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PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019  
 
PROCESSO Nº 1491/2018 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados na gestão, 
operação técnica e operação LOGÍSTICA  de fluxo de materiais médicos, de medicamentos, 
de itens de consumo e permanentes, com fornecimento de infraestrutura de 
armazenamento, infraestrutura de informática, automação, mobiliário, software 
especializado de gestão logística, interface com sistemas da Rede Mário Gatti, mão de obra 
técnica e operacional, insumos, equipamentos e veículos para transporte e recursos que se 
façam necessários para a prestação do serviço. 
TIPO DE LICITAÇÃO:  Menor Valor Global 
MODALIDADE: Pregão Presencial  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  Lei Federal n° 10.520/02 com aplicação subsidiária da Lei 
n° 8.666/93 e Decreto Municipal n° 14.218/03, com suas alterações, Lei Complementar 
123/06, Decreto Municipal n°. 16.187/08 e Resolução n° 003/2017 do Hospital Municipal 
Dr. Mário Gatti, publicada no Diário Oficial do Município de Campinas/SP, em 24/02/17 e 
Lei Complementar Municipal nº 191/18. 
 
A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, criada pela Lei 
Complementar nº 191/18, por intermédio da Coordenadoria de Compras, representada 
por pregoeiro abaixo designado, leva ao conhecimento dos interessados que realizará 
licitação na modalidade Pregão  na forma presencial , do tipo MENOR VALOR 
GLOBAL.  
 
O Edital estará à disposição dos interessados do ramo pertinente a partir do dia 
14/03/2019, à Avenida Prefeito Faria Lima, n°. 340 - 2º andar (Complexo Administrativo 
Procurador René Penna Chaves Filho), CEP: 13036-902, Parque Itália, em 
Campinas/SP, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00h às 17h00 , pela internet 
no site: www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes ou enviando sua solicitação através do e-mail: 
licitacoes@hmmg.sp.gov.br. 
  
Os envelopes “A” (Proposta Comercial) e “B” (Documentos para Habilitação), 
deverão  ser entregues até as 09h00 do dia 26 de março de 2019 na área de Licitações 
do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, no endereço constante de seu preâmbulo. Após a 
data estabelecida, não mais serão aceitos tais envelopes. Imediatamente após o 
encerramento desse prazo, no mesmo local, será dado início conforme a programação 
seguinte:  
 
Início do Credenciamento com Análise Prévia e Recebimento dos Envelopes nº 01 – 
Proposta, Envelopes nº 02 – Habilitação. 
 
A programação acima e seus respectivos horários poderão sofrer alterações em virtude 
do desenvolvimento da Sessão. A Sessão de Credenciamento estará encerrada após o 
início da abertura dos ENVELOPES “A - PROPOSTAS”.  O Pregoeiro informará 
previamente a mudança dos horários para ciência de todos os participantes. 
 
1 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E VALOR DO CONT RATO 
 
1.1 - Os quantitativos estimados e as condições de execução são as descritas no Anexo 
I – Termo de Referência e no Anexo V – Minuta do Termo de Contrato. 
 



                                                    Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergênc ia e Hospitalar 

                                                                   Lei Complementar nº 191/18 - CNPJ: 47.018.676/76 
                                                                 Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340 - Parque Itália, Campinas/SP 

                                                                     CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5815 
                                                                     e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br                                                                         

 

 

 2 

1.2 - A presente contratação vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 
data de recebimento, pela Contratada, da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida 
pela Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar após a 
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado até o limite legal estabelecido pela Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
1.3 - O valor total estimado para o presente contrato é de R$ 26.695.661,76 (vinte e seis 
milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e 
seis centavos). 
 
2 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS  
 
2.1 - Até o segundo dia útil antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão Presencial, através do telefone (19) 3775-5815 e e-mail 
licitacoes@hmmg.sp.gov.br, ou ainda ou ainda POR PETIÇÃO entregue diretamente no 
Departamento de Compras e Licitações, situado na Avenida Prefeito Faria Lima, 340, 2º 
andar, Parque Itália, CEP: 13036-902 - Campinas/SP. 
 

2.1.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no 
prazo de até 02 (dois) dias úteis. 
2.1.2 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de 
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 
pertinente. 

 
2.2 - As respostas às impugnações serão publicadas no Diário Oficial do Município de 
Campinas e disponibilizadas no portal eletrônico e no site  
www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes. 
 
2.3 - As eventuais modificações no instrumento convocatório serão divulgadas nos 
mesmos instrumentos utilizados para divulgação inicial e manterão os mesmos prazos  
e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a 
formulação das propostas. 
 
3 - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO EDITAL  
 
3.1 - Integram o presente Edital como partes indissociáveis: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Modelo de atestado de visita técnica;  
ANEXO III - Modelo de Termo de Credenciamento; 
ANEXO IV - Modelo de Proposta Comercial;  
ANEXO V - Modelo de Planilha de Composição de Custos; 
ANEXO VI- Minuta de Termo de Contrato. 

 
4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
4.1 - Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em 
funcionamento ou devidamente representada no Brasil pertencentes ao ramo do objeto 
licitado. 
 

4.1.1 - Poderão participar desta licitação as empresas interessadas que 
satisfizerem as condições de habilitação preliminar enumeradas no item 11 do 
presente Edital. 
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4.2 - Será vedada  a participação de: 
 

4.2.1 - Empresas temporariamente suspensas de licitar ou contratar com a Rede 
Mário Gatti; 
4.2.2 - Empresas declaradas inidôneas e impedidas para licitar ou contratar com 
qualquer órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta, Federal, Estadual 
ou Municipal, sob pena de incidir no previsto no parágrafo único do Art. 97 da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações; 
4.2.3 - Empresas com falência decretada; 
4.2.4 - Empresas em consórcio; 
4.2.5 - Empresas à qual participa, seja direta ou indiretamente, Servidor Público ou 
dirigente de órgão ou entidade contratando ou responsável pela licitação, conforme 
dita o subitem 11.8.2 deste Edital; 
4.2.6 - Cooperativas, em atendimento ao disposto na Súmula 281 do T.C.U.  

  

4.3 - A Rede Municipal Dr. Mário Gatti se reserva no direito de solicitar através de 
diligência, para atendimento em 03 (três) dias úteis, esclarecimentos ou complemento 
de instrução do processo, sob pena de desclassificação/inabilitação  do licitante pelo 
não cumprimento do solicitado 
 

5 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

5.1 - A empresa vencedora deverá executar o Contrato  conforme as especificações e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 

6 - CREDENCIAMENTO 
 

6.1 - No dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste edital, os licitantes poderão 
estar representados por agentes credenciados,  com poderes para formular lances, 
negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e 
desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 
 

6.2 - O credenciamento far-se-á através da identificação do representante, por cédula de 
identidade ou documento equivalente, e da apresentação do Anexo III - Termo de 
Credenciamento e/ou  de procuração, em instrumento público ou particular, em original 
ou cópia autenticada, que confira ao procurado a representatividade da licitante. 
 

6.2.1 - Juntamente com o documente elencado no item 6.2, o representante 
deverá, obrigatoriamente , apresentar cópia autenticada do Contrato Social, 
Estatuto, Ato Constitutivo com a respectiva eleição de seus administradores ou  
qualquer outro documento idôneo em comprovar os poderes de quem assina a 
procuração. 
6.2.2 - Sendo o representante sócio ou dirigente do licitante, bastará a 
apresentação do documento aludido no subitem anterior, o(s) qual(is) terá(ão) os 
mesmos efeitos da procuração e ficará retido nos autos do processo 
administrativo. 

 

6.3 - O documento de credenciamento deverá ser entregue juntamente com a respectiva 
cédula de identidade ou documento equivalente, em separado dos envelopes  “A” - 
PROPOSTA e “B” - HABILITAÇÃO. 
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6.4 - A não apresentação do documento de credenciamento ou do documento aludido 
no item 6.2 não será motivo para a desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste 
caso, o representante ficará impedido de praticar os atos previstos no item 6.1. 
 
6.5 - Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
 
6.6 - Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e 
juntados ao processo administrativo, com exceção do documento aludido no subitem 
6.3, que será devolvido ao licitante credenciado.  
 
6.7 - Para participar na condição de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, a 
licitante deverá apresentar à equipe de Pregão , juntamente com o Termo de 
Credenciamento, um dos  seguintes documentos: 
  

6.7.1 - Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade 
comercial ou ; 
6.7.2 - Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições - Simples Nacional. 

 
6.8 - É facultado ao Pregoeiro  na falta de apresentação desta comprovação de ME ou 
EPP, pelos documentos previstos no subitem 6.7, verificar junto ao site da Receita 
Federal o enquadramento do licitante, e caso não seja possível tal comprovação, o 
licitante ainda poderá participar do certame sem os benefícios concedidos pela LC 
123/06 e Decreto Municipal nº. 16.187/08. 
 
7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  
 
7.1 - Os envelopes “A” - PROPOSTA  e “B” - HABILITAÇÃO  deverão ser apresentados 
separadamente, lacrados, contendo os seguintes dizeres na parte externa: 
 

ENVELOPE “A”- PROPOSTA  
REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI  
PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2019  
RAZÃO SOCIAL:  
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 26/03/2019 às 09h00  

 
ENVELOPE “B” - HABILITAÇÃO  
REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019  
RAZÃO SOCIAL:  
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 26/03/2019 às 09h00  

 
7.2 - A ausência dos dizeres na parte externa não constituirá motivo para 
desclassificação do licitante que poderá inserir as informações faltantes antes do início 
da sessão. 
 

7.2.1 - No caso previsto acima, a ausência de representante legal no ato da 
sessão para identificação dos envelopes, acarretará na impossibilidade de 
participação da empresa no certame. Os envelopes permanecerão lacrados e 
ficarão à disposição para devolução, no prazo de 30 dias corridos.  

 
 
 
 



                                                    Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergênc ia e Hospitalar 

                                                                   Lei Complementar nº 191/18 - CNPJ: 47.018.676/76 
                                                                 Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340 - Parque Itália, Campinas/SP 

                                                                     CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5815 
                                                                     e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br                                                                         

 

 

 5 

8 - CONTEÚDOS DOS ENVELOPES 
 
8.1 - O Envelope “A” - PROPOSTA COMERCIAL deverá conter a proposta do licitante, 
de acordo com o disposto no item 9. 
 
8.2 - O Envelope “B” - HABILITAÇÃO deverá conter a documentação de que trata o 
item 11. 
 
9 - PROPOSTA 
 
9.1 - A proposta deverá ser apresentada conforme Anexo IV – Modelo de Proposta 
Comercial, preferencialmente em papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via 
datilografada ou impressa, datada, rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, e conter, além de outras informações de livre disposição. 
 

9.1.1 - Designação do número desta licitação; 
9.1.2 - Descrição detalhada do objeto oferecido, apresentando unidade e 
quantidades idênticas às previstas no Edital e seus Anexos; 
9.1.3 - Apresentar valor mensal e global por posto de trabalho, desde que fixo, 
expresso em números, na moeda corrente nacional com, no máximo, 02 (duas) 
casas decimais e apresentados com a inclusão de todos os custos operacionais de 
sua atividade, incluindo os tributos que eventualmente possam incidir sobre eles, 
consideradas inclusas demais despesas diretas e indiretas, bem como a 
desoneração da folha de pagamento em cumprimento à Lei Federal nº 
12.546/2011 e suas alterações, quando constituir direito e opção da empresa, não 
cabendo à Rede Mário Gatti nenhum custo adicional; 
9.1.4 - Dados bancários, contendo o número do banco, número da agência, nome 
da agência e número da conta corrente, com dígito verificador; 
9.1.5 - Endereço eletrônico (e-mail) para envio do Contrato. 

 
9.2 - A apresentação da proposta implica que a licitante ACEITA : 
 

9.2.1 - O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias contados da data 
de abertura dos envelopes propostas; 
9.2.2 - A condição de pagamento será de 10 (dez) dias fora a dezena, contados da 
data do aceite definitivo da nota fiscal pela unidade gestora do contrato nos termos 
do item 20 deste instrumento convocatório; 
9.2.3 - Todas regras deste Edital e seus anexos.  

 
9.3 - A proposta de preço deverá conter oferta clara e precisa, sem alternativa de preços 
ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 
9.4 - Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de validade 
das propostas previsto no subitem 9.2.1, o Pregoeiro poderá solicitar que os licitantes 
estendam o período de validade para um período específico adicional. Essa solicitação, 
bem como as respostas dos licitantes, poderá ser feita por escrito via correio eletrônico. 

9.4.1 - O licitante poderá recusar a prorrogação de proposta, resultando na 
desistência da participação do processo licitatório, sem que a ele sejam imputadas 
penalidades por tal ato. 

 
9.5 - O critério de julgamento das propostas será MENOR VALOR GLOBAL.  
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10 - Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 
 
10.1 - Que não atenderem às exigências do Edital e seus anexos e/ou da legislação 
aplicável. 
 
10.2 - Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento. 
 
10.3 - Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
11 - HABILITAÇÃO  
 
11.1 - Para a habilitação, os licitantes deverão apresentar os documentos elencados nos 
subitens de 11.4 à 11.9, ou o Certificado de Registro Cadastral, conforme descrito no 
subitem 11.3. 
 
11.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou, 
excepcionalmente, autenticado por um dos membros da Comissão de Licitação e/ou 
Pregoeiro ou, ainda, por cópia autenticada de publicação em órgão de imprensa oficial: 
 

11.2.1 - Para efeito de validade dos documentos, se outro prazo não constar de 
ato normativo ou do próprio documento, será considerado o período de 06 (seis) 
meses entre a data de sua expedição e a data fixada para a apresentação da 
proposta escrita, exceto em relação aos subitens 11.5.1 e 11.5.2. 
11.2.2 - Os documentos deverão, preferencialmente, serem\ apresentados 
ordenadamente, numerados sequencialmente por item d a habilitação , de 
modo a facilitar sua análise; 
11.2.3 - Serão aceitos documentos extraídos via internet , desde que estejam 
dentro do prazo de validade, os quais estarão sujeitos à comprovação pela 
Comissão de Licitação e/ou Pregoeiro. 

 
11.3 - A apresentação de Certificado de Registro Cadastral  emitido pela Secretaria de 
Administração da Prefeitura Municipal de Campinas ou de qualquer instituição Estadual 
ou Federal, demonstrando no Registro Cadastral da licitante o ramo pertinente ao 
objeto da licitação e dentro do prazo de validade, a dispensará da apresentação da 
documentação referente aos subitens 11.4, 11.5.1, 11.5.2, 11.5.3, 11.5.4, 11.6, 11.7, 
11.8 e 11.9. Caso o CRC não contenha a categoria do ramo pertinente expressa , 
deverá ser juntado o Contrato Social  da empresa demonstrando o seu objeto social.  
 

11.3.1 - Não serão aceitos os Certificados de Registro Cadastral (CRC) de outras 
prefeituras; 

 
11.4 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

11.4.1 - Para Habilitação Jurídica os documentos apresentados deverão 
demonstrar que a licitante possui objeto social compatível com o objeto deste 
certame, podendo ser: 
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11.4.1.1 - Para Empresa Individual : Registro comercial;  
11.4.1.2 - Para Sociedade Comercial : Ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social, em vigor, e alterações subsequentes, devidamente registrados na 
Junta Comercial competente;  
11.4.1.3 - Para Sociedade por Ações : Inscrição do ato constitutivo, e 
alterações subsequentes deverão vir acompanhadas de documentos de 
eleição de seus administradores, em exercício; 
11.4.1.4 - Para Sociedade Civil : Inscrição do ato constitutivo e alterações 
subsequentes no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício; 
11.4.1.5 - Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento n o 
Brasil : Decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 
11.4.1.6 - Em caso de apresentação dos documentos acima no 
credenciamento, fica dispensada a apresentação no envelope de Habilitação. 

 
11.5 - REGULARIDADE FISCAL 
 

11.5.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ do 
Licitante, do Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação 
Cadastral; 
11.5.2 - Prova de inscrição Municipal no Cadastro de Contribuintes. 
11.5.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal , da sede do licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei.  

 
11.5.3.1 - Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão unificada , nos termos da Portaria PGFN / RFB 
Nº 1751, de 02 de outubro de 2014 ; 
11.5.3.2 - A regularidade para com a Fazenda Estadual  deverá ser 
comprovada através de apresentação da Certidão  especifica; 
11.5.3.3 - A regularidade para com a Fazenda Municipal  deverá ser 
comprovada pela apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal 
(correspondente a Tributos Mobiliários) expedida pelo Município em que o 
estabelecimento estiver situado. 

 
11.5.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS deverá ser comprovada através de apresentação do Certificado 
emitido pela Caixa Econômica Federal; 

 
11.5.5 - Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a 
existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que 
tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por 
moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos 
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de 
medida liminar em mandado de segurança; 

 
11.5.6 - É vedado mesclar documentos  de estabelecimentos diversos 
(matriz/filial), exceto prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço (FGTS) e Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 
enquanto houver recolhimento centralizado desses tributos; 

 



                                                    Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergênc ia e Hospitalar 

                                                                   Lei Complementar nº 191/18 - CNPJ: 47.018.676/76 
                                                                 Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340 - Parque Itália, Campinas/SP 

                                                                     CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5815 
                                                                     e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br                                                                         

 

 

 8 

11.5.6.1 - A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao 
estabelecimento (matriz ou filial) através do qual pretende firmar o contrato. 

 
11.5.7 - No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 
será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir do 1º dia útil 
após a data da publicação da Homologação e prorrogáveis por igual período a 
critério da Rede Mário Gatti, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após a data 
de publicação da Homologação, para regularização dos documentos, sob pena de 
decadência do direito, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à penalidade 
estabelecida no subitem 21.1. 

 
11.6. - QUALIFICAÇÕES TÉCNICA  
 

11.6.1 - Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove ter o licitante executado ou que esteja 
executando serviços em unidades hospitalares, com características, qualidade, 
quantidades similares aos indicados neste Edital, contendo, a especificação 
dos serviços executados:   
 

11.6.1.1 - Serviços de Operação Logística de farmácias (Farmácia 24 horas 
e/ou Farmácia de Centro Cirúrgico e/ou Farmácia de Pronto Socorro), 
Farmácia Ambulatorial e almoxarifados compreendendo recebimento, 
armazenamento, fracionamento, serialização e movimentação de estoque, 
distribuição e dispensação de prescrição médica a paciente, em sistema de 
dose unitária, com rastreabilidade de medicamentos, materiais médico-
hospitalares, OPME (Órteses e Próteses e Materiais Especiais), nutrição, 
material de uso comum e permanente, para rede hospitalar com, no mínimo 
de 200 (duzentos) leitos  com gestão interna de logística de almoxarifados e 
centrais de abastecimento hospitalar com abastecimento em no mínimo 55 
pontos de entrega.  

 
11.6.1.1.1 - O HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI possui 210 
leitos e 72 pontos de entrega diferentes e o COMPLEXO 
HOSPITALAR PREFEITO EDIVALDO ORSI possui 250 leitos e 60 
pontos de entrega diferentes, totalizando 460 leitos e 132 pontos de 
entrega; 

 
11.6.1.2 - Serviço de fracionamento/unitarização de medicamentos (sólidos e 
líquidos) e de materiais médico hospitalares, com serialização por código de 
barras bidimensional (datamatrix) com rastreabilidade de produção de no 
mínimo 200.000 unidades/mês; 

 
11.6.1.3 - Controle de estoque com no mínimo de 2.000 itens, com os tipos 
de produtos informados neste edital e classificados como: medicamentos, 
medicamentos controlados, materiais médico hospitalares, vacinas, nutrições 
parenterais, material de escritório, manutenção, nutrição, materiais 
permanentes, produtos de higiene, rouparia, EPIs e OPME.  

11.6.1.3.1 -  A Rede Mário Gatti controla uma média de 4.100 itens 
específicos; 
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11.6.1.3.2 -   
 

11.6.1.4 - Prestação de serviços logísticos, com volumes mínimos mensais de 
estoque acima de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais).  
 

11.6.1.4.1 -  A Rede Mário Gatti trabalha com estoque médio mensal de 
R$7.520.000,00 (Sete milhões, quinhentos e vinte mil reais) – Item 13 do 
Anexo I – “INFORMAÇÕES GERAIS E DIMENSIONAMENTO ESTIMADO 
DA OPERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES”.   
 

11.6.1.5 -  Além das informações elencadas nos itens 11.6.1.1 a 11.6.1.4, o 
atestado deverá conter as seguintes informações: nome da empresa 
emissora, nome do profissional responsável emissor, nome da licitante com a 
descrição dos serviços prestados e comprovação do quantitativo e período 
dos serviços desempenhados. 

 
11.6.2 - Certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Farmácia – CRF.  

 
11.6.2.1 - Certidão de Registro Profissional do(s) Farmacêutico(s) 
responsáveis técnicos da Licitante, no Conselho Regional de Farmácia – 
CRF.  
11.6.2.2 - Os Profissionais deverão pertencer ao quadro de pessoal, em 
qualquer uma das situações seguintes:  
11.6.2.3 - Ser do quadro permanente da Licitante, comprovação pela juntada 
da cópia do registro na carteira de trabalho ou cópia da ficha de registro de 
empregados;  
11.6.2.4 - Ser sócio ou proprietário, comprovação através da juntada de cópia 
do contrato social da empresa;  
11.6.2.5 - Ser profissional autônomo contratado pela empresa, comprovação 
pela juntada de cópia do contrato respectivo. 

