, que estiverem em desacordo com as especificações deste edital, seus anexos e 

com a respectiva proposta, ou que apresentarem vício de qualidade. 
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c) Responsabilizar-se pelas despesas referentes ao manuseio, embalagem e 

transporte do objeto desta Licitação, desde a fábrica até o local de entrega previsto neste 

Instrumento Convocatório; 

d) Responsabilizar-se, integralmente, pela entregados objetos com as devidas 

garantias inclusas, não podendo repassar nenhum dos objetos desta licitação a outra 

empresa; 

e) Responsabilizarem-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições 

(inclusive parafiscais), que direta ou indiretamente incidam ou vierem a incidir a 

presente contratação; 

f) Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes de paralisação 

parcial ou total na entrega do objeto; 

g) Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a adjudicatária 

deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação. 

h) A contratada deverá estar em plenas condições de atendimento, após o 

recebimento do Empenho. 

12.1 – O prazo de garantia do produto ofertado deverá respeitar os prazos normais de 

validade de medicamentos manipulados, que variam de 02 (dois) a 04 (quatro) meses, 

contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto. 

 

13 – DO PAGAMENTO: 

13.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da data do certifico da 

Nota Fiscal pelo responsável do almoxarifado, mediante a comprovação da entrega do 

material (medicamento) e apresentação das Certidões Negativas do INSS e FGTS e 

Municipal. 

 

14 – OBRIGAÇÕES DA SEMUSA: 

14.1 – Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais 

dispositivos legais, a CONTRATANTE se obrigará: 

a) Fornecer à CONTRATADA os dados e os elementos necessários ao 

fornecimento do objeto; 

b) Efetuar regularmente o pagamento do objeto desta contratação, desde que 

obedecidas às condições estabelecidas na Nota de Empenho; 
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c) Acompanhar a entrega dos objetos de acordo com a Nota de Empenho, podendo 

recusar qualquer objeto da contratação de má qualidade ou que não esteja de acordo 

com as normas ou descrições; 

d) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da eventual aplicação de multas 

previstas no CONTRATO. 

 

15 – DAS SANÇÕES: 

15.1 O Licitante que deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e 

contratar com a Administração e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais 

cominações legais.  

a) As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF;  

b) Penalidades a que está sujeita a licitante ou contratada inadimplente;  

c) Advertência; 

d) Multa, sobre o valor contratado, no seguinte percentual; 

e) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia sobre o valor contratado, no 

caso de atraso na entrega do objeto, ou ainda, por ocorrência de descumprimento 

contratual, na execução do fornecimento ou prestação de serviço, limitado a 10% (dez 

por cento); 

f) Na hipótese de a empresa adjudicatária recusar-se a assinar o termo de contrato, 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de validade da proposta, 

quando convocada para tal, assim como não cumprir o objeto do certame, caracteriza-se 

a inexecução da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento de multa de até 10% 

(dez por cento) sobre o valor contratado; 

g) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com  

oMunicípio de  Cabixi - RO, pelo prazo de até 2 (dois) anos, de acordo com o art. 87  da 

Lei 8.666/93, inciso III; 

h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública de acordo com o art. 7º da Lei 10.520/02; 
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i) Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pela Contratada, a 

Administração poderá rescindir o contrato, anular o empenho e/ou aplicar multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total estimado do contrato; 

j) A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão 

contratual; 

k) A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade de 

ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei; 

l) Os prazos de adimplemento das obrigações contratuais admitem prorrogação nos 

casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo a 

solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com os 

documentos necessários à comprovação das alegações, recebida contemporaneamente 

ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da 

competente prorrogação. 

 

16 – LOCAL/DATA:                                              Cabixi-RO, 01 de Setembro de 2020. 

 

 

17 - ASSINATURA DA UNIDADE DEMANDANTE 

 

 

Elaborado por: ____________________________ 

                             Karina Carvalho Dias Moreira 

                                Agente Administrativo II 

 

 

Autorizado por: ____________________________ 

                                        Francieli Tamanho 

                                       Secretário de Saúde 

                                            Dec. 111/2020 


