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EMERGENCIAL 006/2018 – CPL/SESA 

PROCESSO Nº 304.256608/2018 

Conforme art. 24, inciso IV da Lei 8666/93 e suas Alterações. 

1. DO OBJETO: 

1.1. Aquisição EMERGENCIAL de MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS, de acordo com as 

características mínimas estabelecidas no Anexo I do Termo de Referência. 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1. A necessidade de aquisição dos itens elencados neste anexo dar-se ao fato de se tratar de 

Medicamentos Antineoplásicos, que foram fracassados e desertos, no Pregão Eletrônico SRP nº 

003/2018 – SESA/AP. Tal medida visa evitar descontinuidade no abastecimento na Unidade de Alta 

Complexidade em Oncologia – UNACON/HCAL/SESA. 

2.2. Considerando ainda que na reunião de ponto de controle, foi constatado que há uma decisão juducial, 

que bloqueou a conta do Estado um determinado valor, para que se procedesse à aquisição dos itens que 

estão em falta naquela Unidade. 

3. DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO: 

3.1. As especificações e o quantitativo do objeto estão descritas no Anexo I do Termo de Referência. 

4 - HABILITAÇÃO 

4.1 Poderão participar da Dispensa de Licitação, os interessados no objeto desta licitação que 

comprovarem possuir os seguintes documentos: 

4.1.1 Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; ou 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício;  

d) Célula de Identidade/RG do representante dos sócios; 

e) Em se tratando de Procuradores ou Sócios a Procuração dever ser autenticada em cartório. 
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4.1.2 Relativos à Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)  

b) Certidão de Regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT); 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.   

e) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Dívida 

Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 

4.1.3 - Relativa à Qualificação Técnica: 

a) Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, conforme modelo do ANEXO IV, 

que comprove já ter fornecido os produtos constantes do objeto desta licitação, bem como se foram 

cumpridos os prazos estabelecidos e o grau de satisfação. Tal atestado deverá ser fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, assinado e datado; 

b) Apresentar autorização de funcionamento na distribuição de medicamentos (AFE), expedidos pela 

ANVISA e publicação da respectiva autorização veiculada no Diário Oficial da União; 

c) Apresentar autorização de funcionamento na distribuição de medicamentos controlados expedidos pela 

ANVISA, quando aplicável; 

d) Apresentar documento de comprovação dos registros do PRODUTO ou da dispensa do registro no 

Ministério da Saúde/ANVISA, dentro do prazo de validade. Estando o registro vencido, a licitante deverá 

apresentar cópia da publicação no D.O.U com o registro vencido, documento que comprove o pedido de 

sua revalidação (protocolo) juntamente com o comprovante de pagamento da taxa de revalidação do 

referido registro; 

d.1) No caso de dispensa será exigida cópia do Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido 

pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Não serão aceitos número de protocolo de processo de 

solicitação de Registro/Isenção de Registro ou documento provisório para o mesmo fim; 

4.1.4 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial com selo da DHP do contador 

que assinou o balanço, os quais comprovem a real situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancete ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando 

encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. Na hipótese de atualização 

ou aumento do patrimônio líquido, o licitante terá que obrigatoriamente apresentar documento que altere o 
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mesmo, devidamente registrado e arquivado na junta comercial. 

a.1) a comprovação da real situação financeira da empresa, será avaliada pelos números das 

demonstrações contábeis, em função dos índices abaixo. 

-Índice de Liquidez Corrente – (ILC) igual ou superior a 01(um) a ser obtido pela seguinte fórmula: 

ILC = Ativo Circulante 

_____________________ 

Passivo Circulante 

a.2) comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, a qual será exigida somente no caso de a licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 

(um) em qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral. 

a.3) as empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço de 

encerramento do exercício, deverão apresentar demonstrações contábeis consolidando seus direitos, 

obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência; 

a.4) Para sociedades anônimas, cópia autenticada da publicação do balanço em diário oficial ou 

jornal de grande circulação da sede da licitante; 

b) certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

5-  DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

5.1. A proposta, os documentos e os anexos deverão ser encaminhados em original ou por cópia 

autenticada, a Sala da CPL/SESA, sito a Av. Fab, nº 0069, CEP 68900-073, Macapá -Ap. Até a data 

limite de 25 de setembro de 2018 às 12:00hs. Em envelope lacrado e devidamente identificado. 

5.2. 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. 

5.3. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 

apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

5.4. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da 

licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço. 
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5.5. Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for 

a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

As propostas deverão ser apresentadas contendo as especificações dos medicamentos ofertados, a fim de 

possibilitar a sua identificação no ato da licitação e subsidiar a conferência no ato do recebimento. 

5.6. As propostas devemapresentar também a quantidade mínima do medicamento por caixa, de modo a 

evitar o fracionamento da embalagem original, quando o pedido de empenho. 

5.7. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item. 