 
11.6.3 -  Atestado de Visita Técnica - Anexo II, onde serão executados os 
serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas 
subitem 2.3 do Anexo I – Termo de Referência. O agendamento deverá ser 
efetuado de segunda a sexta-feira, através dos telefones: (19) 3772.5855 ou 
3772-5898 com André Moraes, ou (19) 3772.5724 ou 37 72-5726 com Bruno 
Freitas ;  

 

11.6.3.1  - A licitante poderá declinar da visita técnica , devendo, neste 
caso, apresentar declaração assumindo, incondicionalmente à 
responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as 
condições e exigências estabelecidas neste edital;  
11.6.3.2 - O prazo para visita iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da 
publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista 
para a abertura da sessão pública;  
11.6.3.3 - Para a visita, o licitante, ou o seu representante, deverá estar 
devidamente identificado. 
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11.7 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

11.7.1 - De forma a demonstrar a prova de Qualificação Econômico-Financeira, as 
licitantes deverão apresentar Certidão negativa de falência , expedida pelo(s) 
cartório(s) distribuidor(es) da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 06 
(seis) meses da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não 
constar do documento; 

 
11.7.2 - Balanço Patrimonial  e demonstração de resultado do último exercício 
social exigível, assinados por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis, 
legalmente habilitados, constando nome completo e registro profissional, que 
comprovem a boa situação financeira da pessoa jurídica, vedada a sua 
substituição por balancetes ou Balanços Provisórios. 

 
11.7.2.1. No caso específico de Sociedade por Ações (Sociedade 
Empresária do Tipo S. A.), o Balanço e demonstrações contábeis deverão 
ser apresentados por publicação no Diário Oficial do Estado ou cópia dos 
referidos documentos devidamente registrados na Junta Comercial. 
11.7.2.2. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), 
ainda que sejam enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar Balanço 
Patrimonial assinado por bacharel ou técnico em ciências Contábeis, 
legalmente habilitado, constando nome completo e registro profissional, 
referente ao último exercício social exigível. 
11.7.2.3. As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no 
exercício social em curso, deverão apresentar o Balanço de Abertura. 
11.7.2.4. A boa situação financeira será comprovada se a participante 
demonstrar que possui Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou acima 
de 1,00 (um com duas casas decimais), Índice de Liquidez Geral (ILG) 
preferencialmente igual ou acima de 1,00 (um com duas casas decimais) e 
Índice de Solvência Geral (ISG) igual ou acima de 1,00 (um com duas 
casas decimais). 

 
Caso a licitante apresente o ILG abaixo da unidade menor que 1,00 (um com duas 
casas decimais), o ISG deverá ser compensado no mínimo proporcionalmente 
através da seguinte expressão matemática: 

 

1 – (ILGabaixo da unidade – 1) 
 

As seguintes definições de índices financeiros se aplicam neste subitem: 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) – indica quanto a empresa possui em 
recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis em curto prazo, para fazer face ao 
total de suas dívidas de curto prazo. 

 
ILC =                      Ativo Circulante 
                             Passivo Circulante 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) – indica quanto a empresa possui em 
disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para 
liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período. 

 
              ILG =    Ativo Circulante + Realizável em Longo Prazo 
                           Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo 
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ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG) – indica quanto a empresa dispõe em 
Ativos (totais) para pagamento do total de suas dívidas. Envolve, além dos 
recursos líquidos, também os permanentes. 

 
               ISG =                ATIVO TOTAL  
                         Passivo Circ. + Exigível em Longo Prazo 
 

11.7.2.5 - O balanço será analisado por um profissional qualificado 
indicado pelo Departamento Financeiro da Rede Mário Gatti. 
 

11.8 - DECLARAÇÕES ASSINADAS PELO REPRESENTANTE LEG AL DA 
EMPRESA; 
 

11.8.1 - Cumprimento do disposto no INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONTITUIÇÃO FEDERAL. 

 
11.8.1.1 - Declaração  que não outorga trabalho noturno, perigoso e 
insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho aos 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos. 

 
11.8.2 - Cumpre Integralmente o disposto no parágrafo III do Art. 9º da Lei 
8.666/93. 

 
11.8.2.1 - Declaração  de que NÃO POSSUI EM SEU QUADRO, direta ou 
indiretamente, servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante. 
 

11.9 - REGULARIDADE TRABALHISTA  
 

11.9.1 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Positiva com 
Efeito de Negativa , dentro do prazo de validade. 

11.9.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade em 
caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), será 
observada condição prevista no subitem 11.5.7. 

 
12 - Constituem motivos para INABILITAÇÃO  da licitante ressalvada a hipótese de 
saneamento da documentação; prevista no item 4.3: 
 
12.1 - A não apresentação da documentação exigida para habilitação no prazo 
estabelecido no preâmbulo do Edital;  
  
12.2 - A apresentação de documentos com prazo de validade vencido, na data fixada 
para apresentação da proposta comercial;  
 
12.3 - A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de 
requerimento de certidão.   
 
12.4 - A apresentação de informações inverídicas.  
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12.5 - A mesclagem de documentos de regularidade fiscal e trabalhista de 
estabelecimentos diversos (matriz/filial), exceto prova de regularidade para com a 
Fazenda Federal, para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), para 
com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e para com a Justiça do Trabalho 
(CNDT). 
 

12.5.1 - Não será aceito a apresentação de documentos comprobatórios da 
regularidade fiscal , referentes à filial, quando a proposta for realizada pela 
matriz; 
 

12.6 - O não cumprimento dos requisitos de habilitação.   
 
12.7 - O não atendimento às diligências, quando solicitadas, dentro do prazo 
estabelecido no item 4.3. 
 
13 - SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA E DISPUTA  
 
13.1 - Os interessados entregarão, à equipe de pregão, os envelopes: Envelope “A” - 
Proposta Comercial e o Envelope “B” - Habilitação  e, em separado, os Anexos V - 
Termo de Credenciamento, nos termos do item 6, até a data e horário estabelecido no 
preâmbulo do Edital. 
 
13.2 - Após conferência do Termo de Credenciamento e, no dia, hora e local designados 
no Edital, será realizada sessão pública para abertura das propostas e, posteriormente, 
da documentação de habilitação conforme previsto no item 13.12. 
 
13.3 - O prazo para formulação de lances verbais, para saneamento da documentação 
de habilitação e para apresentação de proposta detalhada de preços que totalize o lance 
vencedor, bem como a determinação do valor entre lances, serão acordados entre os 
credenciados e a Equipe de Pregão, por ocasião do início da Sessão Pública. 
 
13.4 - A equipe de pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas 
de preços, classificando-as em ordem crescente  de valor global. 
 
13.5 - Em seguida identificará a proposta de menor valor global cujo conteúdo atenda 
as especificações do edital e seus anexos. 
 
13.6 - Das propostas que atenderem às especificações solicitadas, e identificada a de 
menor valor, somente as que apresentarem valores superiores EM ATÉ 10% (dez por 
cento) da proposta de menor valor para o lote, serão classificadas estarão aptas para 
disputa de lances. 
 

13.6.1 - As propostas com valores superiores em até 10% (dez por cento) da 
proposta de menor valor serão classificadas em ordem crescente. 
13.6.2 - O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, 
desclassificando aquelas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e 
condições fixados no edital e seus anexos. A aceitabilidade do preço será 
verificada somente após o encerramento da fase de lances. 
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13.6.3 - Não havendo, no mínimo, 03 (três) propostas válidas nos termos do 
subitem 13.6, serão selecionadas até 03 (três) melhores propostas e os seus 
autores convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas escritas. 
13.6.4 - Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do subitem 
anterior, todos os licitantes com o mesmo preço global serão convidados a 
participar dos lances verbais, sendo que o desempate, para efeitos de formulação 
dos lances, será feito por meio de sorteio. 

 
13.7 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais para 
cada lote: 
 

13.7.1 - O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes selecionadas, 
individualmente, em ordem decrescente do valor da proposta para o lote, a 
apresentar lances verbais, que deverão ser inferiores à proposta de menor valor 
para o primeiro lance e ao lance imediatamente anterior, para os demais. 
13.7.2 - A ausência de representante credenciado ou 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 apresentado pelo 
licitante para efeito de ordenação das propostas. 
13.7.3 - Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a 
classificação será efetuada por sorteio, na mesma sessão. 
13.7.4 - Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta 
válida, caberá ao Pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 

 
13.8 - O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, 
os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 

13.8.1 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade com 
a proposta escrita de MENOR VALOR GLOBAL e o valor estimado para a 
licitação. 

 
13.9 - Declarada encerrada a etapa de lances e classificadas as ofertas na ordem 
crescente de valor, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço do primeiro 
classificado, decidindo motivadamente a respeito. 
 

13.9.1 - Havendo propostas ou lances de uma ou mais microempresas (ME) ou 
empresas de pequeno porte (EPP) com valor até 5% (cinco por cento) superior ao 
da licitante melhor classificada, não sendo esta ME ou EPP, tais propostas serão 
consideradas empatadas com a proposta melhor classificada, sendo assegurado 
às ME’s e EPP’s empatadas o direito de desempate, sequencialmente, na ordem 
de suas classificações, até que o desempate ocorra.  
13.9.2 - Decorridos 05 (cinco) minutos da convocação inicial para que as MEs ou 
EPPs exerçam o direito de desempate, sem o exercício de tal direito pelas 
interessadas, ocorrerá a sua preclusão e a contratação da proposta originalmente 
mais bem classificada. 

 
13.10 - Consideradas aceitáveis as propostas de menor valor, obedecidas as exigências 
fixadas no edital e seus anexos, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação de seu autor para confirmação das condições habilitatórias, sendo-lhe 
facultado o saneamento da documentação na própria sessão. 
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13.11 - Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, a 
melhor proposta comercial será declarada vencedora. 
 

13.11.1 - Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) 
examinará a oferta subsequente verificando a habilitação da proponente, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital e seus anexos, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 

 
13.12 - Considerado aceitável o licitante com menor valor e obedecidas as exigências 
fixadas no edital, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu 
autor, para confirmação das suas condições habilitatórias, sendo-lhe facultado o 
saneamento da documentação na própria sessão.  
 
13.13 - Se as propostas ou os lances de menores valores não forem aceitáveis, ou se as 
licitantes desatenderem às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as 
propostas ou os lances subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do 
participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta ou lance que atenda ao edital. Nesta hipótese, o Pregoeiro poderá 
negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
13.14 - Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o 
licitante com menor valor global será declarado vencedor . 
 
13.15 - A manifestação da intenção de interpor recurso  será feita no final da sessão, 
com registro em ata da síntese de suas razões conforme termos previstos no item 16. 
 
14 - ENCERRAMENTO DA SESSÃO  
 
14.1 - Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de 
cumpridas todas as fases preestabelecidas, a Equipe de Pregão irá guardar os 
envelopes “B” lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes que 
ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo estes envelopes exibidos aos licitantes na 
reabertura da sessão ou em ocasião de nova sessão previamente marcada para 
prosseguimento dos trabalhos. 
 
14.2 - Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre 
exame e rubrica. 
 
14.3 - Todos os atos ocorridos durante a sessão pública são registrados em ata, que 
será assinada pelos representantes das licitantes presentes, pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio. 
 
15 – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
 
15.1 - A licitante vencedora, deverá apresentar, em até um dia útil subseqüente ao 
encerramento da Sessão de Abertura, Anexo VI - Planilha de Composição de Custos do 
objeto contratado, contemplando a desoneração da folha de pagamento, quando 
constituir direito e opção da empresa, conforme Lei Federal nº 12.546/2011 e suas 
alterações;  
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16 - ANÁLISE TÉCNICA  
 

16.1 - O parecer técnico será efetuado pela Diretoria Administrativa da Rede Mário 
Gatti, ou pela área por ela determinada.  
 

17 - RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
17.1 - Havendo manifestação prévia e motivada da intenção de interpor recurso, esta, 
somente poderá ser promovida pela licitante, depois de declarado o vencedor da disputa 
pelo pregoeiro. A licitante desclassificada antes da fase de disputa também poderá 
manifestar e motivar a sua intenção de interpor recurso. 
 

17.1.1 - Os interessados que manifestaram e motivaram a intenção de interpor 
recurso apresentarão memoriais, dirigidos ao(à) Pregoeiro(a), diretamente na Área 
de Licitações, ou pelo e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br, com recebimento pelo 
pregoeiro ou equipe de apoio no prazo de 03 (três) dias úteis contados do dia 
subsequente à realização do Pregão. Caso o licitante opte por envio dos 
memoriais via e-mail, deverá à recorrente providenciar o envio dos originais 
condicionados ao recebimento na área de Licitações no prazo de até 03 (três) dias 
úteis contados da data de envio do e-mail.  
17.1.2 - O memorial deverá estar relacionado com a síntese apresentada na 
sessão de disputa conforme previsto no subitem 13.5. 
 

17.2 - O recurso contra decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio terá efeito 
suspensivo. 
 
17.3 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
17.4 - A falta de manifestação motivada da licitante na sessão importará a renúncia do 
direito de recorrer. 
 
17.5 - Ficam os demais licitantes , desde logo, intimados para apresentar 
contrarrazões  em igual número de dias, que começarão a correr no dia subsequente ao 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 

17.5.1 - Nessa hipótese, o Pregoeiro encaminhará os autos do processo ao 
Diretor-Presidente da Rede Municipal Mário Gatti de Urgência, Emergência e 
Hospitalar, que decidirá sobre os recursos, adjudicará o objeto do Pregão 
Presencial e, constatada a regularidade dos atos procedimentais, homologará o 
procedimento licitatório. 

 
17.6 - Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o 
objeto do certame ao autor do menor valor global, desde que atendidas todas as 
especificações e exigências contidas no Edital e seus anexos encaminhando o processo 
para homologação ao senhor Diretor-Presidente da Rede Municipal Mário Gatti de 
Urgência, Emergência e Hospitalar. 
 
17.7 - O resultado final do Pregão será publicado no Diário Oficial do Município de 
Campinas/SP. 
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18 - GARANTIA CONTRATUAL 
 

18.2.1 - Será exigida garantia contratual sendo o percentual de 5% (cinco por 
cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 56, § 1º e §2º da Lei 8.666/93, 
cabendo ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

18.2.1.1 - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo 
estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custodia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; 
18.2.1.2 - Seguro-garantia; 
18.2.1.3 - Fiança bancária. 
 

18.2.2 - Após o término do Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações 
assumidas, a garantia de que trata este item será liberada, e quando em dinheiro, 
atualizada monetariamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do 
requerimento do interessado, por intermédio do Serviço de Protocolo, dirigido ao 
Diretor Presidente da Rede Mário Gatti que deverá se manifestar quanto à 
execução contratual e encaminhar à Diretoria Jurídica. A liberação se dará 
mediante autorização do Diretor Presidente da Rede Mário Gatti, após parecer da 
Diretoria Jurídica. 

 
19- DA CONTRATAÇÃO E PROCESSAMENTO  
 
19.1 - A Rede Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio 
eletrônico (e-mail), arquivo contendo o contrato, para assinatura, cuja minuta integra 
este Edital, sob pena de decair do direito ao contrato, sujeitando-se à penalidade 
estabelecida no item 22.1 deste Edital. 

 
19.1.1 - Quando a adjudicatária convocada, dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o contrato, será 
convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis, observado o disposto no item 22.1 do presente edital. 

 
19.2 - A Adjudicatária deverá imprimir e assinar o contrato encaminhado e devolvê-lo à 
Rede Mário Gatti, aos cuidados da Coordenadoria de Procedimentos legais, sito a 
Avenida Prefeito Faria Lima, 340, Parque Itália, Campinas/SP, CEP: 13036-902, nos 
termos expressos nos subitens abaixo: 

 
19.2.1 - Pessoalmente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos, contados 
da data do envio do correio eletrônico (e-mail); 
19.2.2 - Via Correio, por SEDEX, ocorrendo à postagem, obrigatoriamente, o prazo 
máximo de até 03 (três) dias corridos, contados da data do envio do correio 
eletrônico (e-mail), encaminhando neste caso, correio eletrônico para o endereço: 
juridico.formalizacao@hmmg.sp.gov.br, informando a data, hora e o número da 
postagem, para fins da rastreabilidade, se necessário; 
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19.3 - Para assinatura do Contrato é obrigatório a comprovação da qualidade de 
representante legal da empresa, na hipótese de não constar nos autos referida 
comprovação, deverá a empresa licitante enviar procuração pública, ou particular com 
reconhecimento de firma, em que constem poderes para assinatura em nome da 
empresa, no ato do envio do Contrato assinado, nos termos do subitem anterior; 
 
19.4 – A Contratante deverá apresentar no prazo de 30 (trinta) dias corridos após a 
assinatura do Contrato comprovante da garantia de adimplemento contratual nos termos 
do item 18.  

 
20 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
20.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto deste pregão correrão à conta da 
Categoria Econômica do Orçamento vigente. 
 
21 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
21.2 – Após o aceite definitivo pela unidade gestora do Contrato nos termos do item 3 do 
Anexo II, a nota fiscal será encaminhada para pagamento com vencimento no prazo de 10 
(dez) dias fora a dezena, contados da data do aceite; 
 
22 - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES  
 
22.1 – A desistência da proposta, lance ou oferta, dentro do prazo de sua validade; a recusa 
de assinar o Termo de Contrato dentro do prazo e condições estabelecidas; a não 
apresentação dos documentos de habilitação no prazo estabelecido, salvo ocorrência de 
caso fortuito ou de força maior, devida e formalmente justificados/comprovados, sofrerá 
apenamento com a Suspenção temporária do direito de participar em licitações e 
impedimento de contratar junto à Administração da Rede Municipal Dr. Mário Gatti pelo 
prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
22.2 - Apresentar documentação falsa exigida para o certame; a não comprovação da 
condição de ME ou EPP que tenha se utilizado do tratamento diferenciado e favorecido; 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto; falhar ou fraudar na execução do 
contrato; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ,  
 
22.3 - As penalidades previstas neste item, tem caráter de sanção administrativa, 
conseqüentemente, sua aplicação não exime a licitante da reparação de eventuais perdas e 
danos que seu ato punível venha a acarretar à Rede Mário Gatti, sem prejuízo das multas 
previstas no contrato e das demais cominações legais previstas no Termo de Contrato – 
Anexo VII. 
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23 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
23.1 - Até 05 (cinco) dias úteis  antes da data fixada para término do acolhimento das 
propostas, qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
ato convocatório do pregão. Os licitantes terão até o segundo dia útil  que anteceder o 
início da sessão de disputa de preços, através do e-mail licitacoes@hmmg.sp.gov.br ou 
através de petição entregue na área de Compras da Rede Mário Gatti, sito à Av. Prefeito 
Faria Lima, n°. 340 - 2º Andar (Complexo Administrativo Procurador René Penna Chaves 
Filho), CEP: 13036-902, Parque Itália, em Campinas/SP. Serão considerados os 
documentos recebidos durante o período de expediente administrativo desta instituição das 
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, de segunda à s exta-feira; 
 

23.1.1 - Caso acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será 
designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração no Edital não afetar a formulação da proposta; 

 
23.2 - As respostas às impugnações serão publicadas no Diário Oficial do Município de 
Campinas/SP; 
 
23.3 - Se das consultas ou impugnações resultar a necessidade de modificar o Edital e seus 
anexos, a alteração será divulgada pela mesma forma em que se deu o texto original do 
instrumento convocatório; 
 
23.4 - Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes via postal (com AR – Aviso de 
Recebimento), deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo deste Edital, à área 
de Licitações, aos cuidados da autoridade subscritora deste Edital, até o dia da sessão de 
disputa. O pregoeiro não se responsabilizará por propostas entregues fora da área de 
licitações ou entregues aprazadas na dependência interna da área de Licitações; 
 
23.5 - A Rede Mário Gatti poderá revogar a licitação por razões de interesse público e, caso 
constatada, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros; 
 
23.6 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
autenticidade dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 
 
23.7 - É facultada ao pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 
 
23.8 - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e esta Rede Mário Gatti não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente do resultado do processo licitatório; 
 
23.9 - Em ocorrendo hipótese de fusão, cisão ou incorporação da empresa contratada, é 
permitida a sucessão contratual pela empresa incorporadora, ou pela nova empresa criada 
através da fusão ou cisão, desde que atendidos os requisitos documentais para habilitação 
no certame, após autorização da Diretoria Administrativa da Rede Mário Gatti; 
 
23.10 - No interesse da Rede Mário Gatti, sem que caiba aos participantes qualquer 
reclamação ou indenização, poderá ser: 

- adiada a abertura desta licitação e/ou; 
- alterado o Edital e seus anexos, com fixação de novo prazo para a realização da 
licitação, nos mesmos termos do subitem 2.3. 
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23.11 - 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; 
 
23.12 - Tendo em vista o disposto no artigo 97 da Lei nº. 8.666/93 fica implícito a cada 
participante à licitação encontrar-se em pleno gozo de seus direitos para contratar com a 
Administração Pública, isto é, reunir condições de idoneidade, incidindo, em hipótese 
contrária, nas cominações do parágrafo único do mesmo artigo;  
 
23.13 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas/lances forem 
desclassificados, o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que 
ensejaram sua inabilitação ou desclassificação; 
 
22.14 - As eventuais adequações realizadas pela contratada nas instalações da contratante 
serão incorporadas ao patrimônio ao final da vigência da prestação do serviço, sem ônus à 
contratante. 
 
23.15 - Informações sobre o andamento da licitação poderão ser consultadas no site 
www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes, solicitadas pelo e-mail licitacoes@hmmg.sp.gov.br, em dias 
úteis, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 no endereço constante do preâmbulo do 
Edital ou, ainda, através do fone (19) 3772-5815 / 3772-5708. 
 
 
 

Campinas, 13 de março de 2019  
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 

Nathalie Amado Milano Nogueira 
Coordenadora de Compras 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1- OBJETO: Contratação para prestação de serviços na gestão, operação técnica e 
operação LOGÍSTICA  de fluxo de materiais médicos, de medicamentos, de itens de 
consumo e permanentes, com fornecimento de infraestrutura de armazenamento, 
infraestrutura de informática, automação, mobiliário, software específico de gestão logística, 
interface com sistemas da Rede Mário Gatti, mão de obra técnica e operacional, insumos, 
equipamentos e veículos para transporte e recursos que se façam necessários para a 
prestação do serviço. 
 

