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PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 

1.1. aquisição de medicamentos para farmácia básica destinados a atender as 
necessidades da Secretaria municipal de Saúde de Acara/PA, em quantidade compreendida 
entre àquelas informadas no: Anexo 1, do presente Edital, quando deles a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ACARA tiver necessidade de adquirir em quantidades suficientes para atender a 
administração municipal.  

1.2. As quantidades qpe vierem,,a ser adquiridas serão definidas no Pedido ou Nota de 
Empenho, destinados aterder as NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACARA 

1.3. Os itens ados no ANEXO 1 — Termo de Referência, deste instrumento convocatório não 
imente adquiiJos em sua totalidade, pois que seus quantitativos são estimados, 
dos apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura do
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2.7. Os produtos fornecidos pelas empresas vencedoras do certame deverão apresentar na 
embalagem a expressão "P IBIDA A VENDA NO COMÉRCIO", nos termos da P&taria n° 
2.814/`GM`de 29105198, do Ministério da Saúde; 

2.8. Os medicamentos dever o ser entregues com 75% (setenta e cinco por cento) de sua 
validáde em vigência; 

2.9. Não serão aceitos medis :vento "BONIFICADOS". 
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