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Camaçari, 26 de Outubro de 2016. 
 

 
Solicitação de orçamento – Processo nº 00776.11.07.611.2016 

 
Aquisição de medicamentos diversos, devido a necessidade da continuidade das ações em saúde. 
 
ESPECIFICAÇÃO 

ITEM COD. ESPECIFICAÇÃO QTD. U. F. VALOR UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 86167 CARBONATO DE LÍTIO 300MG, 
COMPRIMIDO 

25.000 UN   

VALOR GLOBAL (R$): 
 

 

 LOCAL DE ENTREGA 

Almoxarifado Central da Secretaria de Saúde, situado à Rua dos Bombeiros, s/nº - Ponto Certo, Camaçari/BA, próximo a Embasa 
(último galpão). 

 PRAZO DE ENTREGA 

A entrega deverá ser em uma única parcela, em até 10 (dez) dias, contados a  partir da data de recebimento da nota de empenho 
ou documento equivalente 

  EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 
a) Autorização de funcionamento da licitante e do fabricante do produto cotado, expedido pela Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA/MS. Poderá ser apresentada a publicação no Diário Oficial da 
União. 

  

  

b) Certificado do Registro do produto cotado, no Ministério da Saúde, conforme Lei nº 6.360/76 e Decreto 
8.077/2013 ou publicação no Diário Oficial da União. Os produtos contemplados pela Resolução – RDC N.º 
199/06 ANVISA, de 26 de outubro de 2006, devem seguir os dispostos na mesma.Em caso de registro 
vencido, o fornecedor deverá apresentar as Certidões de Registro vencidas e todos os pedidos de 
revalidações (Petição 1 e 2) com o carimbo do Protocolo do Ministério da Saúde perfeitamente legível, para 
averiguação do prazo previsto conforme Decreto 8.077/2013 e RDC 31/2014. 

  

  

c) Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produto- CBPFC, expedido 
pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Caso o produto cotado seja importado, a 
licitante deverá apresentar o documento exigido nesta alínea, emitido pela Autoridade Sanitária do país de 
origem do produto, devidamente traduzido por tradutor juramentado, ou laudo de inspeção emitido pela 
autoridade sanitária brasileira com validade de 01 (um) ano. Em caso de CBPFC vencido, este deve estar 
acompanhado da “petição de renovação” e “comprovante de protocolo da ANVISA”, conforme RDC 39/13 e 
Lei nº11.972/09. 

 

. FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será realizado em até 20 (vinte) dias, contados a partir da data de apresentação dos documentos 
fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo órgão solicitante da despesa, relativo aos produtos 
efetivamente fornecidos de acordo com os quantitativos solicitados no contrato ou documento equivalente. 

. 
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MODELO DE PROPOSTA 

 

FORNECEDOR: 
 

 
CNPJ: 
 
 
 
                 CARIMBO 

TEL: 
 

FAX: 

NOME/CONTATO: 

 

ITEM COD. ESPECIFICAÇÃO QTD. U. F. VALOR UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL (R$) 

1 86167 CARBONATO DE LÍTIO 300MG, 
COMPRIMIDO 

25.000 UN   

VALOR GLOBAL (R$): 
 

 

LOCAL DE ENTREGA 

Almoxarifado Central da Secretaria de Saúde, situado à Rua dos Bombeiros, s/nº - Ponto Certo, Camaçari/BA, próximo a Embasa 
(último galpão). 

 PRAZO DE ENTREGA 

A entrega deverá ser em uma única parcela, em até 10 (dez) dias, contados a  partir da data de recebimento da nota de empenho 
ou documento equivalente 

  EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 
a) Autorização de funcionamento da licitante e do fabricante do produto cotado, expedido pela Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA/MS. Poderá ser apresentada a publicação no Diário Oficial da 
União. 

  

  

b) Certificado do Registro do produto cotado, no Ministério da Saúde, conforme Lei nº 6.360/76 e Decreto 
8.077/2013 ou publicação no Diário Oficial da União. Os produtos contemplados pela Resolução – RDC N.º 
199/06 ANVISA, de 26 de outubro de 2006, devem seguir os dispostos na mesma.Em caso de registro 
vencido, o fornecedor deverá apresentar as Certidões de Registro vencidas e todos os pedidos de 
revalidações (Petição 1 e 2) com o carimbo do Protocolo do Ministério da Saúde perfeitamente legível, para 
averiguação do prazo previsto conforme Decreto 8.077/2013 e RDC 31/2014. 

  

  

c) Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produto- CBPFC, expedido 
pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Caso o produto cotado seja importado, a 
licitante deverá apresentar o documento exigido nesta alínea, emitido pela Autoridade Sanitária do país de 
origem do produto, devidamente traduzido por tradutor juramentado, ou laudo de inspeção emitido pela 
autoridade sanitária brasileira com validade de 01 (um) ano. Em caso de CBPFC vencido, este deve estar 
acompanhado da “petição de renovação” e “comprovante de protocolo da ANVISA”, conforme RDC 39/13 e 
Lei nº11.972/09. 

 

. FORMA DE PAGAMENTO. 

O pagamento será realizado em até 20 (vinte) dias, contados a partir da data de apresentação dos documentos 
fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo órgão solicitante da despesa, relativo aos produtos 
efetivamente fornecidos de acordo com os quantitativos solicitados no contrato ou documento equivalente. 
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CONTATO: GEMAT – Tel/Fax. (71) 3621-6695 ou 3621-6895. 

E-mail: gemat.cmp.secad@gmail.com 

 

 
ASSINATURA DO FORNECEDOR 

 
_________________,  ____/____/_____     __________________________ 

 LOCAL                         DATA                       ASSINATURA/CARIMBO 

 
 
OBSERVAÇÃO: A PROPOSTA / ORÇAMENTO DEVERÁ ESTAR EM PAPEL TIMBRADO, COM VALORES 
UNITÁRIOS E TOTAIS GERAL, CNPJ E ASSINADA POR PESSOA AUTORIZADA.  

 