Para execução desta prestação de serviços, será necessário o fornecimento de: 
 
1.1 - Toda a infraestrutura que a empresa entender necessária e manutenção de 
equipamentos específicos para: recebimento, armazenamento (porta-paletes, paletes, 
paletes de contenção, estantes, prateleiras, paleteiras, câmara de vacina, refrigerador para 
conservação de medicamentos, climatização empilhadeira, seladoras, caixas), 
fracionamento, movimentação, separação, transporte para coleta e distribuição interna e 
externa, informática (computadores, rede lógica, impressoras multifuncionais, impressoras 
de códigos de barras, leitores de código de barras), automação e mobiliários (mesas, 
cadeiras, armários e outros), sistema de segurança (circuito de câmeras de segurança, 
sistema digital de acesso aos estoques), insumos, acessórios e quaisquer outros que se 
fizerem necessários para atendimento ao serviço objeto deste Termo de Referência; 
 
1.2 - Através de cessão de uso, software de gestão logística especializado com a 
possibilidade de modificação segundo as particularidades da Instituição e interface com os 
sistemas da contratante; 
 
1.3 - Através de contratação, de toda mão de obra técnica e operacional, capacitada para 
as áreas de almoxarifado e farmácias, fornecimento de insumos necessários para suas 
atividades, uniformes e equipamentos para proteção individual; 
 
1.4 - De todos os outros insumos, equipamentos e recursos que se façam necessários para 
a prestação do serviço detalhados nesse Termo de Referência. 
 
2 - Qualificação Técnica 
 
2.1. Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove ter o licitante executado ou que esteja executando serviços em 
unidades hospitalares, com características, qualidade, quantidades similares aos indicados 
neste Edital, contendo, a especificação dos serviços executados: 
 

2.1.2 - Serviços de Operação Logística de farmácias (Farmácia 24 horas e/ou 
Farmácia de Centro Cirúrgico e/ou Farmácia de Pronto Socorro), Farmácia 
Ambulatorial e almoxarifados compreendendo recebimento, armazenamento, 
fracionamento, serialização e movimentação de estoque, distribuição e 
dispensação de prescrição médica a paciente, em sistema de dose unitária, com 
rastreabilidade de medicamentos, materiais médico-hospitalares, OPME (Órteses 
e Próteses e Materiais Especiais), nutrição, material de uso comum e permanente, 
para rede hospitalar com, no mínimo de 200 (duzentos) leitos com gestão interna 
de logística de almoxarifados e centrais de abastecimento hospitalar com 
abastecimento em no mínimo 55 pontos de entrega. 
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2.1.2.1 O HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI possui 210 leitos e 72 
pontos de entrega diferentes e o COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO 
EDIVALDO ORSI possui 250 leitos e 60 pontos de entrega diferentes, 
totalizando 460 leitos e 132 pontos de entrega; 

 
2.1.3. Serviço de fracionamento/unitarização de medicamentos (sólidos e líquidos) 
e de materiais médico hospitalares, com serialização por código de barras 
bidimensional (datamatrix) com rastreabilidade de produção de no mínimo 200.000 
unidades/mês; 
 
2.1.4. Controle de estoque com no mínimo de 2.000 itens, com os tipos de 
produtos informados neste edital e classificados como: medicamentos, 
medicamentos controlados, materiais médico hospitalares, vacinas, nutrições 
parenterais, material de escritório, manutenção, nutrição, materiais permanentes, 
produtos de higiene, EPIs e OPME. 
 

2.1.4.1 A Rede Mário Gatti controla uma média de 4.100 itens específicos; 
 

2.1.5. Prestação de serviços logísticos, com volumes mínimos mensais de estoque de 
R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais). 

 
2.1.5.1 A Rede Mário Gatti trabalha com estoque médio mensal de 
R$7.520.000,00 (Sete milhões, quinhentos e vinte mil reais) – Item 13 do Anexo 
I – “INFORMAÇÕES GERAIS E DIMENSIONAMENTO ESTIMADO DA 
OPERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES”. 
 

2.2 - Certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Farmácia – CRF. 
 

2.2.1 - Certidão de Registro Profissional do(s) Farmacêutico(s) responsáveis 
técnicos da Licitante, no Conselho Regional de Farmácia – CRF. 
2.2.2 - Os Profissionais deverão pertencer ao quadro de pessoal, em qualquer uma 
das situações seguintes: 

2.2.2.1 - Ser do quadro permanente da Licitante, comprovação pela juntada da 
cópia do registro na carteira de trabalho ou cópia da ficha de registro de 
empregados; 
2.2.2.2 - Ser sócio ou proprietário, comprovação através da juntada de cópia do 
contrato social da empresa; 
2.2.2.3 - Ser profissional autônomo contratado pela empresa, comprovação 
pela juntada de cópia do contrato respectivo. 
 

2.2.3 - A Licitante deverá juntar aos documentos de habilitação uma Declaração de 
que o(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) referido no subitem 2.2 
integrará(ão) a equipe técnica responsável pelos serviços. 
 

2.3 - DA VISITA TÉCNICA (ANEXO II)  
 

2.3.2 - Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante 
deverá realizar visita nas instalações do local de execução dos serviços, 
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 
08h00 às 16h00, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos telefones 
(19) 3772.5855 ou 3772-5898 com André Moraes, ou (1 9) 3772.5724 ou 3772-5726 
com Bruno Freitas.  
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2.3.2.1 - O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação 
do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da 
sessão pública. 
2.3.2.2 A licitante poderá declinar da visita técnica, devendo, neste caso, 
apresentar declaração assumindo, incondicionalmente a responsabilidade de 
executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências 
estabelecidas neste edital. 
 

2.4 - DOS SERVIÇOS 
 
2.4.2 - A Contratada será responsável pela GESTÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E 
OPERAÇÃO LOGÍSTICA DE FLUXO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, 
MEDICAMENTOS, ITENS DE CONSUMO E PERMANENTES, NUTRIÇÃO, OPME, 
PRODUTOS DE HIGIENE, ROUPARIA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GRÁFICO E ITENS 
DE MANUTENÇÃO nos 365 dias no ano, nas unidades que compõem a REDE MUNICIPAL 
DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR, contemplando a 
realização dos seguintes processos físicos e respectivas informações nas seguintes áreas: 

 
3.1.2. O Serviço, Objeto deste Termo de Referência, será realizado nas dependências 
das unidades abaixo descritas, que atualmente, se encontram alocado nos respectivos 
endereços, podendo sofrer alterações a critério da contratante: 
  

3.1.2.1 – HOSPITAL MUNICIPAL DR. MARIO GATTI (HMMG)  – Avenida 
Prefeito Faria Lima, 340 – Parque Itália, Campinas – SP, CEP: 13036-902 

a) Almoxarifado Geral – 8h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira; 
b) Almoxarifado de Nutrição – 6h00 as 18h00 todos os dias da 
semana; 
c) Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF - 7h00 as 19h00 todos 
os dias da semana; 
d) Farmácia Internação (central) – 24hs, todos os dias da semana; 
e) Farmácia do Pronto Socorro Adulto – 24hs, todos os dias da 
semana; 
f) Farmácia do Ambulatório – 07h00 as 19h00 segunda a sexta-feira; 
g) Farmácia do Centro Cirúrgico e OPME (Órtese Prótese e Materiais 
Especiais) – 24hs, todos os dias da semana; 
h) Farmácia da Oncologia – 7h00 as 19h00 segunda a sexta-feira; 
i) Farmácia de Manipulação de Quimioterápicos - 7h00 as 19h00 segunda 
a sexta-feira e eventuais atendimentos aos finais de semana, se paciente 
internado. 

 
3.1.2.2 - COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDIVALDO ORS I (CHPEO) -  
Avenida Ruy Rodrigues, 3.434 – Jardim Yeda, Campinas - SP, CEP: 13060-646;  

a) Almoxarifado Geral e Central de Abastecimento Farmacêutico – 7h00 
as 19h00 todos os dias da semana; 
b) Farmácia Central – 24hs, todos os dias da semana; 
c) Farmácia do Pronto Socorro e atendimento Ambulatorial – 24hs, todos 
os dias da semana; 
d) Farmácia do Centro Cirúrgico – 24hs, todos os dias da semana; 
e) OPME (Órtese Prótese e Materiais Especiais) – 24hs, todos os dias da 
semana; 



                                                    Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergênc ia e Hospitalar 

                                                                   Lei Complementar nº 191/18 - CNPJ: 47.018.676/76 
                                                                 Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340 - Parque Itália, Campinas/SP 

                                                                     CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5815 
                                                                     e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br                                                                         

 

 

 23 

3.1.2.3 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CAMPO GRAND E - Rua 
Dirce de Oliveira Santos, 280 - Alto Belém, Campinas - SP - CEP 13058-002 

a) Farmácias e Almoxarifado – 24hs, todos os dias da semana. 
 

3.1.2.4 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SÃO JOSÉ  - Rua Bertholdo 
Fernandes de Castro, s/n - Jardim das Bandeiras – Campinas – SP - CEP 
13051-114 

a) Farmácia e Almoxarifado – 24hs, todos os dias da semana. 
 

3.1.2.5 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PADRE ANCHI ETA - Avenida 
Papa João Paulo II, 670 - Vila Padre Anchieta – Campinas – SP – CEP: 13068-
219 

a) Farmácia e Almoxarifado – 24hs, todos os dias da semana. 
 

3.1.2.6 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CARLOS LOUR ENÇO - Rua 
Durval Farias Sobrinho, s/n – Jardim Carlos Lourenço – Campinas – SP – CEP: 
13096-620 

a) Farmácias e Almoxarifado – 24hs, todos os dias da semana. 
 

3.1.2.7 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU 
SEDE: Rua Artur Ramos, 441 - Vila Joao Jorge, Campinas - SP, 13041-302 

a) Farmácia central e Almoxarifado – 24hs, todos os dias da semana. 
 

3.1.2.8 – UNACON – Unidade de Assistência de Alta C omplexidade em 
Oncologia da Rede Mário Gatti - MANIPULAÇÃO DE MEDI CAMENTOS 
ANTINEOPLÁSICOS  
- SEDE: Avenida Prefeito Faria Lima, 340 – Parque Itália, Campinas – SP, CEP: 
13036-902 

 
3.1.3. A implantação será gradativa, por unidade, sendo iniciada pelo CHPEO, e 
demais unidade, conforme as autorizações e ordem de serviço que a contratante 
emitir, de acordo com o item 7.1 deste Termo de Referência; 
 

3.1.3.1. A implantação dos serviços no Hospital Municipal Dr. Mario Gatti iniciará 
após o término contrato vigente na unidade, previsto para 07 de novembro de 
2019 ou imediatamente, em caso de ruptura do contrato atual. 

 
3.1.4. A Contratada será responsável por fornecer mão de obra suficiente para 
atendimento total deste objeto, respeitando minimamente a quantidade proposta no 
item 14 deste projeto básico; 
 
3.1.5. A Contratada será responsável pelo fornecimento de toda a infraestrutura 
necessária e adequada, equipamentos e estruturas novas e modernas, manutenção 
de equipamentos específicos para: armazenamento, movimentação, separação e 
distribuição, climatização, transporte interno e entre as unidades externas, informática, 
acessórios e outros que se fizerem necessários suficientes a fim de atender o serviço 
prestado, objeto deste Termo de Referência e em conformidade com a legislação 
vigente; 
 
3.1.6. A Contratada deverá disponibilizar a infraestrutura e os equipamentos 
específicos citados e os necessários à execução do serviço, bem como, fornecer todos 
os seus insumos, para o que couber; 
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3.1.7. A Contratada deverá realizar manutenção preventiva e corretiva para todos os 
equipamentos contemplados no contrato. Caso o mesmo não possa ser corrigido, 
deverá ser substituído; 
 
3.1.8. A Contratada deverá apresentar, a cada 6 (seis) meses, relatório periódico de 
manutenção preventiva e corretiva realizado para todos os itens citados no subitem 
1.1.1; 
 
3.1.9. A Contratada deverá manter e promover a limpeza concorrente em todos os 
locais citados no subitem 3.1.2, em seus equipamentos e mobiliários, mantendo-os 
sempre limpos e higienizados, com planilha de controle que deverá ser apresentada 
mensalmente ao gestor do contrato; 
 
3.1.10. A Contratada deverá disponibilizar o sistema de gestão para as suas 
operações; 
 
3.1.11 A Contratada deverá fornecer e manter o software de gestão logística, sendo de 
responsabilidade da contratada a interface com todos os sistemas da Rede Mário Gatti 
e/ou outros que a contratante indicar, que atenda a todas as especificações de 
serviços constantes neste Termo de Referência; 
 
3.1.12 A Contratada deverá fornecer e manter interface, em até 30 dias corridos do 
início do serviço, de todas as entradas, saídas e/ou movimentações, com sistema que 
a Rede Mário Gatti indicar, para fornecimento dos dados que serão importados para o 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - AUDESP; 

3.1.12.1 Todas as aplicações de interface desenvolvidas durante a vigência do 
contrato, será repassada a contratante, como beneficiária, assim que validadas 
pelo serviço de TI da Rede Mário Gatti. 

 
3.1.13. A Contratada deverá realizar “backups” diários de todos os movimentos 
realizados no software de gestão logística e disponibilizá-los à contratante conforme 
layout pré-definido pela contratante; 
 
3.1.14. A Contratada deverá seguir as rotinas conforme os procedimentos 
operacionais padrão (POPs) de cada setor, com devido treinamento, sendo todos 
registrados e entregues ao RT da Contratante; 

 
3.1.15. Emitir no prazo de até 48 horas os relatórios, qualquer relatório sobre suas 
atividades, que por ventura o hospital vir a necessitar, em formato PDF e em planilha 
eletrônica; 
 
3.1.16. A Contratada não poderá informar item sem estoque antes de verificar todas as 
possibilidades e locais de estoque. Sendo necessário, deverá promover o 
remanejamento de itens entre as unidades, visando o pleno atendimento às demandas 
assistenciais; 
 
3.1.17. A Contratada será responsável pela coleta e distribuição entre as unidades da 
Rede Mário Gatti, para atender necessidades das unidades descritas neste edital. 
Sendo necessário, promover a carga e descarga dos itens, podendo utilizar da 
estrutura atual disposta no HMMG ou outra que a Rede Mário Gatti ceder, para sediar 
o centro de distribuição - CD; 
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3.1.18. Os itens referentes ao subitem 1.1. Deste termo de referência, deverá ser 
apresentado e entregue documentação oficial ao gestor do contrato para devida 
formalização no processo administrativo e ao setor de patrimônio da Rede Mário Gatti; 
 
3.1.19. A Contratada será responsável por licenciar o serviço de farmácia e 
almoxarifados de cada unidade, perante os órgãos responsáveis, Conselho Regional 
de Farmácia e Vigilância Sanitária, inclusive a assunção técnica, com protocolo no 
prazo de até 15 dias do início dos serviços; 

 
3.2. A Contratada deverá disponibilizar mão de obra técnica operacional e treinada em 
procedimentos específicos para recebimento,  com possibilidade de agendamento de 
entrega dos produtos adquiridos, devendo também realizar no mínimo as seguintes tarefas 
para a Rede Mário Gatti, conforme descrito a seguir: 
 

3.2.1. Recebimento logístico, conferência e ateste da Nota Fiscal, controle dos 
materiais comprados e consignados, conferindo com as Ordens de Compra ou outro 
instrumento similar, emitidos e aprovados pela Rede Mário Gatti, incluindo controle 
específico para cada modalidade de compra; 

 
3.2.2. Todo recebimento deverá ser montado processo administrativo, para 
encaminhamento da N.F. e seus anexos, para área administrativa da contratante, no 
prazo de até 06h após o recebimento, conforme processo operacional padrão que será 
fornecido pela área responsável da contratante; 

 
3.2.3. Disponibilização no sistema e fisicamente, todos os materiais, medicamentos e 
qualquer produto adquirido para uso dentro do ambiente hospitalar, no prazo máximo 
de até 04 (quatro) horas laborais após o seu recebimento e em até 06 (seis) horas 
laborais, após o recebimento para uso nas unidades de pronto atendimento; 

3.2.3.1. Para os itens emergenciais indicados por um dos gestores e/ou agente 
de fiscalização deste contrato, deverão ser disponibilizados imediatamente. 

 
3.2.4.  Para os produtos sem cadastro, a contratada deverá providenciar seu 
registro in loco, no mesmo prazo mencionado no item 3.2.3;  
 
3.2.5.  Etiquetagem dos produtos que deverão ser entregues individualizados 
e/ou unitarizados e que não podem ser dispensados na sua embalagem original, 
independentes de apresentarem embalagem secundária ou não, para controle de 
movimentação e dispensação, incluindo, no mínimo nome ou logo do hospital, 
descrição do item (no caso de medicamento utilizar o princípio ativo e dosagem), lote, 
fabricante e validade, e código de barras bidimensional (ou tecnologia superior); 

 
3.2.5. A etiquetagem deverá ser realizada em cada item, por unidade, ou seja, 
identificando-o para garantir a rastreabilidade unitária, inclusive a rastreabilidade 
reversa, através da etiqueta gerada via software da contratante, não devendo violar a 
embalagem primária de produtos estéreis e garantir a integridade dos produtos 
fracionados; 

 
3.3. A Contratada deverá disponibilizar mão de obra técnica operacional, capacitada em 
procedimentos específicos de armazenamento,  devendo realizar no mínimo as seguintes 
tarefas para a Rede Mário Gatti, conforme descrito a seguir: 
 

3.3.1. Armazenamento e controle, em condições de conformidade com as exigências 
das autoridades competentes, dos produtos adquiridos ou consignados, gerando 
visibilidade de todos os estoques; 
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3.3.1.1. A Contratada poderá usar de novas tecnologias para armazenamento, 
como armários/dispensários automatizados, sendo necessária apresentação do 
projeto e deliberação da contratante; 
 

3.3.2. Processo de definição dos endereços para armazenamento de produtos, 
armazenamento em conformidade com as exigências das autoridades competentes, 
de forma a garantir a redução de prazos e potenciais erros operacionais; 
 
3.3.3. A Contratada deverá realizar a conversão da unidade de recebimento na 
unidade de dispensação, adequando o seu valor unitário no sistema de gestão de 
estoque da contratada. Por exemplo, de caixa para unidade, de rolo para centímetro 
e/ou metro, de frasco de 100ml para ml, entre outros, de acordo com as necessidades 
do hospital; 
 
3.3.4. Montagem de Kits (de enfermagem e médicos), de acordo com as solicitações 
da contratante de modo a individualizar a saída por paciente; 

 
3.3.5. Os Kits serão montados, embalados e armazenados pela Contratada, devendo 
especificar cada item em sua identificação, informar validade, de acordo com a 
validade do item a vencer primeiro; 
 
3.3.6. Os kits a serem utilizados no Centro Cirúrgico, deverão ter nome técnico da 
cirurgia e nome usual, sendo possível a emissão de relatório nestes termos; 
 
3.3.7. A Contratada deverá gerar relatório (planilha) diário com nome paciente 
assistido no centro cirúrgico, kit utilizado, se houve devolução deste kit, diariamente, 
em PDF e em planilha eletrônica, devendo ser entregue à referência técnica da área 
de Farmácia da Rede Mario Gatti; 
 
3.3.8. Controle de estoque por lote e validade, com rastreabilidade para cada 
componente das: Caixas, Unidades, Kits, Doses e produtos fracionados, unitarizados 
e/ou individualizados (total ou parcialmente); 
 
3.3.9. Manutenção dos estoques nas áreas de armazenagem, dispensação e consumo 
devidamente organizado e conservado; 
 
3.3.10. Alocação de estoque dinâmico, baseados em características químicas e físicas 
dos produtos, para otimização das áreas físicas e atendimento das exigências dos 
órgãos competentes; 
 
3.3.11. Administração de todo o estoque considerando os prazos de validade e a curva 
ABC e legislações vigentes; 
 
3.3.12. Manter limpos e higienizados todo material e equipamento utilizados pela 
contratada; 
 
3.3.13. O armazenamento dos produtos deverá realizar-se com a devida ordem de 
segurança, evitando possíveis misturas no seu controle da dispensação, assim como 
acidentes no seu manuseio; 
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3.3.14. A Contratada deverá garantir que os produtos sejam empilhados com 
segurança e de modo a garantir a integridade dos mesmos e obedecendo as 
legislações vigentes, isolados do piso e afastados das paredes, para facilitar a limpeza 
e a higiene; 
 
3.3.15. Os produtos em quarentena ou aguardando para serem devolvidos ou 
incinerados deverão ser armazenados em local separado e devidamente identificados; 
 
3.3.16. A Contratada deverá apresentar registro de treinamento da equipe no prazo de 
até 15 dias após implantação para a reposição dos estoques e dispensação dos 
produtos com embalagens semelhantes, produtos em quarentena e para incineração e 
demais procedimentos relativos ao armazenamento; 
 
3.3.17. A Contratada deverá proporcionar o armazenamento conforme temperatura e 
umidade recomendadas pelos fabricantes; 
 
3.3.18. A Contratada deverá manter a rotina de estoque dinâmico, ou seja, realocar 
itens conforme demanda, preparando local para as novas entregas, otimizando os 
espaços que a contratante disponibilizar para o armazenamento; 
 
3.3.19. O controle e registro das temperaturas e umidades das geladeiras e dos 
ambientes deverão ser encaminhados mensalmente para supervisão do farmacêutico, 
referência técnica da Rede Mário Gatti; e 
 
3.3.20. A Contratada deverá passar por treinamento dos fluxos internos do hospital. 

 
3.4. A Contratada deverá disponibilizar mão de obra técnica operacional e capacitada para 
realizar o Fracionamento e Unitarização, Embalagem e Identific ação de itens para 
serem dispensados individualmente , devendo realizar no mínimo as seguintes tarefas: 
 

