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REFÊRENCIA 
1.0. OBJETO: 

1.1. A presente licitação deverá ter por objetivo a seleção das propostas mais 

vantajosas para a AQUISIÇÃO DE MEDICAMEENTOS VISANDO ATENDER A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGÁ-MT. 

2.0. DA SECRETARIA PARTICIPANTE 

2.1. DA SECRETARIA GESTORA:  

Secretaria Municipal de Saúde; 
 

3.0 DO OBJETO E ESTIMATIVA DE DESPESA 

ITEM UND QNTD DESCRIÇÃO 

01 200 FRASC
O 

BEPEBEN 600.000 UI INJ 

02 200 FRASC
O 

BEPEBEN 1.200.000 UI INJ 

03 1200 COMP LORATADINA 10 MG 

04 45000 COMP LOSARTANA POTASSICA 50 MG 

05 4600 COMP CLORIDRATO DE AMITRIPILINA 25 MG 

06 550  COMP HEMITARTARARO DE ZOLPIDEN 10 MG 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

4.0 FORMAS DE PAGAMENTO 

 

4.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da 

apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do Município, 

mediante depósito na conta bancária informada pela contratada. 

4.2. Os recursos utilizados para o pagamento do objeto licitado são oriundos de 

Convenio Federal. 

5.0 REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderá participar deste processo licitatório interessados, que atenderem a 

todas as exigências deste processo e de seus anexos e que tenham ramo de 

atividade pertinente ou compatível requisitos de habilitação e não os cumprir será 

inabilitada e sujeita às ao objeto licitado. 

5.2 A licitante que declarar que cumpre as penalidades legais. 
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6.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Os produtos deverão ser entregue na sede do município de Nova Maringá no 

prazo de 05 (cinco) dias uteis contados da requisição/ notificação a mepresa 

vencedora: 

6.2. Arcar com todos os custos referentes à entrega, tais como taxas, licenças 

transportes, pagamentos de funcionários e encargos sociais, postagens e todas as 

outras relacionadas ao objeto. 

6.3. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do 

preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o 

atraso, má execução ou inexecução do objeto deste contrato e não a eximirá das 

penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 

condições estabelecidas. 

6.4. Além das responsabilidades resultantes da Lei nº 14.133/2021, constitui 
obrigações e responsabilidades da CONTRATADA todas que constarem no Edital 
e seus anexos; 
 

7.0 DO REGIME DO OBJETO E DO PRAZO 

7.1. Para as aquisições em tela serão formalizada em contrato, estabelecendo em 

suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes 

e em conformidade com o Termo de Referência.  

7.2. O período de vigência do contrato será de 03 meses, a contar da data de sua 

assinatura. 

8.0 DA ENTREGA 

8.1. O objeto da contratação deverá ter início imediato à assinatura do contrato, e 

deverão ser fornecidos conforme solicitação encaminhada pelo departamento de 

compras, e NÃO poderá em hipótese alguma causar prejuízos ou danos a 

Administração Pública por negligência ou fato similar. 

8.2. Os produtos deverão ser entregues de acordo com a necessidade das 

Secretarias solicitantes na sede da Prefeitura Municipal de Nova Maringá; 

8.3. A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas na 

Lei 14.133/2021, e do Edital. 

Nova Maringá – MT, 25 de janeiro de 2023. 

 
 
 
 

MARYHELEN BIRKHAHN E SILVA NASCIMENTO  
                                              Secretaria Municipal de Saúde 