6-  DO PRAZO DE ENTREGA: 

6.1. Os prazos para entrega de todos os itens serão de 30 (quinze) dias corridos que serão contados a 

partir do recebimento pela Contratada da Nota de Empenho expedida pelo Departamento de Apoio 

Administrativo o qual deverá ser retirado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de 

convocação da empresa.  

6.2. No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima estipulado, a Contratada deverá comunicar por 

escrito ao Contratante, podendo a justificativa se aceita ou não; caso a justificativa não sendo aceita 

incorrerá a Contratada às sanções previstas no edital e Lei n.º 8.666/93 e alterações. 

 

Macapá-AP, 21 de setembro de 2018. 

 
 

Marcelo Dais 
Presidente da CPL/SESA 
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TERMO DE REFERÊNCIA  
 

Medicamentos Antineoplásicos  Fracassados e Desertos 2018 
 
I. DO OBJETO: 
 
1.1 A presente licitação tem por objeto a Aquisição através de compra emergencial de 

Medicamentos Antineoplásicos Fracassados e Desertos, para atender as demandas da UNIDADE 

DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA – UNACON/HCAL/SESA, de acordo com as 

características mínimas descritas no anexo I deste Termo de Referência. 

 
II. FUNDAMENTO LEGAL:  
 
2.1  Artigo 24 inciso IV da Lei 8.666/93.   

III. JUSTIFICATIVA: 
 
3.1 A necessidade de aquisição dos itens elencados neste anexo dar-se ao fato de se tratar de 

Medicamentos Antineoplásicos, que foram fracassados e desertos, no Pregão Eletrônico SRP nº 003/2018 – 

SESA/AP. Tal medida visa evitar descontinuidade no abastecimento na Unidade de Alta Complexidade em 

Oncologia – UNACON/HCAL/SESA. 

 Considerando ainda que na reunião de ponto de controle, foi constatado que há uma decisão juducial, 

que bloqueou a conta do Estado um determinado valor, para que se procedesse à aquisição dos itens que 

estão em falta naquela Unidade. 

 

IV. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MEDICAMENTOS E DE SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES: 
 
4.1 Os medicamentos e os quantitativos são os constantes no Anexo deste Termo de Referência. 
 
V. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
5.1 As propostas deverão ser apresentadas contendo as especificações dos medicamentos 

ofertados, a fim de possibilitar a sua identificação no ato da licitação e subsidiar a conferência no 

ato do recebimento. 

5.2 As propostas devemapresentar também a quantidade mínima do medicamento por caixa, de 

modo a evitar o fracionamento da embalagem original, quando o pedido de empenho. 

 
VI. DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: 
6.1 Os Medicamentos deverão ser entregues á Comissão devidamente instituída para recebimento 

dos lotes constantes no anexo deste Termo, na Coordenadoria de Assistência Farmacêutica- CAF da 
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Secretaria de Estado da Saúde, sito à Rodovia BR- 156 – KM 0 nº353, bairro São Lázaro Macapá-AP, 

em dias úteis, no horário de 8:30 às 16:30 horas. 

6.2 Os medicamentos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir 

completa segurança durante o transporte. 

6.3 Quando for o caso, os volumes contendo os medicamentos deverão estar identificados 

externamente com os dados constantes da nota fiscal/ fatura e o endereço de entrega. 

 
VII. DO PRAZO DE ENTREGA: 
7.1 Os prazos para entrega de todos os itens serão de 30 (quinze) dias corridos que serão 

contados a partir do recebimento pela Contratada da Nota de Empenho expedida pelo 

Departamento de Apoio Administrativo o qual deverá ser retirado no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da data de convocação da empresa.  

7.2 No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima estipulado, a Contratada deverá 

comunicar por escrito ao Contratante, podendo a justificativa se aceita ou não; caso a justificativa 

não sendo aceita incorrerá a Contratada às sanções previstas no edital e Lei n.º 8.666/93 e 

alterações. 

 

VIII. DO PRAZO  DE VALIDADE  DOS MEDICAMENTOS: 
 
8.1 O prazo de validade dos medicamentos não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento), do 

período expresso na embalagem original, à contar da data de recebimento definitivo pela Comissão 

de Recebimento. 

 
IX. DO RECEBIMENTO  PROVISÓRIO: 
 
9.1 O recebimento provisório dar-se-á no local designado no Tópico VI. 

9.2 Os medicamentos deverão ser entregues de forma corretamente acondicionada. 

9.3 Após a conferência dos medicamentos, se constatado o fornecimento incompleto ou divergência 

daquele ofertado pela Contratada, esta estará obrigada a substituir imediatamente o medicamento.  

9.4 A forma de recebimento dos medicamentos e será de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e 

alterações. 

  

X. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO: 
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10.1 O recebimento definitivo dar-se-á após o recebimento provisório, consistindo na comparação 

das especificações dos medicamentos e de sua nota fiscal com o constante no Tópico II deste Termo 

de Referência. 

10.2 Serão devolvidos os medicamentos que não atenderem as especificações exigidas neste Termo 

de Referência. 