3.4.1. Será responsabilidade da Contratada o fracionamento de medicamentos e 
materiais, bem como todos os custos envolvidos no processo de fracionamento, sendo 
que a mesma deverá seguir minimamente as seguintes recomendações; 
3.4.2. Fica a critério da Contratada, que o fracionamento e/ou unitarização e/ou 
etiquetagem, poderá ser feito em único local e distribuído para as demais unidades, 
desde que atenda todos os requisitos deste edital; 
3.4.3. O fracionamento de medicamentos deverá ser efetuado sob a supervisão e 
responsabilidade de profissional farmacêutico habilitado e registrado no CRF; 
3.4.4. Todo os medicamentos, material implantável, opme e os materiais selecionados 
pela contratante devem ser etiquetados, inclusive os medicamentos que já venham 
fracionados; 
3.4.5. O processo de fracionamento e etiquetagem poderá ser realizado de 
forma manual e/ou automatizada, preferencialmente, seguindo rigorosamente 
as normas da ANVISA (RDC nº 67 de 2007), sendo: a) o fracionamento 
automatizado realizado mediante um sistema robótico constituído corte 
automático ou manual de uma máquina embaladora e de etiquetagem 
automática, b) o fracionamento manual realizado por meio de corte manual, embalado 
e etiquetado manualmente; 
3.4.6. No caso de fracionamento manual, que seja necessária embalagem 
plástica para acondicionamento do item deverá apresentar área picotada para 
facilitar a abertura da mesma no momento da utilização; 
3.4.7. As ampolas que por ventura forem fotossensíveis e na embalagem secundária 
não sejam em frascos âmbar, deverão ser embaladas adequadamente e identificadas; 
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3.4.8. A identificação do produto (etiqueta) deverá respeitar todos os dados de sua 
embalagem original, logo da Rede Mário Gatti e outras informações que o Contratante 
julgar necessárias, como por exemplo: Descrição completa do produto (no caso de 
medicamentos: nome do princípio ativo, dosagem, forma farmacêutica), lote, validade, 
códigos de barras ou de tecnologia superior, de maneira que garanta sua 
rastreabilidade; 
3.4.9. A Contratada deverá confeccionar os kits médicos e de enfermagem, sendo 
acondicionados em caixas plásticas (kits cirúrgicos) e em sacos plásticos (kits de 
enfermagem), sendo todos etiquetados e selados, contendo etiqueta com descrição do 
kit e relação do material e quantidade, com código de barras, para controle e 
rastreabilidade; 
3.4.10. A Contratada deverá atender e cumprir os Pops do fracionamento e montagem 
dos Kits cirúrgicos e de enfermagem, com os devidos registros de treinamentos da 
equipe para essas práticas; 
3.4.11. A Contratada deverá realizar a fracionamento/unitarização dos medicamentos 
líquidos orais (não estéreis), conforme a demanda de prescrições médicas, seguindo 
as exigências da RDC 67 de 2007, de forma que garanta a rastreabilidade e controle 
de lote e validade; 
3.4.12. A Contratada deverá fracionar obrigatoriamente os líquidos orais psicotrópicos 
e outros itens que a contratante julgar necessário, seguindo as exigências da RDC 67 
de 2007, de forma que garanta a rastreabilidade e controle de lote e validade; 
3.4.13. A referência Técnica do Serviço de Farmácia da Rede Mario Gatti deverá 
receber as planilhas eletrônicas de registro de fracionamento e montagem dos kits 
diariamente para supervisão; 
3.4.14. A Contratada deverá enviar mensalmente a referência Técnica do Serviço de 
Farmácia e para o gestor do contrato, arquivo eletrônico, contendo histórico de 
consumo, por kit, por centro de custo, valorados e com gráficos evolutivos, para 
acompanhamento e gestão; 

 
3.5. A Contratada deverá disponibilizar mão de obra técnico operacional, capacitada em 
procedimentos específicos para separação,  devendo realizar no mínimo as seguintes 
tarefas para a Rede Mário Gatti, conforme a seguir: 
 

3.5.1. Transferência automática entre as áreas de armazenagem e fracionamento, 
entre as áreas de estoque, entre as unidades deste edital, baseada em ponto de re-
suprimento, com base no consumo ou por estoque mínimo, devendo ser 
parametrizado no sistema de gestão de estoque; 
3.5.2.  O ponto de re-suprimento deverá ser calculado automaticamente pelo sistema 
de gestão logística, devendo considerar estoque nas farmácias para no máximo 3 dias 
de abastecimento; 
3.5.3.    Não será aceito o re-suprimento manual, após período de implantação em 
cada unidade; 
3.5.4. Controle de produtos, via sistema, unitarizados e em fracionamento com 
armazenagem parcial; 
3.5.5.   Controle de produtos em Kits, com embalagem adequada e identificada; 
3.5.6. Separação dos materiais e medicamentos, pelos sistemas de dispensação 
coletivo ou individualizado e/ou unitarizada (se aplicável ao setor), para abastecimento 
das áreas, com controle de lote e validade e rastreabilidade, usando sistemas FEFO 
(first to expire, first out = primeiro a vencer, primeiro a sair); 
3.5.7. A Contratada deverá aceitar receber e atender Requisição manual e/ou no 
software da contratante e/ou da contratada, dos materiais definidos nas cotas de 
produtos armazenados nas áreas operacionais; 
3.5.8. As tiras de materiais e/ou medicamentos deverão ser disponibilizadas de acordo 
com os horários definidos pela contratante, no mínimo em 03 períodos diários. 
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3.6. A Contratada deverá disponibilizar mão de obra técnico operacional, capacitada em 
procedimentos específicos para distribuição,  devendo realizar no mínimo as seguintes 
tarefas para as unidades da Rede Mário Gatti, conforme a seguir: 
 

3.6.1. Cronograma de distribuição por área operacional, entre as unidades, com 
transferência dos itens dentro dos dias e horários previamente acordados com o 
gestor da unidade; 
3.6.1.1. Toda a distribuição deverá ser realizada em carrinho próprio da contratada, 
fechados e lacrados, com registro do transporte; 
3.6.2. Transferência de material em emergência para áreas em prazo acordado com o 
gestor da unidade; 
3.6.3. Todas as baixas, seja por transferência, movimentação e/ou na dispensação, 
deve ser feita no software da contratada em tempo real, obrigatoriamente; 
3.6.4. Os medicamentos, materiais médico-hospitalares e demais itens solicitados via 
prescrição médica, de enfermagem, solicitação/requisição eletrônica e/ou requisição 
manual, deverão ser entregues no mínimo em 03 períodos distintos, a saber: tarde, 
manhã e noite, sendo que as prescrições médicas, deverão obedecer aos seguintes 
critérios: 

 
3.6.4.1. Medicação a ser administrada entre 07 e 13:00 horas, deverão ser 
entregues entre 07:15 e 07:45; Medicação a ser administrada entre 13:01 e 
18:59, deverão ser entregues entre 13:15 e 13:45; Medicação a ser administrada 
entre 19 e 06:59h, deverão ser entregues até às entre 19:15 e 19:45; 
3.6.4.2. A dispensação de medicamentos, solicitados via prescrição 
médica, deve ocorrer em bobinas plásticas seladas, cada medicamento 
(juntamente com o material e a solução necessária para sua administração) deve 
ser selado individualmente no seu respectivo horário, sendo separado, 
obrigatoriamente, no período anterior ao da entrega. 
3.6.4.3. Antes da entrega das medicações nas unidades a Farmácia deverá 
realizar, no mínimo, dupla conferência de todos os medicamentos separados e 
os possíveis erros anotados, para confecção de indicador, e corrigidos. 
3.6.4.4. A prescrição médica tem a validade a partir das 13:01h até as 13:00h do 
dia seguinte, sendo elaborada por profissional médico a qualquer momento, de 
acordo com as necessidades de cada paciente, devendo a Contratada promover 
a entrega do carrinho ou outro meio de transporte, com as tiras de medicação 
seladas por horário, conforme períodos acima identificados e atender as 
prescrições novas em qualquer horário, devendo promover a entrega da tira 
identificada em nome do paciente, até sua respectiva enfermaria; 
3.6.4.5. O sistema deverá permitir automaticamente, a adição de 
determinados materiais de acordo com a medicação prescrita, ou seja, formar kit 
para administração do medicamento, que deverá ser entregue 
na mesma tira do medicamento. 
3.6.4.6. O sistema deve permitir o cadastro de mais de um kit de administração 
para o mesmo medicamento, utilizando algum critério, como idade ou unidade de 
internação, para definir automaticamente qual kit deverá ser enviado. 
3.6.4.7 O sistema deve permitir o cadastro de mais de um diluente para o 
mesmo medicamento, utilizando algum critério, como idade ou unidade de 
internação, para definir automaticamente qual kit deverá ser enviado. 
3.6.4.8. Para atendimento dos itens 3.6.4.5 a 3.6.4.7, o sistema deverá ser 
parametrizado de acordo com as indicações da contratante. 
3.6.4.9. O sistema deverá permitir a reserva de produtos para paciente 
específico; 
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3.6.4.10. O sistema de estoque deverá permitir o recebimento, via integração, da 
informação de à critério, se necessário, item termolábil, item excluído da 
prescrição médica, tirando-o da tira do horário; 
3.6.4.11. O sistema de estoque deverá permitir o recebimento, via integração, de 
alteração da prescrição médica, incluindo novo item na tira de horário; 
3.6.4.12. Os demais materiais de uso coletivo, deverão ser entregues por 
plantão, manhã, tarde e noite, em horários acordados com cada área solicitante; 

 
3.6.5. Recuperação do material não utilizado nas áreas, através de coleta seletiva e 
diária, sendo necessário o deslocamento de um ou mais representante da contratada 
até o setor, para coleta efetiva, devendo ser computado através de rotina do sistema, 
materiais e medicamentos de devolução que deverão retornar para o estoque ou 
remanejamento para outro setor; 
3.6.6. A Contratada não deixará estoques nos setores assistenciais, apenas o 
necessário para o plantão trabalhar, devendo acordar com cada área, e o RT da Rede 
Mario Gatti, seu estoque mínimo para os itens de uso coletivo e para os carrinhos de 
emergência; 
3.6.7. Os itens sem condições de retornarem ao estoque deverão ser segregados e as 
baixas deverão ser por perdas ao centro de custo causador, devendo informar o gestor 
de estoque; 
3.6.8. A Contratada deverá realizar a entrega até as enfermarias, setores e/ou alas, 
sendo itens individualizados, kits, unitarizados e/ou coletivos por plantão, em 
carrinhos, separados por tiras, com identificação de leitos e dos pacientes, 
relacionando todos os itens, que serão levados pelo funcionário da farmácia e 
conferidos diretamente um a um com os representantes das áreas. As baixas dos itens 
deverão ser feitas no software da contratada, em nome do paciente, para os itens 
individualizados e unitarizado, e para as áreas (rateio), se itens de uso coletivos; 
3.6.9. Todas as farmácias e almoxarifados deverão atender todas as solicitações feitas 
via software e/ou papel, com baixa em tempo real, que em caso de descumprimento, 
será aplicada as penalidades previstas em edital; 
3.6.10. A farmácia do centro cirúrgico deverá atender todas as solicitações feitas em 
papel e/ou verbal e/ou no software da contratada, incluindo nome do paciente no 
campo observação e qual cirurgia, em tempo real, com baixa também, dos kits 
cirúrgicos; 
3.6.11. Os kits de anestesia e demais materiais, deverão ser montados entre uma 
cirurgia e outra em no máximo 20 minutos, após sua devolução, para não 
comprometer o agendamento das cirurgias; 
3.6.12. A farmácia central deverá atender todas as solicitações feitas via software ou 
em papel, em tempo real; 
3.6.13. A farmácia do pronto socorro, deverá atender todas as solicitações feitas via 
software ou papel, em tempo real, via software da contratante, incluindo nome do 
paciente no campo observação ou através de integração de sistemas; 
3.6.14. Todos os itens, com exceção de materiais médico-hospitalares e 
medicamentos, deverão ser entregues diariamente, de acordo com a programação 
que a unidade disponibilizar; 
3.6.15. Os itens da nutrição serão entregues por plantão e diariamente, com baixa 
eletrônica e/ou manual, de acordo com a programação que o hospital disponibilizar; 
3.6.16. O atendimento no balcão das farmácias NÃO poderá exceder o tempo de 05 
minutos de atendimento, ou seja, de forma que o requisitante não fique esperando por 
muito tempo, que formem filas ou atrase qualquer atendimento a paciente; 
3.6.17. O Almoxarifado deverá cumprir o prazo máximo de até 04 (quatro) horas 
laborais para disponibilizar para consumo, qualquer item recebido, exceto os itens 
permanentes, estes deverão ser alocados, disponibilizados e/ou transportados para as 
unidades deste edital, em até 48h; 
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3.6.18. A Contratada deverá manter sob sua posse e arquivo, todos os relatórios 
assinados de recebimento dos produtos, durante todo o tempo de contrato, que 
deverão ser digitalizados e entregue a contratante mensalmente, separando em 
arquivos por unidade de pronto atendimento e SAMU, por almoxarifado e por 
farmácias, informando quantitativo de requisições atendidas em cada local. 

 
3.7. A Contratada deverá disponibilizar mão de obra técnica operacional, capacitada em 
procedimentos específicos para captura da demanda e inventário  devendo realizar no 
mínimo as seguintes tarefas para a Rede Mário Gatti, conforme a seguir: 
 

3.7.1. Captura automática da demanda dos produtos que não forem 
disponibilizados/atendidos pelas unidades e/ou áreas, gerando requisições 
automáticas destes itens, e para os produtos que atingirem o estoque mínimo, com a 
comunicação imediata aos setores responsáveis pelas compras; 
3.7.2. Requisição automática, se aplicável ao setor, através de estoque máximo, 
mínimo e ponto de pedido parametrizado para as áreas e unidades; 
3.7.3. Legenda na requisição de produtos que sinalizem para o usuário que está 
fazendo a requisição se determinado produto existe no estoque ou não; 
3.7.4. A Contratada deverá realizar inventário no início do contrato, em até 10 dias 
após início, e a cada 6 (seis) MESES, e ao término, que deverá ser realizado por 
contagem física dos itens, deverá abrir obrigatoriamente mais que uma contagem por 
endereço e solicitar nova contagem quando as quantidades apuradas por item não 
coincidirem; 
3.7.5. Não é permitido, durante o processo de inventário, o desabastecimento das 
unidades assistenciais, devendo a Contratada realizar o processo de inventário, de 
modo rotativo, por item e/ou por classificação e/ou por título e/ou por alocação, para 
que não ocorra o fechamento das farmácias; 
3.7.6. Ao final do inventário, a Contratada deverá incluir os ajustes no software e 
entregar documentação comprobatória a contratante, em até 05 dias após o inventário; 
3.7.8. A Contratada deverá realizar contagem mensal dos itens da curva A. Esta 
contagem deverá ficar registrada no sistema da contratada e ser entregue ao gestor 
do contrato; 
3.7.9. A Contratada deverá realizar contagem diária e semanal, de todos os 
medicamentos constantes da Portaria SVS/MS 344/98, com a presença e assinatura 
do profissional farmacêutico da empresa, que deverá manter arquivo físico destas 
contagens em cada unidade, para fiscalização e acompanhamento da contratante; 
3.7.10. Os medicamentos constantes da Portaria SVS/MS 344/98 somente 
poderão sofrer processo de inventário de ajuste (aquele em que ocorre modificação do 
saldo do estoque) acompanhado pelo farmacêutico, referência técnica da contratante. 

 
3.8. A Contratada deverá disponibilizar mão de obra técnica operacional, capacitada em 
procedimentos específicos para gerenciamento de estoque,  devendo realizar no mínimo 
as seguintes tarefas para a Rede Mário Gatti, conforme a seguir: 
 

3.8.1. A Contratada será responsável pelo gerenciamento do estoque de todas as 
unidades deste Termo de Referência, com base no consumo médio e sugestões 
apresentadas pela contratante; 

3.8.1.1. A Contratada é responsável por gerar ponto de pedido de fornecimento 
aos gestores da área de abastecimento, baseado no consumo médio de toda a 
Rede Mário Gatti, considerando no mínimo 15 dias de estoque e/ou outros 
parâmetros que a contratante solicitar, por item e/ou por ATA e/ou por empresa 
fornecedora e/ou por classificação do item e/ou por grupo de compras e/ou por 
almoxarifado – passível de penalidade, em caso de não cumprimento; 
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3.8.2. Controle do giro de estoque e mix de produtos e apontamentos de produtos 
parados no estoque durante um longo prazo; 
3.8.3. Elaboração de sugestão de otimização dos estoques máximos e ideais, para 
cada uma das áreas; 
3.8.4. Elaboração de sugestão de materiais similares ou substitutos, para cada uma 
das áreas, unidades e para estoque central; 
3.8.5. Elaboração de sugestão para o desenvolvimento de novos “kits” para 
procedimentos médicos e de enfermagem mais frequentes; 
3.8.6 - Disponibilização mensal, semestral e anual de relatório com resumo das 
movimentações por elemento financeiro, e por grupo de compras e doações, contendo 
saldo inicial, entradas (inclusive as devoluções) e saídas e saldo final; 
3.8.7 - Manutenção do histórico de informações no software da contratante; 
3.8.8 - Disponibilização via sistema, dos medicamentos e demais itens a vencer e com 
probabilidade de perda baseado no consumo; 
3.8.9 - Fornecimento de relatório dos produtos a vencer; 
3.8.10 – A contratada será responsável por manter busca ativa e remanejamento dos 
itens próximo do vencimento, colocando-o à disposição para consumo, através da 
triagem das prescrições e/ou nos almoxarifados; 

3.8.10.1 – Em casos de perdas por validade, por erro na gestão do estoque, será 
cobrada da contratante, sendo descontada em sua fatura; 

3.8.11 - Separação dos produtos vencidos e geração de informação para o gestor do 
contrato; 
3.8.12 - Elaboração de relatórios para a Rede Mário Gatti com todos os itens que 
existem em todos os estoques, com prazo de validade inferior a 90 dias, visando 
auxiliar a transferência entre as unidades; 

 
3.9 - A Contratada deverá disponibilizar mão de obra técnica operacional, capacitada em 
procedimentos específicos para controle de estoque,  devendo realizar no mínimo as 
seguintes tarefas para a Rede Mário Gatti, conforme a seguir: 
 

3.9.1 - Manter pontos de controle múltiplos com rastreabilidade em cada uma das 
etapas do processo: Entrada de Nota Fiscal; Armazenagem do Produto; 
Movimentação do Produto nos almoxarifados; Validação de saída do Produto; 
Validação da entrega do Produto; Transferências entre unidades; 
3.9.2 - A Contratada deverá manter cadastro de acordo com os dados passados pela 
contratante, com classificação, grupo de compras, descritivo, código e apelidos, 
garantindo a rastreabilidade da entrada até a saída, de acordo com as orientações da 
contratante; 

3.9.2.1. Toda e qualquer alteração do cadastro tem que ter o aval do gestor da 
contratante, e deve ser feito dentro do prazo de recebimento in loco; 

3.9.3 - A Contratada deverá manter controle de estoque, por dotação orçamentária e 
por unidade, por grupo de compras, por estoque, garantindo a rastreabilidade da 
entrada até a saída, de acordo com as orientações da contratante; 
3.9.4 - A Contratada deverá emitir relatório contábil mensal, semestral e anual, 
informando grupo de compras, por almoxarifado e por cada unidade deste Termo de 
Referência; 
3.9.5 - A Contratada deverá realizar a escrituração dos psicotrópicos, por unidade, de 
forma manual ou eletrônica, conforme Portaria MS/SVS nº 344/98; 
3.9.6 - A Contratada deverá realizar a escrituração dos psicotrópicos, por unidade, de 
forma manual ou eletrônica, conforme Portaria MS/SVS nº 344/98; 
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3.10 - A Contratada deverá disponibilizar mão de obra técnica, capacitada em 
procedimentos específicos de gestão de OPME devendo realizar no mínimo as seguintes 
tarefas para a Rede Mário Gatti, na unidade Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, 
conforme a seguir: 
 

3.10.1 - Disponibilizar profissionais com conhecimentos em OPME que tenham 
familiaridade com os conceitos de consignação temporária e permanente; material 
descartável e processável.  Tendo ciência de todos os contratos e atas vigentes bem 
como da composição de grades de material consignado, a fim de fornecer informações 
para as equipes médicas sobre a disponibilidade dos itens, tamanhos, e 
especificações caso essas sejam solicitadas. 

