
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

1 
 

                                                                                                                             
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo 

em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Municipal nº 058/2020, na competência 

de Órgão Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de Preços para futura e 

REGISTRO DE PREÇOS, objetivando AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES, 

CONSTANTES NA TABELA CIMED/ANVISA vigentes PF e PMVG, PARA ATENDER AOS 

PACIENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA 

Item Especificação Unid Q.Mínima 
R$ 

Q. Máximo 
R$ 

0001 Medicamentos complementares BIOEQUIVALENTES (São 

medicamentos idênticos aos de referência, contudo apresentam 

nome fantasia. Tantos os BIOEQUIVALENTES como os 

genéricos apresentam os testes de biodisponibilidade e 

equivalência, apresentam a mesma efetividade no tratamento , 

no entanto, conforme legislações vigentes em caso do medico 

não aceiotar a substituição dos medicamentos supra citados, 

conforme a demanda judicial é necessário atendimento ao 

pleito e posterior  solicitaçãoes de recurso visto principio 

fármaco economia). DE A a Z constantes da relação oficial da 

cmed/anvisa - câmara de regulação do mercado de 

medicamentos -  

Un 50.000,00 100.000,00 

 
Item Especificação Unid Q.Mínima 

R$ 
Q. Máximo 
R$ 

0002 Medicamentos complementares GENÉRICOS DE A a Z 

constantes da relação oficial da cmed/anvisa - câmara de 

regulação do mercado de medicamentos  

Un 50.000,00 100.000,00 

 
Item Especificação Unid Q.Mínima 

R$ 
Q. Máximo 
R$ 

0003 Medicamentos complementares REFERÊNCIA (primeira 

patente no pais, EX Tilenol)  DE A a Z constantes da relação 

oficial da cmed/anvisa - câmara de regulação do mercado de 

medicamentos -  

Un 30.000,00 50.000,00 

 
Item Especificação Unid Q.Mínima 

R$ 
Q. Máximo 
R$ 

0004 Medicamentos complementares VACINAS de A a Z 

constantes da relação oficial da cmed/anvisa - câmara de 

regulação do mercado de medicamentos – 

Un 20.000,00 30.000,00 

 
PRAZO DE ENTREGA: 
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O prazo de entrega dos medicamentos será imediata a partir do recebimento da Ordem 

de Fornecimento enviada pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de 

Saúde. 

LOCAL DE ENTREGA: 
A contratada deverá efetuar a entrega dos materiais no Almoxarifado do Fundo Municipal 
de Saúde do Município de Mimoso do Sul – ES, localizado na Rua Espírito Santo n. 312 - 
Centro, ou outro local determinado pela Administração, na presença do encarregado do 
Setor, em conformidade com § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário 
comercial, onde a mesma terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para aceitar os materiais. 
 
DO PAGAMENTO  
O pagamento será efetuado nos termos dispostos no contrato, após a emissão da 
pertinente Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à 
CONTRATADA, e será efetuado em até 30 dias após o Atestado de recebimento dos 
materiais. 
A licitante vencedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente aos 
materiais fornecidos, sem rasuras, fazendo constar na mesma, o numero da Ata de 
Registro de preços que deu origem a compra, o número de sua conta bancária, o nome 
do Banco e respectiva agência.  
O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal 
que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.  
A Licitante vencedora obrigar-se a manter-se em compatibilidade com as condições de 
habilitação assumidas na licitação durante todo o período da execução do contrato. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da aquisição do 

objeto correrão à conta dos recursos das dotações orçamentárias afetas aos 

Órgãos/Secretarias Participantes. 

Os órgãos/secretarias que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, 

em obediência ao art. 6º do Decreto Municipal nº 058/2020 , deverão MANIFESTAR seu 

interesse de participação mediante o encaminhamento a esta Secretaria/Órgão 

Gerenciador, da sua Intenção de Registro de Preços – IRP, formalizado e aprovado pela 

autoridade competente, sua concordância com o objeto a ser licitado contendo a 

estimativa de consumo e especificações pertinentes do objeto, antes da realização do 

procedimento licitatório, sendo a data máxima para recebimento de tal intenção, o dia 19 

de janeiro de 2021, podendo a critério do órgão gestor ser prorrogada por igual período. 

 

Mimoso do Sul, 11 de janeiro de 2021 

Secretário Municipal de Saúde 