10.3 O recebimento definitivo completar-se-á após o ateste de servidor ou comissão encarregada 

da fiscalização do contrato, o qual será aposto no verso da Nota Fiscal. 

 

XI. DA NOTA FISCAL: 
 
11.1 A Contratada e/ou a Comissão de Recebimento deverá apresentar junto à Seção de Patrimônio 

Nota Fiscal da própria empresa, em 02 vias no mínimo. 

11.2 A Nota Fiscal deve, obrigatoriamente, apresentar o lote, a validade e o fabricante dos 

medicamentos que estão sendo entregues. 

11.3 A Nota Fiscal só será encaminhada para pagamento após o recebimento e o aceite completos 

do medicamento. 

 
XII. DO TRANSPORTE DO MEDICAMENTO: 
 
12.1 É de responsabilidade da Contratada o transporte dos medicamentos para os locais 

designados no Tópico V deste Termo de Referência. 

 
XIII DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
13.1 A CONTRATANTE obriga-se: 

a) A promover, por intermédio da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica- CAF da 

Secretaria de Estado da Saúde, o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do 

contrato através de um Representante da empresa para acompanhar a entrega, sob os aspectos, 

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio os defeitos detectados e comunicando as 

ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam o reparo ou substituição dos bens por 

parte da CONTRATADA. A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou 

exime a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou defeito presente nos bens 

fornecidos.  

 
XIV. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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14.1 A CONTRATADA obriga-se a executar o fornecimento dos medicamentos obedecendo 

rigorosamente às especificações discriminadas no Termo de Referência. 

14.2 A CONTRATADA obriga-se, ainda, a: 

a) Manter, durante o fornecimento, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Termo de Referência; 

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado. 

c) A contratada deverá indicar um preposto (representante da empresa), para acompanhar a 

entrega dos medicamentos na Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF/SESA, assim como, 

para dirimir quaisquer dúvidas provenientes da entrega dos medicamentos. Ressaltamos que o 

motorista da transportadora que realizará a entrega não se caracteriza como um 

representante da empresa. 

d) Cabe à contratada também se responsabilizar pelo descarregamento dos produtos no momento 

da entrega. 

 

XV. DAS PENALIDADES: 
 
15.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 

descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a 

licitante e a adjudicatária que: 

15.1.1 não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta; 

15.1.2 deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

15.1.3 apresentar documentação falsa; 

15.1.4 ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

15.1.5 não mantiver a proposta; 

15.1.6 falhar ou fraudar na execução do contrato; 

15.1.7 comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.8 fizer declaração falsa;  

15.1.9 cometer fraude fiscal. 
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15. 2 A licitante estará sujeita à multa de 10 (dez) por cento do valor contratado para a contratação 

quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior. 

15.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso 

de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução 

total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla 

defesa, às seguintes penalidades: 

15.3.1 multa de: 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja entregue com 

atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 

Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não - aceitação do objeto, de forma 

a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por 

período superior ao previs to na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

c) 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida. 

 

 

Andréa Karla dos Santos Lacerda 

Coordenadora da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica 

Decreto Nº 2830/2018 

 

 

 

APROVO e AUTORIZO 

Em: ___/ ___ / 2018 

 

 

 

_________________________________________________ 

Gastão Valente Calandrini de Azevedo 
Secretária de Estado da Saúde 
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ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA 
ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS 

PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS 
 

ITEM MEDICAMENTO UNIDADE QUANTIDADE 

01 BLEOMICINA 15UI - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRS-AMP 150 

02 DACARBAZINA 100MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRS-AMP 70 

03 DAUNORRUBICINA 20MG - FRASCO DE 20ML FRS-AMP 180 

04 
DIFENIDRAMINA, CLORIDRATO DE. SOLUÇÃO INJETÁVEL 
50MG/ML, AMPOLA 1ML 

AMPOLA 900 

05 DOXORRUBICINA 10MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRS-AMP 150 

06 
ETOPOSÍDEO 100MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 20MG/ML COM 
5ML 

FRS-AMP 240 

07 FILGRASTIMA 300µg - AMPOLA 1ML AMPOLA 1.200 

08 FLUDARABINA 50MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRS-AMP 75 

09 
FLUORURACILA 250MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 25MG/ML, 
FRASCO COM 10ML 

FRS-AMP 1.500 

10 FLUTAMIDA 250MG COMPRIMIDO 10.800 

11 GENCITABINA 1G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRS-AMP 250 

12 IRINOTECANO 40MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRS-AMP 120 

13 MEGESTROL, ACETATO 160MG COMPRIMIDO 180 

14 
METOTREXATO 50MG – SOLUÇÃO INJETÁVEL 50MG/ML, 
FRASCO COM 2ML. 

FRS-AMP 180 

15 
ONDASENTRONA 8MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 2MG/ML, 
AMPOLA DE 4ML 

AMPOLA 9.000 

16 PACLITAXEL 6MG/ML, FRASCO COM 50ML - IV (300MG) FRS-AMP 250 

17 VIMBLASTINA 10MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRS-AMP 120 

 

 

 

 

 