 
3.10.2 - É de responsabilidade do colaborador responsável pela gestão de OPME  no 
mínimo, mas não limitado a: 

 
a) Receber da equipe médica os avisos cirúrgicos e tomar as devidas 
providências, como agendamento correto de consignados temporários com as 
empresas fornecedoras, certificando-se de que o fornecedor em questão tenha 
contrato firmado com a Rede Dr. Mario Gatti para os itens solicitados; reserva na 
CME/Farmácia dos consignados permanentes; ou ainda solicitar avaliação e 
autorização da Diretoria Técnica do CHPEO para iniciar o processo de aquisição 
de itens não padronizados. 
b) Participar do “bate-mapa” com as equipes médicas e de enfermagem para 
confirmação das cirurgias eletivas conforme agenda diária estabelecida pelo 
centro cirúrgico, fornecendo as informações sobre os agendamentos/reserva dos 
materiais para os procedimentos. 
c) Trabalhar em conjunto com a central de materiais, repassando avisos 
cirúrgicos, e confirmações de agendamento e recebimento, gastos e reposições 
de material. 
d) Manter a rastreabilidade de todos os itens em trânsito entre OPME/ 
CME/Farmácia e centro cirúrgico através de pré-laudo: impresso de dispensação 
que identifica o paciente, itens e profissional que fez a retirada de material. E no 
caso de devolução, qual material foi devolvido e quem recebeu tal devolução. 
e) Fazer o recebimento de material descartável, seja consignado (permanente ou 
temporário), aquisições ou transferências de estoque entre o HMMG e o 
CHPEO; confeccionar planilha de rastreabilidade dos itens recebidos e 
encaminhar ao setor responsável pela dispensação; 
f)  Controle dos quantitativos contratados de todos os itens de OPME, 
certificando que não haverá, em hipótese alguma, a utilização de quantitativo 
superior ao estabelecido pela ata de registro de preço, nota de empenho, ou 
qualquer outro elemento contratual firmado entre a Rede Mario Gatti e os 
fornecedores. 
g) Fazer os recebimento e validação da documentação cirúrgica, comprobatória 
do uso de OPME preenchida pela equipe médica, conferida pelas equipes de 
enfermagem do centro cirúrgico e da CME, bem como a conferência das 
embalagens do itens estéreis. 
h) Cumprir com as rotinas administrativas estabelecidas pela gestão de OPME 
do HMMG para que as instituições trabalhem de maneira uniforme, no que diz 
respeito a gastos de material, reposições, autorizações de emissão, conferência 
recebimento e aceite das notas fiscais, bem como controles e arquivos. 
i) Dar os devidos encaminhamentos aos laudos e notas fiscais aos setores de 
auditoria de prontuários, faturamento interno, contas a pagar e gestão de atas e 
contratos, cumprindo com os padrões estabelecidos e principalmente com os 
prazos. 
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j) Elaborar estáticas de utilização dos itens, através do registro de atividade 
cirúrgica no que diz respeito a produção das equipes, motivos 
suspensão/cancelamento de procedimentos entre outras métricas. 
k) Fazer o levantamento das demandas de OPME das especialidades, baseado 
nas solicitações e nos histórico de consumo. Repassar informações 
periodicamente ao setor de OPME do HMMG para avaliação e providências. 
l) Elaborar relatórios conforme solicitação do Gestor da Rede Mário Gatti; 
m) Realizar todas as atividades descritas neste edital no que diz respeito ao 
Recebimento, captura de demanda e inventário e gerenciamento de estoque. 

 
3.10.3.  Disponibilizar profissionais com conhecimentos em OPME para fazer a 
distribuição e controle dos itens de descartáveis na farmácia do centro cirúrgico. 
 
3.10.4.  É de responsabilidade do colaborador responsável pela distribuição  de 
OPME no mínimo, mas não limitado a: 
 

a) Fazer a correta dispensa de OPME, garantindo que todos os itens entregues 
serão devidamente registrados por paciente, e que as saídas, utilizações e 
devoluções serão lançadas no sistema de logística em tempo real. 
b) Certificar que todo material dispensado pela farmácia do centro cirúrgico 
tenha o pré-laudo corretamente preenchido. 
c) Encaminhar diariamente à gestão de OPME os pré-laudos, para que seja feito 
o controle das justificativas de cirurgia. 
d) Fazer contagens no mínimo semanalmente dos materiais, a fim de manter a 
precisão dos estoques consignados, fazendo o controle de cada item por lote. 
e) Manter os estoques limpos, organizados, devidamente identificados e 
endereçados para correta distribuição. 
f) Controle dos quantitativos de estoque mínimo baseados no perfil de consumo 
da instituição, avisando antecipadamente a gestão de OPME a iminente falta de 
um item. 
g) Realizar todas as atividades descritas neste edital no que diz respeito ao 
Recebimento, Fracionamento e Unitarização, Embalagem e Identificação de 
itens para serem dispensados individualmente, separação, distribuição e controle 
de estoque. 
 

3.11 A Contratada deverá disponibilizar mão de obra técnica, capacitada em procedimentos 
específicos para farmácia clínica,  devendo realizar no mínimo as seguintes tarefas para a 
Rede Mário Gatti, conforme a seguir: 
 

3.11.1. Disponibilizar profissionais farmacêuticos que assumirão a responsabilidade 
técnica perante o Conselho Regional de Farmácia, Vigilância Sanitária e demais 
órgãos competentes, para cada unidade deste Termo de Referência. 
3.11.2. Disponibilizar profissionais farmacêuticos substitutos em quantidade suficiente 
para atender para cada uma das unidades deste Termo de Referência durante 24 
horas/ 7 dias na semana, conforme Lei nº 13.021 de 2014; 
3.11.3.  É de responsabilidade do farmacêutico responsável técnico no mínimo, mas 
não limitado a: 

a)  supervisionar a atuação dos demais profissionais farmacêuticos; 
b) confeccionar a escala de trabalho, mantendo, no mínimo, um profissional 
farmacêutico atuando durante as 24 horas e profissionais de apoio técnico 
operacional em quantidade suficiente; 
c) realizar a escrituração dos Livros de medicamentos controlados pela Portaria 
MS/SVS 344/98, está escrituração poderá ocorrer de forma manual ou 
eletrônica; 
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d) realizar, juntamente com os farmacêuticos substitutos, a análise farmacêutica 
das prescrições (triagem) eletronicamente no sistema da contratada, quanto a: 
dosagens, posologias, compatibilidade entre o medicamento e o diluente, 
quantidade de diluente necessário para o fármaco, estabilidade e suas 
interações, quando necessário verificar e viabilizar possível medicamento 
substituto, realizando intervenções in loco junto aos profissionais prescritores, 
quando necessário, analisar vias de administração compatíveis com a literatura 
existente, de todos os pacientes internados na Instituição - obedecendo sempre 
os protocolos clínicos estabelecidos; 
e) ser responsável pelo fracionamento/unitarização dos medicamentos utilizados 
na Instituição; 
f)  esclarecer dúvidas de outros profissionais de saúde da Instituição quanto aos 
medicamentos e materiais. Estas duvidas devem ser registradas, manual ou 
eletronicamente, contendo no mínimo: nome do profissional, unidade 
assistencial, qual a informação solicitada, qual a resposta transmitida, nome do 
profissional que respondeu a demanda e a data da ocorrência; 
g) disponibilizar mensalmente, relatório das atividades da farmácia clínica, como 
número de prescrições atendidas, triadas, intervenções, por dia, por clínica e por 
unidade; 
h)  elaborar outros relatórios conforme solicitação da RT e do Gestor da Rede 
Mário Gatti; 
i) realizar controle diário, em meio eletrônico ou em papel, das interações 
medicamentosas graves e das intervenções realizadas com os profissionais 
prescritores. Este controle deverá ser entregue mensalmente ao responsável 
técnico da Rede Mario Gatti; 
j) disponibilizar mensalmente o indicador de taxa de erros na prescrição de 
medicamentos, sendo este indicador calculado pela fórmula abaixo: 

 

 
 

k) disponilizar mensalmente o indicador de taxa de erros na separação de 
medicamentos, este indicador calculado pela fórmula abaixo: 

 

 
 

l) realizar o envio das solicitações de nutrição parenteral à empresa fornecedora 
(via e-mail, fax ou outro método definido pela contratante); 
m) realizar o recebimento das bolsas de nutrição parenteral, checando a 
temperatura de entrega, nome do paciente, formulação solicitada e integridade 
física da bolsa; realizando a devolução em caso de divergências; 
n) participar das discussões técnicas nas enfermarias, comissões técnicas e 
reuniões que a contratante indicar; 
o) realizar o envio do consumo de medicamentos antirretrovirais, via SICLOM, 
no início de cada mês; 
p) manter o estoque mínimo, definido em protocolo Institucional, dos 
medicamentos: antirretrovirais, vacinas e medicamentos de interesse 
epidemiológico (informando a CAF e à referência técnica do Serviço de Farmácia 
da Rede Mário Gatti); 
q) enviar, mensalmente, para a CCIH o consumo dos antimicrobianos das UTIs e 
de qualquer outro centro de custo, que for solicitado; 
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r) encaminhar mensalmente ao RT da Rede Mario Gatti planilha das solicitações 
de medicamentos não padronizados contendo: nome do medicamento, 
quantidade solicitada, número de registro do paciente e nome do médico 
solicitante. 
 

3.12. A Contratada deverá disponibilizar mão de obra técnica, capacitada em procedimentos 
específicos para manipulação de medicamentos antineoplásicos,  devendo realizar no 
mínimo as seguintes tarefas para a Rede Mário Gatti, conforme a seguir: 
 

3.12.1. Disponibilizar profissionais farmacêuticos que atuarão como farmacêuticos 
substitutos perante o Conselho Regional de Farmácia, Vigilância Sanitária e demais 
órgãos competentes. 
3.12.2.  Os profissionais farmacêuticos que atuarem na manipulação de 
antineoplásicos deverão atender aos critérios de titulação mínima exigidos pela 
Resolução 623/2016 do Conselho Federal de Farmácia. 
3.12.3.  É de responsabilidade do farmacêutico atuante na manipulação de 
medicamentos antineoplásicos, mas não limitado a: 
 a)  realizar a análise farmacêutica das prescrições (triagem), eletrônica ou 

manualmente, quanto a: dosagens, posologias, compatibilidade entre o 
medicamento e o diluente, quantidade de diluente necessário para o fármaco, 
estabilidade e suas interações, quando necessário verificar e viabilizar possível 
medicamento substituto, realizando intervenções in loco junto aos profissionais 
prescritores, quando necessário, analisar vias de administração compatíveis com 
a literatura existente, de todos os pacientes internados na Instituição - 
obedecendo sempre os protocolos clínicos estabelecidos; 

 b) realizar a manipulação e controle de qualidade de todas os medicamentos 
antineoplásicos, e demais medicamentos injetáveis solicitados – cumprindo os 
requisitos técnicos da RDC 67/2007 e atualizações; 
c) realizar a escrituração do Livro de registro gerais, está escrituração poderá 
ocorrer de forma manual ou eletrônica; 
d)  esclarecer dúvidas de outros profissionais de saúde da Instituição quanto aos 
medicamentos e materiais. Estas duvidas devem ser registradas, manual ou 
eletronicamente, contendo no mínimo: nome do profissional, unidade 
assistencial, qual a informação solicitada, qual a resposta transmitida, nome do 
profissional que respondeu a demanda e a data da ocorrência; 
e) disponibilizar mensalmente relatório das atividades realizadas, como número 
de bolsas manipuladas, intervenções, por dia, número de dúvidas registras, etc; 
f) realizar o recebimento, conferência e controle dos medicamentos recebidos da 
Secretaria Estadual de Saúde e/ou via mandado judicial – medicamentos estes 
de uso exclusivo do paciente beneficiado pelo protocolo e/ou ordem judicial; 
g) construir e manter um Kit de Derramamento identificado e disponível em todas 
as áreas onde são realizadas atividades de manipulação, armazenamento, 
administração e transporte – conforme a RDC nº 220; 
h) realizar treinamentos com os demais colaboradores da empresa sofre a forma 
correta de transporte, armazenamento e providências em caso de 
quebra/derramamento de medicamentos antineoplásicos; 
i) enviar mensalmente para o Secretaria de Estado o nome do paciente em uso 
de medicamentos específicos; 
j) construir planilha de controle ou uso de software específico, com todos os 
pacientes atendidos pelo serviço de manipulação, incluindo agendamento, ciclo 
e medicação prescrita, devendo informar mensalmente os gestores de 
abastecimento, de farmácia e de oncologia; 
k) manter processo de agendamento junto ao paciente e a unidade de oncologia, 
comunicando sobre a disponibilização de sua medicação. 
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3.13. A Contratada deverá disponibilizar transporte  e mão de obra técnico operacional, para 
carga e descarga, coletas, movimentação interna e externa entre todas as unidades que 
compõem a Rede Municipal Dr. Mario Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, de 
medicamento, material médico-hospitalar, nutrição, uso comum e permanente, material de 
higiene e limpeza, de hotelaria, de rouparia, material gráfico e de escritório, materiais de 
manutenção, OPME e materiais de CME: 

 
3.13.1. É vedado à Contratada utilizar veículos aberto e a combustão dentro da 
unidade hospitalar e pronto atendimento; 
3.13.2. A contratada deverá prover a busca e retirada e/ou entrega, semanalmente, 
inclusive a carga e descarga, de itens no almoxarifado da saúde, dentro do município 
de Campinas/SP; 
3.13.3. Toda transferência e/ou movimentação de medicamentos controlados pela 
Portaria MS/SVS nº 344/98 entre as unidades hospitalares, pronto atendimento e 
SAMU, entre os pontos de estoque da rede Mário Gatti, deverá ser realizada 
obrigatoriamente, em carrinhos e embalagens fechadas com lacres numerados e 
planilha de controle da numeração dos lacres; 
3.13.4. Os itens que necessitam de controle de temperatura e de luminosidade 
deverão ser transportados e entregues nas condições solicitadas pelo fabricante, e 
atendendo as normas sanitárias, devendo a área ou a farmácia assinar o relatório de 
entrega em conformidade com as normas sanitárias; 

 
3.14. A Contratada deverá disponibilizar equipe supervisional e operacional conforme a 
seguir: 
 

3.14.1. Gerência e Supervisão, capacitada em processos logísticos com experiência 
nas funções, devendo para todas, ter atuado com logística hospitalar; 
3.14.2. Profissionais operacionais de logística com capacitação e habilitação para o 
uso de equipamentos específicos destinados à movimentação de material, transporte, 
controle de estoque e captura de demanda das áreas; com treinamento constante para 
melhorar a qualidade do serviço e aumentar a produtividade; 
3.14.3. Profissionais de farmácia, sendo farmacêutico habilitado e devidamente 
registrado e licenciado pelo CRF, e Técnico operacional especializado em farmácia 
hospitalar, com experiência em todas as funções, devendo para todas, ter atuado com 
logística hospitalar e/ou técnico de farmácia e com o conhecimento sobre os itens a 
serem dispensados e armazenados, experiência de no mínimo 01 (um) ano; 
3.14.4. Supervisão e suporte especializado para todos os equipamentos e 
infraestrutura de hardware. 
3.14.5. Pelas características técnicas desta prestação de serviços, os currículos, 
diplomas, carta de referência e comprovante de experiência deverão ser entregues ao 
Gestor do Contrato e para a Referência Técnica da Rede Mário Gatti, para avaliação e 
validação, em atendimento aos quesitos deste edital; 
3.14.6. A documentação apresentada, em atendimento ao subitem anterior, será 
avaliada, para que seja possível comprovar a formação, experiência e/ou 
conhecimentos necessários à atividade correspondente, podendo ser recusada pela 
gestão da Rede Mário Gatti. 
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4 - DA INFRAESTRUTURA 
 
4.1 - A Contratada deverá promover a Readequação do layout das áreas de estoque e 
dispensação, inclusive reformas físico-estruturais a critério da Contratada para atendimento 
as suas necessidades e em atendimento às normas sanitárias (desde que aprovadas pela 
Coordenadoria de Ambiência e Obras do Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti” e Vigilância em 
Saúde) devidamente identificados neste Termo de Referência para atendimento dos 
processos descritos neste Termo de Referência; 
 
4.2 - A Contratada deverá readequar layout dos almoxarifados e nas UPAS, de maneira 
que possa receber profissional da gestão do contrato, para realizar suas atividades, de 
fiscalizador do contrato, dispondo de estação de trabalho com acesso ao sistema de gestão 
de estoque, a intranet e internet; 

 
4.3 - A Contratada deverá readequar layout das farmácias em todas as unidades, em 
atendimento as normas sanitárias e se necessário, fornecer e instalar às suas expensas 
sistema de climatização; 
 
4.4 - A Contratada disponibilizará, durante a vigência do contrato, toda infraestrutura 
necessária e em quantidades e qualidades suficientes a fim de atender com o serviço 
prestado, objeto deste Termo de Referência e legislação vigente; 
 
4.5 - A Contratada deverá manter a temperatura ambiente monitorada adequadamente, de 
modo a ser mantida entre 15° e 25°C. Os medicamentos termolábeis deverão ser 
armazenados em temperatura controlada de 2° a 8°C. A umidade relativa do ar deverá ser 
mantida em até 70%. 

 
4.5.1 - A contratada deverá fornecer e manter calibrados os termos higrômetros e 
termômetros de acordo com as especificações normatizadas, em número suficiente 
nas áreas e ambiente de sua operação, para monitoramento, controle de temperatura 
e umidade dos ambientes e verificação de temperatura dos insumos no ato do 
recebimento, de acordo com as normas sanitárias. 
4.5.2 - A contratada deverá fornecer e manter a manutenção, as câmaras de 
conservação de medicamentos e de vacina, em todas as unidades previstas no item 
3.1.1. deste edital. 
4.5.3 - Caso a unidade e/ou a área não disponha de rede de emergência, a 
Contratada deverá disponibilizar de nobreak em número suficiente para manter a rede 
fria ligada; 

 
4.6 - As benfeitorias realizadas para adequação de local e estrutura fornecida, bem como 
os bens de armazenamento e de transporte interno, necessários a atividade (carrinhos de 
transporte, porta-paletes, aparelhos de climatização, paletes fitossanitários, paletes de 
contenção, prateleiras, estantes, bins, porta bins, gancheiras, estantes colmeia, balcão, 
geladeiras e nobreak), serão incorporados pela contratante, ao final do contrato, sem direito 
de indenização pela contratada; 

 
4.7 - Não será responsabilidade da contratada, realizar manutenção predial e de 
equipamentos de propriedade da contratante, como ar condicionado, rede elétrica, hidráulica 
e rede de emergência, entre outros, exceto naqueles locais e/ou equipamentos cedidos pela 
contratante para execução de suas atividades; 
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4.6.1. Caso a contratada durante seu a prestação de serviços cause algum dano à 
estrutura da contratante, será de sua responsabilidade a manutenção e/ou conserto 
e/ou ressarcimento, assim que constatado, passível de abertura de processo 
administrativo, de acordo com este edital. 

 
5 - DO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 
5.1 - A Contratada deverá disponibilizar software de gestão logística  com procedimentos 
específicos para controle de estoque, movimentação, consumo e rastreabilidade das áreas 
identificadas no item 3.1.1, citadas neste Termo de Referência, devendo também realizar no 
mínimo as seguintes tarefas para as unidades da Rede Mário Gatti, conforme descrito a 
seguir: 

 
5.1.1 - Geração automática de relatórios gerenciais (com possibilidade de 
manipulação em planilha eletrônica) para tomada de decisão das requisições de 
compras de acordo com o alcance de estoques mínimos, permitindo ao gestor realizar 
alterações. Este relatório deve conter a especificação completa dos itens, o consumo 
médio diário e mensal, por item, por título, por classificação, por centro de custo, por 
valor financeiro, por quantidade, o estoque atual por lote e fabricante, curva ABC e 
XYZ de demanda, consumo por paciente e estoque/ quantidade de dias que o produto 
está acima da demanda e quantidade de dias sem movimentação do estoque por item, 
o código padronizado no almoxarifado e a respectiva Unidade de Fornecimento; 
 
5.1.2 - O sistema deverá permitir e promover a inclusão de estoque mínimo em cada 
item cadastrado, por local de estoque; 

 
5.1.3 - Geração automática de mensagem eletrônica, através de e-mail, para cada 
item cadastrado, informando o(s) gestor(es), o momento que o item alcançou o 
estoque mínimo, a ser considerado, o estoque mínimo para 20 dias de consumo geral 
ou outro tempo de estoque que os gestores informarem; 

 
5.1.4 - Gestão das solicitações de compra e estoques, que possibilite a Rede Mário 
Gatti gerar relatórios de análises gerenciais dos níveis de seu estoque de modo a 
prover ao gestor as informações de quando cada mercadoria deve ser comprada além 
da data limite para a compra e a quantidade necessária; 

 
5.1.5 - Definir e identificar o código padronizado no almoxarifado, o código da 
Contratante e a respectiva Unidade de Fornecimento; 

 
5.1.6 -  A Contratada deverá disponibilizar em seu sistema, a confecção e emissão 
de relatórios contendo itens da requisição de compras para a coleta de preços, onde a 
contratante possa selecionar quais itens e/ou grupo e/ou título e/ou por estoque que 
irá compor esta lista, e o sistema deve informe consumo médio geral mensal e anual, 
com descrição, código padronizado, classificação, título e elemento financeiro; 

 
5.1.7 - Geração de relatório de resumo de compras padrão; 

 
5.1.8 - Levantamento dos estoques de todas as Áreas relacionadas no item 3.1.1, 
deste Termo de Referência, acompanhado por um gestor da unidade possibilitando o 
conhecimento geral dos tipos e quantidades de todos os produtos 
(medicamentos/insumos) os quais deverão ter as informações padronizadas; 
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5.1.9 - Usuários MASTER das áreas responsáveis por abastecimento e aqueles que 
o gestor do contrato indicar, da Rede Mário Gatti devem ter acesso a todos os 
módulos do software; 

 
5.1.10 - Indicadores gerenciais para planejamento orçamentário e de compras, 
baseados em consumos médios mensais; 

 
5.1.11 - Emitir no prazo de até 48 horas os demais relatórios que por ventura o 
hospital vir a necessitar; 

 
5.1.12 - A Contratada não poderá informar item sem estoque em nenhuma das 
unidades, sem antes de verificar todas as possibilidades e locais de estoque; 

 
5.1.13 - A Contratada deverá dispor de pessoal técnico para inserção de todos os 
dados em seu sistema de gestão de estoque, que permita a inserção das atas de 
registro de preços e demais contratos administrativos, para controle de emissão de 
ordem de fornecimentos e validades, inserir todas as notas de empenho, de acordo 
com os critérios e formato de impressão informada pela Rede Mário Gatti; 

 
5.1.13.1. As ordens de fornecimento deverão ser emitidas e aprovadas pela 
equipe de abastecimento da contratante, que será responsável pela tramitação 
do documento físico; 
5.1.13.2. Os dados tratados no item 5.1.13, poderão ser obtidos através de 
integração de sistemas, se disponível pela contratante. 
 

5.1.14 - Relatório de previsão de perdas baseado em consumo mensal médio em 
dias; 

 
5.1.15 - Relatório de previsão de cobertura de estoque, com estoque atual, consumo 
mensal médio e previsão de cobertura em dias; 

 
5.1.16 - Relatório com histórico de consumo de todas as unidades deste edital, 
contendo no mínimo, por unidade, por centro de custo, por grupo de compra, por 
título/classificação, por item, com série histórica e gráfico evolutivo, todos com valores, 
respeitando as divisões solicitadas; 

 
5.1.17 - Previsão de estoque considerando as Ordens de Fornecimentos, saldo de 
atas e estoque físico com as devidas perdas em dias baseado no CMM. 

 
5.1.18 - O sistema deverá permitir o cadastro de duas descrições (apelidos) para cada 
um dos itens cadastros; além do nome técnico oficial do mesmo; podendo as 
pesquisas no cadastro ser realizado por qualquer um dos nomes. 

 
5.1.19 -  O sistema deverá permitir a baixa APENAS em nome de pacientes de 
medicamentos, materiais implantáveis, opme e materiais médico-hospitalares 
selecionados pela contratante. 

 
5.1.20 -  O sistema deverá permitir a reserva de produtos (medicamentos e materiais 
médico-hospitalares) em nome paciente e aqueles entregues pelo Ministério da Saúde 
deverão obrigatoriamente serem reservados desde a entrada. 
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5.1.21 - O sistema deverá emitir “alerta” sobre ativação e/ou inativação de itens, nas 
alterações de descritivo, unidade, preço médio, item substituto, entre outros que a 
contratante solicitar, através de pop-up ou outro meio de alerta de forma eletrônica e 
automática; 

 
5.1.22 - A Contratada deverá emitir relatório semestral, apresentando a evolução do 
custo de cada item adquirido e por grupo de compras, devendo manter banco de 
dados atualizado, por todo o período do contrato; 

 
5.1.23 - Ao final do contrato, este banco de dados deverá ser repassado na íntegra a 
contratante, conforme layout pré-definido pelo setor de TI da Rede Mário Gatti. 

 
5.2 - O sistema deverá disponibilizar módulo de recepção, de internação de pacientes, de 
prescrição médica, evolução médica e de enfermagem, controle e avaliação de 
antimicrobianos, triagem dos farmacêuticos, de prescrição de oncologia com indicação dos 
ciclos e de receita para dispensação à paciente, que será avaliado pela Rede Mário Gatti a 
opção de utilização de cada módulo. 

 
5.2.1.  O sistema deve permitir a análise farmacêutica da prescrição, ou seja, os 
medicamentos prescritos estarão liberados para separação e entrega após análise do 
farmacêutico clínico. 
5.2.2. O sistema de prescrição deve incluir um banco de dados sobre interações 
medicamentosas e dose máxima dos medicamentos, devendo emitir um alerta ao 
profissional prescritor, e ao farmacêutico clínico, sobre as potenciais interações dos 
medicamentos prescritos para determinado paciente e também quanto a prescrição de 
doses acimas do recomendado. 
5.2.3. O sistema deve permitir o controle e workflow com aprovação, se necessário, 
dos antimicrobianos utilizados na Instituição pelos médicos do serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar. 
5.2.4. A contratada deverá promover a instalação e todos os treinamentos necessários 
para cada módulo que a contratante optar pelo uso. 

 
6 - DOS RECURSOS HUMANOS 

 
6.1 - A Contratada disponibilizará número adequado de funcionários para perfeita 
operação dos serviços contratados. O dimensionamento do quadro de pessoal deverá 
considerar o volume operacional, os procedimentos padronizados, grau de automação dos 
processos e legislação vigente. 
 
6.2 - A Contratada disponibilizará profissional farmacêutico em número suficiente para 
assumir a responsabilidade técnica perante os órgãos responsáveis, Conselho Regional de 
Farmácia e Vigilância Sanitária, assim como desenvolver atividades de análise farmacêutica 
das prescrições médicas e esclarecer possíveis dúvidas sobre a utilização dos 
medicamentos utilizados em cada unidade, objeto deste Termo de Referência. 
 
6.3 - Caberá exclusivamente à Contratada a responsabilidade pelo pagamento da 
remuneração dos colaboradores envolvidos na operação contratada, assim como pelo 
recolhimento dos valores referentes aos respectivos encargos trabalhistas e previdenciários, 
não havendo, para todos os efeitos, nenhum vínculo entre tais trabalhadores e o 
Contratante. 
 
6.4 - A Contratada se responsabiliza pela contratação de funcionários nos moldes das 
legislações vigentes, no que tange a operações voltadas para a área da saúde; 
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6.5 - A Contratada deve disponibilizar mensalmente a relação de funcionários, cargo/função 
e posto de trabalho e seus respectivos currículos, contendo grau de instrução e experiência 
profissional, e escala de trabalho, para acompanhamento e controle por parte da 
contratante. 
 
6.6 - Caso seja necessária a substituição do funcionário a empresa deverá encaminhar a 
referência técnica da contratante todos os registros de treinamentos exigidos. 
 
6.7 - A Contratada deverá realizar treinamento inicial e contínuo dos empregados 
encarregados da prestação de serviço e participar dos treinamentos em que for convocada 
pela contratante; 
 
6.8 - Os registros de treinamentos deverão ser atualizados semestralmente ou sempre que 
solicitada uma alteração no procedimento de trabalho ou alteração na equipe de trabalho. 
 
7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
7.1 - A Contratada deverá estar apta a iniciar os serviços, conforme o recebimento da 
Ordem de Início dos Serviços, expedida pela Rede Mário Gatti, onde será indicado a 
unidade, iniciando pelo complexo hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi e depois, conforme 
cronograma e critérios da diretoria executiva, serão indicadas as demais unidades 
compreendidas neste edital, conforme a seguir; 
 

7.1.1 - Iniciar os serviços em até 10 (dez) dias corridos, no Complexo Hospitalar 
Prefeito Edivaldo Orsi; 
7.1.2 - Iniciar os serviços em até 05 (cinco) dias corridos nas Unidades de Pronto 
Atendimento e Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU. 
7.1.3 - Iniciar os serviços no Hospital Municipal Dr. Mario Gatti após o término 
contrato vigente na unidade, previsto para 07 de novembro de 2019, ou imediatamente 
em caso de ruptura do contrato atual. 
7.1.4 - Iniciar os serviços na Unidade de Oncologia – Manipulação, em até 05 (cinco) 
dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço, que ocorrerá após a conclusão da 
reforma predial que ocorrerá após o término de reforma no local a ser efetuada pela 
Contratante. 
 

7.2 - Indicar um ou mais preposto devidamente habilitado, por unidade, com poderes para 
representá-la em tudo o que se relacionar com os serviços prestados, no ato da assinatura 
do contrato, bem como, informar os números de telefones, aparelhos de rádio-chamada ou 
de qualquer outro meio de comunicação que permita a agilidade no contato para o 
atendimento. 

7.2.1 - Caso ocorra alteração na indicação do preposto a Rede Mário Gatti deverá 
ser informada por escrito em um prazo máximo de 48 horas. 

7.3 - Apresentar os seguintes documentos e comprovantes, cujas taxas deverão ser 
pagas pela Contratada, após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços: 
 

7.3.1 - Carta de indicação do FARMACEUTICO responsável técnico pela execução 
de todos os serviços, que deverá atuar in loco no Complexo Hospitalar Prefeito 
Edivaldo Orsi, com experiência mínima de 01 (um) ano em farmácia hospitalar. 
Admitir-se-á a substituição do responsável técnico, durante a vigência do contrato, por 
outro de experiência equivalente ou superior, mediante prévia aprovação da Rede 
Mário Gatti; 
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7.3.2 - Carta de indicação do FARMACEUTICO responsável técnico pela execução 
de todos os serviços, que deverá atuar in loco no Hospital Municipal Dr. Mario Gatti, 
com experiência mínima de 01 (um) ano em farmácia hospitalar. Admitir-se-á a 
substituição do responsável técnico, durante a vigência do contrato, por outro de 
experiência equivalente ou superior, mediante prévia aprovação da Rede Mário Gatti; 

7.3.3 - Apresentar em até 05 dias, após início dos serviços, os responsáveis técnicos 
e substitutos que farão a assunção técnica perante o CRF e Vigilância Sanitária, POR 
UNIDADE; 

7.3.4 - De acordo com a Lei n.º 5.194/66, se o profissional, firma ou organização, 
registrado em qualquer Conselho Regional, exercer atividade em outra região, ficará 
obrigado a visar, nela o seu registro. 

 
7.3.5 - A Contratada deverá providenciar os devidos registros no CRF e Vigilância 
Sanitária, devendo protocolar pedido de registro nos órgãos competentes, em até 15 
dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços; 

 
7.3.6 - Qualquer substituição deverá ser comunicada ao contratante e dar início a 
atualização dos registros em até 05 dias corridos; 

 
7.4 - Arcar com os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o objeto contratado, 
devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em lei. 
 

7.4.1. Assumir qualquer multa e/ou processo decorrente de fiscalização dos órgãos 
reguladores e sanitários. 

 
7.4.2. Responder pelo pagamento dos salários decorrentes deste objeto, pelos 
encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como 
empregadora deva satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade a 
observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, 
seguros contra riscos de acidentes do trabalho, impostos e outras providências e 
obrigações necessárias à prestação dos serviços. 

 
7.5 - Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e 
medicina do trabalho e sua regulamentação devendo fornecer aos seus empregados os 
EPI’s básicos de segurança. 

7.6 - Em caso de rescisão contratual provocada por inadimplemento da contratada, e, 
respeito ao interesse público, eventual rescisão terá eficácia diferida pelo prazo de até 90 
(noventa) dias, para que seja possível efetuar a substituição dos serviços, sem prejuízo à 
assistência à saúde da população, ficando obrigada a contratada a manter os serviços 
integrais durante tal período. 
 
7.7 - Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente. 
 
7.8 - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Rede Mário Gatti, ou por 
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos aos 
serviços executados ou em execução. 
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7.9 - Apresentar ao Gestor do contrato, junto à nota fiscal, mensalmente: 
 

a) Cópia da folha de pagamento dos empregados contratados para a execução 
dos serviços objeto deste contrato; 
b) Cópias das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizada aos 
trabalhadores prestando ou que tenha prestado serviços neste contrato; 
c) Cópia da folha individual de frequência de cada trabalhador prestando ou que 
tenha prestado serviços neste contrato; 
d) Cópia da GFIP e seu comprovante de recolhimento; 
e) Cópia da SEFIP, que deve constar o nome de cada trabalhador prestando ou 
que tenha prestado serviços neste contrato – relatório analítico; 
f) Cópia da GPS e seu comprovante de pagamento; 
g) Cópia da DARF IR – Folha de pagamento; 
h) Cópia da DARF IR – Empresa; 
i) Quando for o caso, cópia do pagamento de férias ou verba rescisória de 
todos os empregados que estejam ou estiveram prestando serviços neste 
contrato; 
j) Relatórios, em formato portátil de documento (pdf) e em planilha eletrônica e 
gráficos evolutivos, com todas as operações executadas em cada unidade, no 
período que se refere a NF, dados de perdas, quebras, prazo validade expirado, 
dados de consumo, por centro de custo, por título, por classificação e por item, 
série histórica e gráficos com evolução do consumo, de entradas e saídas, todos 
com valores e quantidade; 
k) Escala de trabalho, com nome de todos os colaboradores e local de trabalho, 
do mês subsequente – para possibilitar acompanhamento e auditora pela 
contratante. 

7.10 - A nota fiscal somente será aceita, com a entrega de todos os documentos acima 
citados. 
 
7.11 - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 
qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência. 
 
7.12 - Reparar, corrigir, remover ou substituir no total ou em parte, às suas expensas, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 
 
7.13 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 
1990), ficando a Rede Mário Gatti autorizado a descontar da garantia, ou dos pagamentos 
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 
 
7.14 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados e com os devidos treinamentos registrados, em conformidade com as normas e 
determinações em vigor. 
 
7.15 - Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e 
identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI, quando for o caso. 
 

7.15.1 - Fornecer os crachás, uniformes e EPI’s, bem como a reposição 
sempre que necessária, sem ônus para os empregados. 
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7.16 - Apresentar ao Gestor do Contrato, quando do início das atividades, e sempre que 
houver alocação de novo empregado na execução do contrato, relação contendo nome 
completo, cargo ou atividade exercida e local de exercício dos empregados alocados, que 
poderá ser publicada na internet nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
7.17 - Substituir, imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e 
licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente ou 
imediatamente, o respectivo substituto ao Gestor do Contrato. O posto de trabalho 
contratado, em hipótese alguma poderá ficar descoberto, se constatado, a equipe de 
fiscalização notificará a contratada e encaminhará ao gestor do contrato que providenciará a 
abertura de processo administrativo. 
 
7.18 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade da Rede Mário Gatti. 
 
7.19 - Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual 
mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do 
pagamento por parte Gestor do Contrato da Rede Mário Gatti. 
 
7.20 - Atender às solicitações Gestor do Contrato quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 
Termo de Referência. 
7.21 - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 
Administração. 
 
7.22 - Deter instalações e aparelhamento moderno, pessoal técnico adequado, e disponível 
para a realização do objeto da licitação. 
 
7.23 - Todas as rotinas implantadas deverão atender legislação pertinente a farmácias ou 
almoxarifados e às diretrizes internas da instituição contratante; 
 
7.24 - Relatar ao Gestor do Contrato toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 
da prestação dos serviços. 
 
7.25 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação. 
 
7.26 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 
do contrato. 
 
7.27 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 
eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
7.28 - O pessoal que a Contratada empregar para a execução dos serviços ora avençados 
não terá relação de emprego com a Rede Mário Gatti ou com a Prefeitura Municipal de 
Campinas e desta não poderá demandar quaisquer pagamentos. 
 
7.29 - No caso de vir a Rede Mário Gatti, ser acionado judicialmente, a Contratada a 
ressarcirá de toda e qualquer despesa que, em decorrência disso, venha a desembolsar. 
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7.30 - Disponibilizar, durante o horário das atividades, preposto, em número suficiente para 
atender cada unidade, que será responsável pela coordenação da prestação dos serviços, 
com atribuições técnico-administrativas, com poderes para coordenar, assinar documentos, 
participar de reuniões, tomar decisões, providenciar todos os insumos necessários à plena 
realização dos serviços objeto desta contratação, (etiquetas, ribbons, bobinas plásticas, 
seladoras, embalagens), bem como atender a todas as solicitações da Fiscalização do 
Contrato, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina 
do Trabalho, independente do dimensionamento exposto na NR-7. 
 
7.31 - Todos os custos referentes ao(s) Preposto(s) serão de responsabilidade da 
Contratada. 
 
7.32 - A Contratada deverá disponibilizar supervisão 24h/dia para as atividades, e 
gerente(s), caso julgue necessário. 
 
7.33 - Alocar funcionários devidamente qualificados, necessários e indispensáveis à 
completa e perfeita execução dos serviços e com os treinamentos prévios registrados. 
 
7.34 - Manter disciplina e zelar dos bens públicos, nos locais de serviço. 
 
7.35 - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 
médico e social dos seus empregados, disponibilizados para prestação do serviço, 
acidentados ou com mal súbito; 
 
7.36 - Cumprir e responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, dos 
postulados legais vigentes de Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, normas de segurança 
e disciplinares internas. 
 
7.37 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato. 
 
7.38 - Comunicar incontinenti Gestor do Contrato, qualquer anormalidade verificada durante 
a execução dos serviços. 
 
7.39 - Observar os horários estabelecidos pela Rede Mário Gatti, constante no Termo de 
Referência. 
 
7.40 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ou indiretamente a Rede 
Mário Gatti ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalização ou o acompanhamento 
pela Rede Mário Gatti. 
 
7.41 - A Contratada deverá cumprir com toda legislação relativa à Segurança e Medicina do 
Trabalho, conforme diretrizes do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
7.42 - Fornecer aos funcionários os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’S 
adequados aos riscos a que estarão expostos os trabalhadores, nas condições previstas na 
NR6, se for o caso; 
 
7.43 - Adotar as providências previstas na legislação vigente quanto ao CAT (Comunicação 
de Acidente de Trabalho). 
 
7.44 - Prever empregados necessários visando garantir a execução do serviço objeto deste 
Projeto, nos regimes contratados, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso 
semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas às disposições 
da legislação trabalhista vigente; 
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7.45 - Apresentar, no momento da contratação, os acordos ou convenções coletivas que 
regem as categorias profissionais vinculadas à execução do serviço. 
 
7.46 - A Contratada deverá cumprir após o período de implantação, que dever ser de até 
120 (cento e vinte) dias para as unidades hospitalares e de até 60 (sessenta) dias para 
demais unidades, à conta da ordem de serviço, as metas mensais abaixo descritas, 
devendo informá-las ao gestor do contrato, através de relatórios em pdf e em planilha 
eletrônica: 
 

7.46.1 - 98% de materiais recebidos e disponibilizados para uso em até 04 (quatro) 
horas laborais; 
7.46.2 - 0,25% de perdas de material (avarias, erros e/ou falta de baixa, diferenças de 
inventário positivas e/ou negativas, extravio e outros) sobre valor da mensalidade; 

7.46.2.1. A estipulação de percentuais de perdas de material se destina única e 
exclusivamente à composição de cumprimento de metas, não sendo 
considerada como anuência tácita ou expressa a ocorrência de perdas, 
que poderão ser consideradas descumprimento contratual para todos os 
fins. 

7.46.3 - 98% de requisições entregues no prazo acordado nas áreas. 
7.46.4 - 99% de acuracidade de estoque nas contagens mensais da Curva A, dos 
inventários semestrais e final. 
7.46.5 - 95% de acuracidade durante as auditorias por amostragem e por local de 
estoque, que forem realizadas pela equipe de fiscalização; 

7.46.5.1. A acuracidade dos estoques será calculada utilizando a fórmula 
abaixo: 

 

 
  

7.46.6 - A Contratada deverá cumprir, em até 15 (quinze) dias, à contar da ordem de 
início dos serviços, 100% das prescrições médicas analisadas por farmacêuticos e 
100% de intervenção nas interações medicamentosa grave analisada, devendo 
informá-las ao gestor do contrato, através de relatórios em pdf e em planilha 
eletrônica. 

 
7.46.6.1. O relatório indicado acima, e as contagens mensais da Curva 
A, deverão ser apresentados mensalmente, juntamente com a 
apresentação da Nota Fiscal, sendo uma condicional para o aceite. 
 

7.47 - A ocorrência de descumprimento recorrente das metas mensais pactuadas ensejará 
a abertura de processo administrativo com ampla defesa e contraditório, para apuração do 
descumprimento contratual e aplicações das sanções administrativas eventualmente 
cabíveis; 
 
7.48 - A estipulação de índice variável aceitável de perdas para composição de 
atendimento de metas não exime a contratada da obrigação de ressarcir o ente público em 
caso de erros em seu processo de trabalho e/ou por prejuízo constatado, que ocorrerá 
através de expediente específico, conforme previsto neste edital. 
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8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1 - Acompanhar e fiscalizar os serviços através do(s) Agentes(s) de Apoio Técnico e 
Fiscalização do Contrato, para esse fim designado(s). 
 
8.2 - Fornecer todos os esclarecimentos e informações necessários ao fiel cumprimento 
do Contrato. 
 
8.3 - Notificar a Contratada por escrito sobre falhas ou irregularidades constatadas na 
execução dos serviços. 
 
8.4 - Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da Contratada, dando-lhes 
acesso às suas instalações, promovendo o bom relacionamento e entendimento entre seus 
serviços e funcionários. 
 
8.5 - Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada desde que devidamente 
identificados, a todos os locais onde se fizerem necessários seus serviços, bem com, 
promover o bom relacionamento em equipe. 
 
8.6 - A contratante disponibilizará um profissional farmacêutico que atuará como 
Referência Técnica da Rede Mário Gatti; 
 

8.6.1 - Este profissional será o representante do Serviço de Farmácia em 
todas as Comissões existentes na Rede Mário Gatti, dentre elas, mas não 
limitado a: Comissão de Padronização, Comissão de Farmácia e Terapêutica, 
Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional, Segurança do Paciente, Comissão 
de Resíduos e Comissão de Controle de Infecção Hospital. 
8.6.2 - Caberá à Referência Técnica da Rede Mário Gatti, juntamente com 
os membros das diversas comissões, a definição dos protocolos clínicos 
utilizados na Instituição, como por exemplo, mas não limitado a: medicamentos 
de alto custo, medicamentos específicos, medicamentos de alta vigilância, 
aprovação para aquisição de medicamentos não padronizados, construção e 
definição de tabelas de diluição. 
8.6.3 - À Referência Técnica da Rede Mário Gatti deverá, juntamente com o 
farmacêutico responsável técnico da contratada, definir os procedimentos 
operacionais padrões e fluxos internos da(s) farmácia(s). 
8.6.4 - À Referência Técnica  da Rede Mário Gatti também poderá ser 
designado como Agente de Apoio Técnico e Fiscalização. 
8.6.5 - À referência técnica da Rede Mario deverá realizar a validação do 
banco de dados relativos a interações medicamentosas e dosagem máxima 
recomendada. 
8.6.6 - À Referência Técnica e/ou o gestor do contrato  da Rede Mário 
Gatti deverá participar de qualquer auditoria externa (Vigilância Sanitária, 
Ministério Público e outros) que aconteçam nas farmácia e almoxarifados das 
unidades. 

 
9 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
9.1 -  Será considerado como GESTOR DO CONTRATO, funcionário designado pela 
Diretoria Executiva da Rede Mário Gatti, com a função de fazer toda a comunicação formal 
com a empresa contratada, ser responsável pela emissão de empenhos e Ordens de 
Serviço e controlar a execução do contrato e dar encaminhamento às Notas Fiscais, quando 
do recebimento dos serviços; 
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9.2 -  Será considerado AGENTE DE APOIO TÉCNICO e FISCALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS, funcionário (s) público (s) indicado (s), mesmo de outras Diretorias, com a 
função de ser o interlocutor entre o Gestor do Contrato, a Presidência e demais diretores 
com a empresa Contratada; 
 
9.3 -  O GESTOR DO CONTRATO e o AGENTE DE APOIO TÉCNICO e FISCALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS deverão ser subordinados a Diretoria Executiva da Rede Mário Gatti; 
 
9.4 -  O GESTOR DO CONTRATO e o AGENTE DE APOIO TÉCNICO e FISCALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS poderão se corresponder com a empresa com relação aos aspectos 
técnicos do serviço, de forma a garantir agilidade na execução contratual; 
 
9.5 -  Considerando a necessidade de agilização dos procedimentos, a 
tramitação/comunicação do(s) documento(s) a ser(em) encaminhado(s) à(s) Contratada(s) 
poderão ser feitos através de via digital (e-mail); 
 
9.6 -  Toda a comunicação via digital deverá ser copiada para o GESTOR DO 
CONTRATO, que avaliará a necessidade de copiar a diretoria executiva da Rede Mário 
Gatti; 
 
9.7 -  O contratante, por intermédio do AGENTE DE AOPIO TÉCNICO e FISCALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS procederá, regularmente, a competente fiscalização dos postos em 
serviço, a fim de comprovar o fiel e correto cumprimento da execução contratual; 
 
9.8 -  O AGENTE DE APOIO TÉCNICO deverá: 
 

9.8.1 - Responsabilizar-se pelo recebimento dos serviços e atuar para a correta 
distribuição nos locais e nas quantidades estabelecidas no Edital; 
9.8.2 - Não permitir que a Contratada execute tarefas em desacordo com aquelas 
estabelecidas no Termo de Contrato; 
9.8.3 - Exigir, uma vez comprovada a necessidade, o imediato afastamento de 
qualquer funcionário ou preposto da Contratada que deixe de merecer confiança, 
embarace a fiscalização ou ainda que venha a se conduzir de modo inconveniente ou 
incompatível com o exercício das funções que lhes foram atribuídas; 
9.8.4 - Por meio dos Agentes de Apoio Técnico e Fiscalização e/ou do gestor do 
contrato, poderá efetuar a fiscalização dos serviços, a qualquer instante, em qualquer 
local e em qualquer etapa do processo; 
9.8.5 - Caberá aos Agentes de Apoio Técnico e Fiscalização, auditar o estoque, por 
amostragem, a qualquer momento, para verificar a manutenção dos estoques, 
podendo solicitar à Contratada, sempre que julgar conveniente, informações e 
esclarecimentos sobre qualquer diferença encontrada, devendo esta prestar os 
esclarecimentos necessários e comunicar ao GESTOR DO CONTRATO, quaisquer 
fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o 
resultado final dos serviços; 
9.8.6 - A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades nos serviços, inclusive 
resultantes de utilização de pessoal inadequado ou sem qualificação e/ou habilitação 
necessária, não implicando corresponsabilidade do Contratante. 
9.8.7 - O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e 
responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções 
administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, 
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei nº 8.666, de 1993; 



                                                    Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergênc ia e Hospitalar 

                                                                   Lei Complementar nº 191/18 - CNPJ: 47.018.676/76 
                                                                 Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340 - Parque Itália, Campinas/SP 

                                                                     CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5815 
                                                                     e-mail: licitacoes@hmmg.sp.gov.br                                                                         

 

 

 50 

9.8.8 -  
9.8.9 - O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, 
pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e 
previdenciárias referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto 
às verbas rescisórias. 

 
10 - CONTEÚDO DA PROPOSTA 

 
10.1 - A Licitante deverá apresentar preço por UNIDADE e TOTAL para execução deste 
contrato por até 24 (vinte e quatro) meses.  O critério de julgamento será o de MENOR 
PREÇO GLOBAL. 
 
10.2 - O valor ofertado deverá ser apresentado com a inclusão de todos os custos diretos e 
indiretos da atividade, incluindo taxas, tributos, despesas indiretas, licenças, custos 
decorrentes de trabalho executados em horas extraordinárias, deslocamentos de 
funcionários da empresa CONTRATADA. Estão compreendidos nestes, todos os estudos, 
relatórios e memória de cálculo, constituindo, assim, a única contraprestação pela execução 
dos serviços objetos desta licitação, sem que caiba, a Contratada, em qualquer caso, direito 
regressivo em relação à Rede Mário Gatti. 

 
10.3 - Serviços nos postos do HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI  deverá 
considerar todas as despesas com mão de obra, custos de salários, horas extras, DSR 
(Descanso Semanal Remunerado), encargos, benefícios, uniformes, EPI’s (equipamentos 
de proteção individual), despesas operacionais, de manutenção e conservação, estruturas, 
equipamentos e seus insumos para o recebimento, armazenagem, controle de estoque, 
coletores de dados, unitarização e fracionamento, carga e descarga, transporte e 
distribuição interna e externa para todos os pontos de consumo, transporte externo, entre 
unidades da rede municipal dr. Mário Gatti, estrutura administrativa, taxa de administração 
da contratada, impostos e todas as demais despesas para o fornecimento de serviços 
conforme especificações do Termo de Referência e dos demais anexos. 

 
10.4 - Serviços nos posto do COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDIVALDO ORSI  
deverá considerar todas as despesas com mão de obra, custos de salários, horas extras, 
DSR (Descanso Semanal Remunerado), encargos, benefícios, uniformes, EPI’s 
(equipamentos de proteção individual), despesas operacionais, de manutenção e 
conservação, estruturas, equipamentos e seus insumos para o recebimento, armazenagem, 
controle de estoque, coletores de dados, unitarização e fracionamento, carga e descarga, 
transporte e distribuição interna e externa para todos os pontos de consumo, transporte 
externo, entre unidades da rede municipal dr. Mário Gatti, estrutura administrativa, taxa de 
administração da contratada, impostos e todas as demais despesas para o fornecimento de 
serviços conforme especificações do Termo de Referência e dos demais anexos. 

 
10.5 - Nas demais Unidades (por unidade) , deverá considerar todas as despesas com 
mão de obra, custos de salários, horas extras, DSR (Descanso Semanal Remunerado), 
encargos, benefícios, uniformes, EPI’s (equipamentos de proteção individual), despesas 
operacionais, de manutenção e conservação, estruturas, equipamentos e seus insumos 
para o recebimento, armazenagem, controle de estoque, coletores de dados, unitarização e 
fracionamento, transporte e distribuição interna para todos os pontos de consumo, carga e 
descarga no recebimento e/ou coletas, taxa de administração da contratada, impostos e 
todas as demais despesas para o fornecimento de serviços conforme especificações do 
Termo de Referência e dos demais anexos. 
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10.6 - Serviços na UNACON – Unidade de Assistência de Alta Complexidad e em 
Oncologia da Rede Mário Gatti , deverá considerar todas as despesas com mão de obra, 
custos de salários, horas extras, DSR (Descanso Semanal Remunerado), encargos, 
benefícios, uniformes, EPI’s (equipamentos de proteção individual), despesas operacionais, 
de manutenção e conservação, estruturas, equipamentos necessários e seus insumos para 
o recebimento, armazenagem, controle de estoque, execução da manipulação, coletores de 
dados, unitarização e fracionamento, transporte e distribuição interna para todos os pontos 
de consumo, taxa de administração da contratada, impostos e todas as demais despesas 
para o fornecimento de serviços conforme especificações do Termo de Referência e dos 
demais anexos. 
 
11 - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
11.1 - Não é permitida a subcontratação do objeto, notadamente, o fornecimento de mão de 
obra qualificada, sendo permitida, contudo, nas áreas meio de informática e fornecimento de 
infraestrutura física, desde que haja anuência expressa da Administração. 
11.2 - A Contratada deverá executar diretamente o contrato, sem transferência de 
responsabilidade, ou associação com outrem, total ou parcial. É admissível a fusão, cisão ou 
incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados 
pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; 
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução 
do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 
contrato. 
 
12 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1 -  A Contratada deverá solicitar o RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS mensalmente, 
sendo indicada cada Unidade, com seu respectivo valor. 
 
12.2 - O pagamento pelos serviços somente será realizado a empresa Contratada após o 
início da prestação total dos serviços POR UNIDADE, condicionado ao aceite pelo GESTOR 
DO CONTRATO. 
 
12.3 - A Contratada apresentará GESTOR DO CONTRATO a Nota Fiscal referente à 
prestação de serviços e documentação referente ao item 7.9 do Anexo I - Termo de 
Referência, referente ao mês do exercício, sob pena de serem retidos os pagamentos até a 
apresentação dos mesmos. O recolhimento do INSS será efetuado nos termos do artigo 31 
da Lei Federal nº 8.212/91 (alterada pela Lei 9.711/98) e do ISSQN referente ao objeto da 
contratação, nos termos da Lei Municipal nº 12.392/05, regulamentada pelo Decreto nº 
15.356/05. 
 
12.4 - A Nota Fiscal somente poderá ser emitida após a efetiva execução dos serviços. 
 
12.5 - Cada fatura (por unidade) deverá estar acompanhada de: 

• Cópia do Empenho correspondente; 
• Documentos previstos no subitem 7.9 e 
• Relatório previsto no subitem 7.46. 

 
12.6 - Deverão estar identificados no corpo da Nota Fiscal: Nº do protocolado administrativo 
principal; Nº do contrato; Mês de referência da prestação do serviço. Qual unidade se refere. 
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12.7 - A Rede Mário Gatti terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da apresentação da 
fatura para aceitá-la ou rejeitá-la, de acordo com a avaliação realizada pela gestão e 
fiscalização dos serviços, que procederá com ACEITE TOTAL ou PARCIAL. 

12.7.1 - Em caso de aceite parcial, será apresentado em ofício, motivo e 
valores, para devida correção da Nota Fiscal; 
12.7.2 - O aceite parcial dos serviços implicará em glosa da fatura 
apresentada, efetuando-se o pagamento somente dos serviços aos quais foi 
emitido o aceite. 
12.7.3 - A nota fiscal não aprovada será devolvida à Contratada para as 
devidas correções e com as informações que motivaram a sua rejeição, 
contando o prazo de até 02 (dois) dias úteis a partir da data de devolução para a 
sua reapresentação devidamente corrigida. 
12.7.4 - A devolução da nota fiscal não aprovada pela Contratante, em 
hipótese nenhuma servirá de pretexto para que a empresa Contratada suspenda 
a execução dos serviços; 

 
12.8 - Caso a fatura seja emitida sem a prévia autorização da Rede Mário Gatti, a mesma 
será rejeitada automaticamente. Após o aceite da fatura pelo Gestor do Contrato, esta 
deverá ser encaminhada para a Coordenadoria Financeira da Rede Mário Gatti, que a 
encaminhará para pagamento. 
 
12.9 - A condição de pagamento será de 10 (dez) dias fora a dezena contada do aceite 
definitivo da Nota Fiscal pela Unidade Gestora. 
 
12.10 - O pagamento será efetuado via depósito em conta corrente, devendo ser informado 
no corpo da Nota Fiscal, o banco, número da agência e conta. Caso o banco informado 
seja outro diverso ao Banco do Brasil S/A, o custo do DOC/TED correspondente ficará 
a cargo da empresa contratada, sendo vedada a cobra nça via boleto, duplicatas e 
negociação em rede bancária ou com outras empresas.  
 
13 -  INFORMAÇÕES GERAIS E DIMENSIONAMENTO ESTIMADO  DA OPERAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES 
 

Valor médio dos produtos estocados R$ 4.000.000,00
Prazo Entregas Normal - Almoxarifado Diário
Prazo para Dispensação ininterrupta
Prazo coletas/entregas entre as unidades diariamente
Pontos de Entrega 72
Número de Leitos 210

Valor médio dos produtos estocados R$ 3.000.000,00
Prazo Entregas Normal - Almoxarifado Diário
Prazo para Dispensação ininterrupta

Prazo coletas/entregas entre as unidades diariamente

Pontos de Entrega 60
Número de Leitos 250

HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDIVALDO ORSI
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UPA Campo Grande UPA São José UPA Padre Anchieta UPA Carlos Lourenço SAMU
Valor médio dos produtos estocados R$ 130.000,00 R$ 110.000,00 R$ 90.000,00 R$ 130.000,00 R$ 60.000,00
Prazo para Entregas Normal Por plantão Por plantão Por plantão Por plantão Diário
Prazo para Entrega Emergencial Imediatamente Imediatamente Imediatamente Imediatamente Imediatamente
Prazo para Entrega e Coletas externas Diário Diário Diário Diário Diário 
Pontos de Entrega 15 12 11 15 15
Número de Leitos 27 22 15 27 15 VIATURAS  

 
 

Número de Bolsas a serem Manipuladas 800/mês
Manipulação Diário
Assistência Farmacêutica Diário

Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia da Rede 

Mário Gatti

 
 
14 - QUANTIDADE MÍNIMA DE MÃO DE OBRA E QUALIFICAÇÃ O por UNIDADE:  

 

Locais e Sub-locais Horário
Dias 

semana
Quantidade Posto de trabalho Qualificação

Almoxarifado Geral 8- 17h 5
No mínimo 4 postos de trabalho 8-17h diário 

de segunda a sexta-feira

Operacional técnico em logística com experiência na área 

hospitalar e para carga e descarga

Almoxarifado Nutrição 6- 18h 7 No mínimo 1 posto por turno
Operacional técnico em logística com experiência na área 

hospitalar e para carga e descarga

Central de Abastecimento 

Farmacêutico
7 - 19h 7

No mínimo 6 postos de 12h/dia de trabalho 

diário de segunda a sexta-feira e no mínimo 03 

postos de 12h/dia de trabalho 

de sábado e domingo.

Operacional técnico em logística com experiência na área 

hospitalar e para carga e descarga

Farmácia Internação (Central) 24h 7 No mínimo 6 postos 7h - 19h e 3 postos 19h - 7h
Técnico de Farmácia com experiência em farmácia hospitalar de 

no mínimo 01 ano

Farmácia do Pronto Socorro 24h 7 No mínimo 2 postos por turno
Técnico de Farmácia com experiência em farmácia hospitalar de 

no mínimo 01 ano

Farmácia do Ambulatório 7 - 19h 5 No mínimo 1 posto por turno
Técnico de Farmácia com experiência em farmácia hospitalar de 

no mínimo 01 ano

Farmácia do Centro Cirúrgico 24h 7 No mínimo 2 postos 7h - 19h e 01 posto 19h - 7h
Técnico de Farmácia com experiência em farmácia hospitalar de 

no mínimo 01 ano

Farmácia da Oncologia 7 - 19h 5 No mínimo 1 posto por turno
Técnico de Farmácia com experiência em farmácia hospitalar de 

no mínimo 01 ano

Gráfica 8 - 17h 5 No mínimo 1 posto por turno Operacional técnico em logística e para carga e descarga

OPME 24h 7 No mínimo 2 postos 7h - 19h e 01 posto 19h - 7h
Técnico de Farmácia ou de enfermagem com experiência com 

OPME e/ou instrumentação cirúrgica de no mínimo 01 ano.

Farmacêutico Responsável  

Técnico e Substitutos
24h 7

A Unidade deverá atender a legislação 

pertinente, mantendo farmacêutico em número 

suficiente, conforme preconizado pelo CRF e 

Vigilância Sanitária. Devendo ter equipe 

farmacêutica para atividades clínicas.

Farmacêutico com experiência em farmácia hospitalar, de no 

mínimo 01 ano. Um dos farmacêuticos deverá assumir a 

responsabil idade técnica da unidade, perante o CRF e Vigilância 

Sanitária, e possuir especialização em farmácia hospitalar. Os 

demais serão substitutos. Todos registrados no CRF.

Transporte Interno e Externo, 

entre as unidades
7 - 19h 7

Manter mão de obra suficiente para atender a 

demanda de transporte, carga e descarga, a 

qualquer momento

Operacional técnico e habil itado para transporte de itens 

médicos, com experiência na área hospitalar

Hospital Municipal Dr. Mario Gatti
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Locais e Sub-locais Horário
Dias 

semana
Quantidade Posto de trabalho Qualificação

Almoxarifado Geral  e Central de 

Abastecimento Farmacêutico
7 - 19h 7

No mínimo 08 postos  de 12h/dia  de trabalho 

diário de segunda  a  sexta-fei ra  e no mínimo 04 

postos  de 12h/dia  de trabalho 

de sábado e domingo.

Operacional técnico em logística com experiência na área 

hospitalar e para carga e descarga

Farmácia Central 24h 7 No mínimo 6 postos  7h - 19h e 3 postos  19h - 7h
Técnico de Farmácia com experiência em farmácia hospitalar de 

no mínimo 01 ano

Farmácia do Pronto Socorro e 

Ambulatorial
24h 7 No mínimo 2 postos por turno

Técnico de Farmácia com experiência em farmácia hospitalar de 

no mínimo 01 ano

Farmácia do Centro Cirúrgico 24h 7 No mínimo 2 postos 7h - 19h e 01 posto 19h - 7h
Técnico de Farmácia com experiência em farmácia hospitalar de 

no mínimo 01 ano

OPME 24h 7 No mínimo 2 postos 7h - 19h e 01 posto 19h - 7h
Técnico de Farmácia ou de enfermagem com experiência com 

OPME e/ou instrumentação cirúrgica de no mínimo 01 ano

Farmacêutico Referência 

Técnica e Substitutos
24h 7

A Unidade deverá atender a legislação 

pertinente, mantendo farmacêutico em número 

suficiente, conforme preconizado pelo CRF e 

Vigilância Sanitária. Devendo ter equipe 

farmacêutica para atividades clínicas.

Farmacêutico com experiência em farmácia hopsitalar, de no 

mínimo 01 ano. Um dos farmacêuticos deverá assumir a 

responsabilidade técnica da unidade, perante o CRF e Vigilância 

Sanitária, e possuir especialização em farmácia hospitalar. Os 

demais serão substitutos.

Transporte Interno e Externo, 

entre as unidades
7 - 19h 7

Manter mão de obra suficiente para antender a 

demanda de transporte, carga e descarga, a 

qualquer momento

Operacional técnico e habil itado para transporte de intens 

médicos, com experiência na área hospitalar

Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi
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Farmácia/Almoxarifado Horário
Dias 

semana
Quantidade Posto de trabalho Qualificação

Farmacêutico 24h 7

A Unidade deverá atender a legislação 

pertinente, mantendo farmacêutico em 

número suficiente, conforme preconizado 

pelo CRF e Vigilância Sanitária

Farmacêutico com experiência em farmácia hopsitalar, de 

no mínimo 01 ano. Um dos farmacêuticos deverá assumir a 

responsabilidade técnica da unidade, perante CRF e 

Vigilância Sanitária, e os demais serão substitutos

Técnico de Farmácia 7 - 19h 7 No mínimo 1 posto de trabalho por turno
Técnico de Farmácia com experiência em farmácia 

hospitalar de no mínimo 01 ano

Farmácia/Almoxarifado Horário
Dias 

semana
Quantidade Posto de trabalho Qualificação

Farmacêutico 24h 7

A Unidade deverá atender a legislação 

pertinente, mantendo farmacêutico em 

número suficiente, conforme preconizado 

pelo CRF e Vigilância Sanitária

Farmacêutico com experiência em farmácia hopsitalar, de 

no mínimo 01 ano. Um dos farmacêuticos deverá assumir a 

responsabilidade técnica da unidade, perante CRF e 

Vigilância Sanitária, e os demais serão substitutos

Técnico de Farmácia 7 - 19h 7 No mínimo 2 posto de trabalho por turno
Técnico de Farmácia com experiência em farmácia 

hospitalar de no mínimo 01 ano

Farmácia/Almoxarifado Horário
Dias 

semana
Quantidade Posto de trabalho Qualificação

Farmacêutico 24h 7

A Unidade deverá atender a legislação 

pertinente, mantendo farmacêutico em 

número suficiente, conforme preconizado 

pelo CRF e Vigilância Sanitária

Farmacêutico com experiência em farmácia hopsitalar, de 

no mínimo 01 ano. Um dos farmacêuticos deverá assumir a 

responsabilidade técnica da unidade, perante CRF e 

Vigilância Sanitária, e os demais serão substitutos

Técnico de Farmácia 7 - 19h 7 No mínimo 1 posto de trabalho por turno
Técnico de Farmácia com experiência em farmácia 

hospitalar de no mínimo 01 ano

Farmácia/Almoxarifado Horário
Dias 

semana
Quantidade Posto de trabalho Qualificação

Farmacêutico 24h 7

A Unidade deverá atender a legislação 

pertinente, mantendo farmacêutico em 

número suficiente, conforme preconizado 

pelo CRF e Vigilância Sanitária

Farmacêutico com experiência em farmácia hopsitalar, de 

no mínimo 01 ano. Um dos farmacêuticos deverá assumir a 

responsabilidade técnica da unidade, perante CRF e 

Vigilância Sanitária, e os demais serão substitutos

Técnico de Farmácia 7 - 19h 7 No mínimo 2 posto de trabalho por turno
Técnico de Farmácia com experiência em farmácia 

hospitalar de no mínimo 01 ano

Farmácia/Almoxarifado Horário
Dias 

semana
Quantidade Posto de trabalho Qualificação

Farmacêutico 24h 7

A Unidade deverá atender a legislação 

pertinente, mantendo farmacêutico em 

número suficiente, conforme preconizado 

pelo CRF e Vigilância Sanitária

Farmacêutico com experiência em farmácia hopsitalar, de 

no mínimo 01 ano. Um dos farmacêuticos deverá assumir a 

responsabilidade técnica da unidade, perante CRF e 

Vigilância Sanitária, e os demais serão substitutos

Unidade do SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência

Unidade de Pronto Atendimento São José

Unidade de Pronto Atendimento Sérgio Arouca (Campo Grande)

Unidade de Pronto Atendimento Padre Anchieta

Unidade de Pronto Atendimento Carlos Lourenço

 

Locais e Sub-locais Horário
Dias 

semana
Quantidade Posto de trabalho Qualificação

Farmacêutico que atende os requisitos da Resolução nº 623/2016 

do Conselho Federal de Farmácia.

Técnico de Farmácia com experiência em farmácia hospitalar de 

no mínimo 01 ano

Farmácia de Manipulação de 

Quimioterápicos
7 - 19h 5

No mínimo 2 postos de farmacêuticos e 2 postos 

Tecnicos de farmácia por turno. Sendo possível a 

manipulação nos finais de semana, se paciente 

internado.

Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia da Rede Mário Gatti
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ANEXO II - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA / D ECLARAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019  
PROTOCOLO Nº 1491/2018 
OBJETO : Contratação de empresa para prestação de  serviços especializados na gestão, 
operação técnica e operação LOGÍSTICA  de fluxo de materiais médicos, de medicamentos, 
de itens de consumo e permanentes, com fornecimento de infraestrutura de 
armazenamento, infraestrutura de informática, automação, mobiliário, software 
especializado de gestão logística, interface com sistemas da Rede Mário Gatti, mão de obra 
técnica e operacional, insumos, equipamentos e veículos para transporte e recursos que se 
façam necessários para a prestação do serviço 
 
Declaramos que a empresa: _________________________ _______________ 

  
 Assinalar 01 - Opção:  
 
( ) Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que a empresa acima 
mencionada VISITOU E TOMOU CONHECIMENTO das condições do local onde serão 
realizados serviços, tomando ciência de todos os aspectos que possam influir direta ou 
indiretamente na prestação dos serviços objeto da licitação epigrafada, em atendimento 
aos subitens 11.6.3. do Edital. 
 
Dados do funcionário / representante da licitante que efetuou a visita: 
Nome: ____________________________________  
RG nº______________________________________ 
 
 
Assinalar 02 - Opção:  
 
(  ) NÃO EFETUOU A VISITA TÉCNICA  no local onde será executada a prestação dos 
serviços, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços 
em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação, 
em atendimento ao subitem 11.6.3.1 do edital. 
 

 
Campinas, _____ de_____________ de 2019. 

 
 
 
                                            ________________________________________ 

Profissional credenciado pela empresa 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Responsável da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de 

Urgência, Emergência e Hospitalar 
(assinar somente quando houver visita técnica) 
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ANEXO III - MODELO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO  
 
 

Processo nº 1491/2018  
Pregão Presencial nº 09/2019  
Interessado: Rede Mário Gatti  
 
 
 
A empresa ________________, com sede na _________________________, C.N.P.J. 
nº. _______________, representada pelo (a) Senhor (a) ______________, 
CREDENCIA o (a) Senhor (a) ____ ,  ______________ (CARGO), portador(a) do R.G. 
nº. ______________ e C.P.F. nº. _______________________, para representá-la 
perante a Rede Mário Gatti em licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09/2019 - 
OBJETO : Contratação de empresa para prestação de  serviços especializados na gestão, operação 
técnica e operação LOGÍSTICA  de fluxo de materiais médicos, de medicamentos, de itens de 
consumo e permanentes, com fornecimento de infraestrutura de armazenamento, infraestrutura de 
informática, automação, mobiliário, software especializado de gestão logística, interface com sistemas 
da Rede Mário Gatti, mão de obra técnica e operacional, insumos, equipamentos e veículos para 
transporte e recursos que se façam necessários para a prestação do serviço. 
 
 
 
 

Campinas, 00 de XXXXXXXXXXX 2019. 
 
 
 
 
___________________ 
NOME 
 
 
 
___________________ 
R.G 
 
 
 
___________________ 
CARGO 
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ANEXO IV – MODELO ILUSTRATIVO DE PROPOSTA COMERCIAL  
 

 
Pregão Presencial nº 09/2019 
Processo Administrativo nº 1491/2018 
Interessado : Contratação de empresa para prestação de  serviços especializados na gestão, 
operação técnica e operação LOGÍSTICA  de fluxo de materiais médicos, de medicamentos, de itens 
de consumo e permanentes, com fornecimento de infraestrutura de armazenamento, infraestrutura de 
informática, automação, mobiliário, software especializado de gestão logística, interface com sistemas 
da Rede Mário Gatti, mão de obra técnica e operacional, insumos, equipamentos e veículos para 
transporte e recursos que se façam necessários para a prestação do serviço. 
 
A empresa __________________________________________,sediada (endereço 
completo), apresenta sua proposta comercial para o objeto especificado, de acordo com 
as condições estabelecidas no edital do Pregão em epígrafe: 

 

Descrição UNIDADES  
Valor 

mensal 
Valor 
anual 

 
 
 

   

 
 
 

   

LO
G

ÍS
T

IC
A

 

 
   

VALOR TOTAL CONTRATO (12 meses)   

 
DOS CADASTRAIS DO PROPONENTE:  
Razão Social:............................................................................................................ 
C.N.P.J n°:.............................. 
Inscr. Inscr. Municipal:..................................................................................... 
Rua/Av:..................................................................n°..........Bairro.................................. 
Cidade:.................................................Estado:..........................CEP:............................ 
Telefone: (XX)......................... 
 
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO : 
Nome:.............................................................................................................................  
CPF nº.............................................................. RG. n°..................................................  
Cargo:.......................................................... 
Telefone: (XX)....................................... e-mail:............................................................ 
 
RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO CONTRATO : 
Nome:............................................................................................................................. 
CPF.......................................RG.................................. 
Cargo:........................................................  Telefone: (XX)....................................... 
e-mail:.................................................................................................................. 
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ANEXO V - MODELO ILUSTRATIVO DE PLANILHA DE COMPOSI ÇÃO DE CUSTOS 
POR POSTO/MÊS 

  
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de  serviços especializados na gestão, operação 
técnica e operação LOGÍSTICA  de fluxo de materiais médicos, de medicamentos, de itens de 
consumo e permanentes, com fornecimento de infraestrutura de armazenamento, infraestrutura de 
informática, automação, mobiliário, software especializado de gestão logística, interface com sistemas 
da Rede Mário Gatti, mão de obra técnica e operacional, insumos, equipamentos e veículos para 
transporte e recursos que se façam necessários para a prestação do serviço. 
  
NOME DA EMPRESA ________________________________________________ 

 DESCRIÇÃO R$ UNIT. 
1. Montante A  
1.1. Salário base    
1.2. Adicional de periculosidade OU insalubridade  
1.3. Salário total    
1.4. Encargos sociais   
1.5. Uniforme e EPI  
1.6. Benefícios (vale refeição, vale transporte, auxílio creche, 
seguro de vida, etc.) 

 

Total Montante A    
2. Montante B  
2.1.  Equipamentos 
2.2.   Materiais   
   

Total Montante B    
Total Montantes A + B    

3. Montante C  
3.1. PIS/PASEP   
3.2. COFINS   
3.3. ISSQN   
3.4. Despesas Administrativas  
3.5. Lucro    

Total Montante C    
TOTAL GERAL (Montantes A + B + C)    

Percentual da receita bruta relativa ao INSS (vide nota 4)    
Valor total da contratação   

NOTA 1: A licitante vencedora deverá ajustar a sua planilha , de modo que apresente todas as informações 
necessárias da estrutura de custos mensal de seus preços de cada posto. 
NOTA 2:  A licitante vencedora deverá apresentar esta Planilha no prazo determinado pelo Sr. Pregoeiro. 
NOTA 3:  A planilha deverá contemplar todos os custos de mão de obra, taxas, tarifas, tributos, equipamentos, 
demais custos diretos e indiretos envolvidos na execução do serviço. 
NOTA 4:  No caso de a empresa ser beneficiada com a “desoneração da folha de pagamentos” (Lei nº 12.546, de 
14 de dezembro de 2011 e suas alterações), deverá discriminar o percentual de desconto aplicado em sua receita 
bruta (relativo ao INSS). 
NOTA 5:  Para fins de cálculo de mão de obra, a proponente deverá apontar os custos de acordo com sua 
especificidade sendo uma para autônomos, pessoa jurídica e outra para quadro próprio e CLT. 
NOTA 6:   Fornecimento de equipamentos e insumos: Descrever  em anexo os modelos, capacidades, marca, 
ano, etc.      
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ANEXO VI - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO ENTRE A REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI 
DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR E A 
EMPRESA.................................................................................... 

 
Processo Administrativo nº 1491/2019  

 
   A REDE MÁRIO GATTI,  inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
47.018.676/0001-76, com sede a Avenida Prefeito Faria Lima, nº. 340, Parque Itália, 
CEP: 13.036-902, Campinas, Estado de São Paulo, doravante designado simplesmente 
CONTRATANTE , neste ato, nos termos do art. 4º do Decreto Municipal 14.217/03, e a 
EMPRESA ___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
___________________, doravante designada simplesmente CONTRATADA , neste ato 
representada por seu ___________________[CARGO E NOME], CI n° _____________, 
CPF n° _____________, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do 
presente Instrumento um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE serviços na gestão, 
operação técnica e operação LOGÍSTICA  de fluxo de materiais médicos, de 
medicamentos, de itens de consumo e permanentes, com fornecimento de infraestrutura 
de armazenamento, infraestrutura de informática, automação, mobiliário, software 
especializado de gestão logística, interface com sistemas da Rede Mário Gatti, mão de 
obra técnica e operacional, insumos, equipamentos e veículos para transporte e 
recursos que se façam necessários para a prestação do serviço., decorrente do Pregão 
Presencial nº 09/2019 , objeto do processo administrativo epigrafado, com as seguintes 
Cláusulas e condições 

 
PRIMEIRA - DO OBJETO  

 
1.1 - Contratação de serviços na gestão, operação técnica e operação LOGÍSTICA  de 
fluxo de materiais médicos, de medicamentos, de itens de consumo e permanentes, 
com fornecimento de infraestrutura de armazenamento, infraestrutura de informática, 
automação, mobiliário, software especializado de gestão logística, interface com 
sistemas da Rede Mário Gatti, mão de obra técnica e operacional, insumos, 
equipamentos e veículos para transporte e recursos que se façam necessários para a 
prestação do serviço, conforme especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 
SEGUNDA - DO PRAZO  

 
2.1 - A presente contratação vigerá pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a contar 
da data de recebimento, pela Contratada, da Ordem de Início dos Serviços, a ser 
emitida pela Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, após 
a assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado até o limite legal estabelecido pela Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO  

 
3.1 - Pela prestação dos serviços, objeto do presente Contrato, as partes atribuem a 
este contrato, para efeito de direito, o valor global de R$ _________ (____________), 
para o prazo de 12 (doze) meses, devendo onerar dotação do presente exercício o valor 
de R$ _________ (____________) e o restante onerar dotação do exercício de 2.01__; 
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3.2 - No valor do contrato estão incluídos todos os custos operacionais da atividade e os 
tributos eventualmente incidentes, bem como todas as despesas diretas e indiretas, de 
modo a constituir a única contraprestação pela execução dos serviços. 

 
QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

  
4.1 - A despesa referente ao valor do presente contrato está previamente empenhada e 
processada por conta de verba própria do orçamento vigente, codificada sob os n°s ___ 
e ___.  

QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
  

5.6 - Após o aceite definitivo pela unidade gestora do contrato conforme prevê o item 14 
do Anexo I, a nota fiscal será encaminhada para pagamento com vencimento no prazo 
de 10 (dez) dias fora a dezena, contados da data do aceite. 

 
5.7 - O pagamento será efetuado via depósito em conta corrente, devendo ser 
informado no corpo da Nota Fiscal, o banco, número da agência e conta. Caso o banco 
informado seja outro diverso ao Banco do Brasil S/A , o custo do DOC/TED 
correspondente ficará a cargo da empresa contratada , sendo vedada a cobrança 
via boleto, duplicatas e negociação em rede bancári a ou com outras empresas.   

 
SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
6.1 - O Contratante efetuará a fiscalização dos serviços, a qualquer instante, solicitando 
à Contratada, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento, devendo 
esta prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao Contratante 
quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento 
ou o resultado final dos serviços. 

 
6.1.1 - A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades nos serviços, inclusive 
resultantes de utilização de pessoal inadequado ou sem qualificação e/ou 
habilitação necessária, não implicando co-responsabilidade da Contratante; 

 
6.2 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao Contratante o direito de 
verificar a perfeita execução do presente ajuste em todos os seus termos e condições, 
inclusive todas as etapas da execução dos serviços pela Contratada. 
  
6.3 - A ação ou omissão total ou parcial do Contratante não eximirá a Contratada de 
total responsabilidade de executar as locações, com toda a cautela e boa técnica. 
 
6.4 - A Rede Municipal Dr. Mário Gatti designará funcionário(s) públicos para a 
fiscalização do contrato conforme estabelecido no Anexo I do edital. 
 

SETIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
7.1 - A empresa Contratada  deverá executar o Contrato  conforme as condições, 
especificações e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 

OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
8.1 - O Contratante obriga-se a cumprir o determinado no item 9 do Anexo I – Termo de 
Referência. 
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NONA - DO PESSOAL  
  
9.1 - O pessoal que a Contratada empregar para a prestação do serviço ora avençado 
não terá relação de emprego com o Contratante e deste não poderá demandar 
quaisquer pagamentos.  

9.1.1 - No caso de vir o Contratante a ser acionado judicialmente, a Contratada o 
ressarcirá de toda e qualquer despesa que, em decorrência disso, venha a 
desembolsar. 

 
DÉCIMA - DAS PENALIDADES E COBRANÇA DE MULTAS  

 
10 - Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I e IV, da Lei nº 8.666/93; e art. 7º da 
Lei 10.520/2002, nos casos de lentidão, atraso injustificado, paralisação da prestação de 
serviços injustificada, não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, assim como a de seus superiores e 
demais infrações previstas no Art. 78 da Lei 8666/93, garantida a ampla defesa e 
contraditório, a CONTRATADA sofrer apenamento com: 
  
10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total do contrato,  por parte da Contratada, 
das obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão 
aplicadas, segundo a gravidade da falta, após regular processo administrativo, as 
seguintes penalidades: 
 

10.1.1 - Advertência : a ocorrência de falta de pouca gravidade sujeitará a 
CONTRATADA à pena de advertência por escrito e anotação nos registros da 
Rede Mário Gatti; 
10.1.2 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e 
impedimento de contratar junto à Administração da Rede Municipal Dr. Mário Gatti 
pelo prazo não superior a 02 (dois) anos; 
10.1.3 - Declaração de inidoneidade  para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior; ou 

 
10.2 - Impedimento de licitar  e contratar com entes públicos nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art 4º da Lei 
10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
 
10.3 - Em caso de inexecução total do objeto , garantida a ampla defesa e o 
contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte 
por cento)  do valor do contrato. Considerando-se também como inexecução parcial do 
objeto: 

 
10.3.1 - Não apresentação inicial ou a indisponibilidade por período superior a 60 
(sessenta) dias de equipe na quantidade e com a qualificação e certificação 
exigida no presente Edital e seus anexos, para execução de ordem de serviço 
demandada pela CONTRATANTE. 
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10.3.2 - Entrega reiterada de resultado de ordem de serviço firmada em desacordo 
com os requisitos especificados ou com nível de qualidade aquém do definido 
neste instrumento. 

 
10.4 - Em caso de inexecução parcial do objeto  pode ensejar a rescisão contratual, o 
cancelamento do saldo de empenho e aplicação de multa de 10% (dez por cento)  
sobre a parte não entregue ou não executada. Considerando-se também como 
inexecução parcial do objeto: 
 

10.4.1 - Descumprimento de nível mínimo de serviço contratado para os serviços 
de suporte técnico especializado que implique desconto acima do limite 
estabelecido; 
10.4.2 - Atraso não justificado de mais de 60 (sessenta) dias corridos para 
conclusão e entrega de resultados de ordem de serviço firmada. 

 
10.5 - O valor da multa poderá ser descontado/retido das faturas devidas à 
CONTRATADA: 

 
10.5.1 - Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o 
valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual; 
10.5.2 - Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a 
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contados da comunicação oficial. 
10.5.3 - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o 
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE. 

 
10.6 - O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no 
contrato, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração nos 
casos enumerados nos Incisos I e XII do Art 78 da Lei 8.666/93. 
 
10.7 - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente a sua aplicação não exime à Contratada de reparar os prejuízos que 
seu ato venha a acarretar ao Contratante. 
  
10.8 - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 
demais, quando cabíveis. 
  
10.9 - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 
correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido 
por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados 
cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 
393 do Código Civil. 
 
10.10 - Em se verificando a ocorrência de prejuízo à CONTRATANTE decorrente de ato 
punível praticado pela CONTRATADA será retido pela tesouraria o valor referente ao 
total do prejuízo sofrido junto aos créditos da mesma. 
 
10.11 - A retenção de valor se dará a título de ressarcimento de prejuízo sofrido, não 
caracterizando penalidade, e não exime a CONTRATADA de aplicação de sanção 
administrativa pelo ato punível. 
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10.12 - Sem prejuízo da observação das regras de direito comum para cobrança judicial 
ou amigável e em especial o rito estabelecido na Lei Federal 6.830/80, a aplicação das 
penalidades e cobrança de eventuais multas observarão o rito estabelecido nas alíneas 
seguintes: 
 

10.12.1 - O processo de aplicação de penalidade e cobrança de multas previstas 
neste Contrato será iniciado através de notícia nos autos e endereçado à Diretoria 
Administrativa, com sugestão da penalidade a ser aplicada, bem como da 
indicação de valores que a CONTRATANTE tenha despendido a maior, para efeito 
de atendimento à necessidade do suprimento. 
10.12.2 - A Diretoria Administrativa determinará a extração de cópias dos 
elementos informativos do protocolado, que entenda necessários ao 
aparelhamento do feito de cobrança e remeterá à área de Contabilidade, que por 
simples cálculo aritmético, indicará o valor da multa a ser aplicado somado ao 
valor despendido a maior, nos termos da alínea anterior. 
10.12.3 - Apurado o valor devido e autorizada a penalidade, nos termos do edital e 
na impossibilidade de retenção dos valores em créditos da CONTRATADA junto à 
Rede Mário Gatti, a Assessoria Jurídica providenciará a feitura de processo de 
cobrança, autuando as peças e publicando a decisão no Diário Oficial do 
Município, que conterá a ordem para recolhimento do valor devido junto à 
Tesouraria da Rede Mário Gatti, ocasião em que será aberto o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para que a CONTRATADA, querendo, apresente sua defesa (art. 87, § 
2º da Lei 8.666/93), em petição fundamentada endereçada ao senhor Diretor 
Administrativo, com indicação do número do protocolado e do procedimento 
licitatório respectivo, condição de recebimento. 
10.12.4 - Transcorrido o prazo para defesa sem a sua apresentação ou tendo esta 
sido indeferida, verificado que não houve o pagamento, será iniciada a inscrição e 
posterior cobrança do valor devido, atualizado monetariamente de acordo com os 
índices legais, acrescido de juros e verba advocatícia na ordem de 10% (dez por 
cento). 

 
10.13 - O valor apurado pela área de Contabilidade presume liquidez e certeza do 
crédito e será inscrito em livro próprio por termo, junto à Procuradoria Jurídica da Rede 
Mário Gatti, extraindo-se Certidão de Dívida Ativa, observando, no que couber o 
disposto na Lei Federal 6.830/80. 
  

DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES E DA VINCU LAÇÃO  
  
11.1 - Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos: a proposta da 
Contratada, o instrumento convocatório da licitação com todos os seus anexos do 
processo administrativo epigrafado. 
  
11.2 - O presente Contrato vincula-se ao ato homologatório da licitação e à proposta da 
Contratada de fls. ____. 
 

DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO  
 
12.1 - A Contratada deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação necessárias e exigidas na licitação, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas.  
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12.1.1 - O Contratante poderá solicitar, durante a execução do contrato, a 
apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para habilitação da 
Contratada. 

 
DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

DO OBJETO CONTRATUAL  
  
13.1 - No recebimento e aceitação do objeto deste Contrato será observado, no que 
couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
13.2 - Será exigida garantia contratual conforme estabelecido no subitem 17.2 do Edital. 
 

13.2.1 - Após o término do Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações 
assumidas, a garantia de que trata este item será liberada, e quando em dinheiro, 
atualizada monetariamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do 
requerimento do interessado, por intermédio do Serviço de Protocolo, dirigido ao 
Diretor Presidente da Rede Mário Gatti que deverá se manifestar quanto à 
execução contratual e encaminhar à Diretoria Jurídica. A liberação se dará 
mediante autorização do Diretor Presidente da Rede Mário Gatti, após parecer da 
Diretoria Jurídica. 

 
DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO  

  
14.1 - Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas 
nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, a qual será 
processada nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal. 
 
14.2 - Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, ficarão assegurados ao Contratante os direitos elencados no artigo 80 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
   

DÉCIMA QUINTA - DA LICITAÇÃO  
  
15.1 - Para a presente contratação, realizou-se prévia licitação na modalidade Pregão 
Presencial sob nº 09/2019 , cujos atos encontram-se no Processo administrativo 
epigrafado em nome da Rede Mário Gatti. 
   

DÉCIMA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
  
16.1 - Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 
10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 14.218/03 e respectivas 
alterações. 

 
DÉCIMA SETIMA - DO FORO  

  
17.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Campinas/SP, com renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas deste contrato. 
   
17.2 - E por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 
02 (duas) vias de igual teor e forma.  


