
MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SRP - SERVIÇO DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO CONVENCIONAL

Município de Pinhal da Serra
Secretaria Municipal de Saúde
Processo Administrativo nº 50/2017 
Processo de Compra nº 50/2017
Edital de Pregão Presencial nº 08/2017
Tipo de julgamento: menor preço por Lote

O PREFEITO  DE PINHAL DA SERRA, no uso de suas atribuições, torna público, para o

conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 16 do mês de março do ano de 2017, na sala de

Licitações da Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra, localizada na Avenida Luiz Pessoa da Silva Neto, nº

1293, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 167/2017, com a finalidade de

receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a eventual e futura Contratação de empresa para o

fornecimento de medicamentos de uso geral para a farmácia do município, processando-se essa licitação nos

termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei complementar nº 123/2006, com aplicação subsidiária da

Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993.

1. DO OBJETO 

1.1.  O objeto da presente licitação é o registro de preços com a finalidade de selecionar propostas

vantajosas  para eventual  e  futura  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE

MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, conforme itens

especificados no ANEXO I, que é parte integrante deste edital.

1.2.  As quantidades constantes no ANEXO I, foram estimadas para o período de 12 (doze) meses,

sendo sua realização de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração.

1.3.  O  Setor  de  Licitações  disponibilizará  o  Anexo  I  (itens)  no  Site  da  Prefeitura

www.pinhaldaserra.rs.gov.br junto  ao  programa  do  Betha  Compras  a  fim  de  possibilitar  o

preenchimento  do  mesmo,  sendo  que  será  obrigatório  também  a  empresa  apresentar  a  proposta

impressa.

1.4. A licitante deverá cotar todos os itens do respectivo lote, sob pena de desclassificação no

referido lote.
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1.5. Serão aceitos os proponentes que enviarem os dois envelopes via correio ou outro meio de

transporte  desde  que  sejam  recebidos  em  tempo  hábil  e  ficarão  estes,  pelo  fato  de  não  possuírem

representação no certame, com valor de proposta única e sem possibilidade de lances verbais.

1.6.  A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que dele

poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações,

sendo  assegurado  ao beneficiário  do  registro  de  preço  à  preferência  de  fornecimento  em  igualdade  de

condições.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica que atendam todas as

exigências do presente Edital  e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos com a elaboração e

apresentação da proposta;

2.1.1. Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas, que comprovem com

documentos de registros ou autorizações legais, que explorem ramo de atividade compatível com o objeto

desta licitação;

2.1.2.  Poderão participar da presente licitação todas as empresas, cadastradas ou não na Prefeitura

Municipal de Pinhal da Serra.

2.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado e preferencial,

sendo  consideradas  como  tal  aquelas  que  constarem  na  firma  ou  denominação  social  as  expressões

“microempresa” ou “empresa de pequeno porte”,  ou suas respectivas abreviações,  “ME” ou  “EPP”,  nos

termos da LC 123/2006;

2.2.1. As empresas participantes poderão comprovar que estão enquadradas como microempresa ou

empresa  de  pequeno  porte  por  meio  de  declaração de  que  atendem  aos  requisitos  do  art.  3º  da  Lei

Complementar  123/2006,  com  exceção  das  empresas  constantes  no  §  4°  do  mesmo  artigo,  cabendo  a

pregoeira a faculdade de consultar o sítio oficial da receita federal, na internet, para ratificar a condição de

microempresa ou empresa de pequeno porte das empresas participantes.

2.3. Não será admitida a participação na presente licitação de empresas que se encontrem em uma ou

mais das seguintes situações:

a) em processo de falência, em recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação;

b) reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

c) estrangeiras que não funcionem no país;
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d) que tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham sido declaradas

inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública;

    2.4. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão

referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços.

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por

meio  de  seu  representante  legal,  ou  através  de  procurador  regularmente  constituído,  que  devidamente

identificado e  credenciado,  será  o único  admitido  a  intervir  no  procedimento licitatório,  no  interesse  da

representada.

3.1.1. A identificação será realizada através da apresentação de documento oficial com foto.

        3.1.2. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:

a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem

como para a prática dos demais atos do certame;

b) apresentar, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;

c)  apresentar, Cartão do CNPJ;

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada

fora dos envelopes.

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

A) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar:

a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade

por ações;

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade

civil;

a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações

em decorrência de tal investidura e para prática de os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de

empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

a.5) registro comercial, se empresa individual.

B) se representada por procurador, deverá apresentar:
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b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em que

conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa

outorgante e  de todas  as  pessoas com poderes  para a  outorga de procuração,  o  nome do outorgado e a

indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos

necessários poderes para formulação de propostas e para prática de os demais atos inerentes ao certame. 

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato

de investidura do outorgante como representante legal da empresa.

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório

a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.

3.5.  A empresa  que  pretender  se  utilizar  dos  benefícios  previstos  nos  art.  42  à  45  da  Lei

Complementar  123, de 14 de dezembro de 2006,  disciplinados nos itens  6.15 à 6.18 e 7.2,  deste edital,

deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador

ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra

como microempresa ou empresa de pequeno porte.

3.5.1. As cooperativas  que  tenham auferido,  no  ano-calendário  anterior,  receita  bruta  até  o

limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à

45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.2, deste

edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem,

fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador ou representante

legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra no limite da

receita referido acima.

4. DA APRESENTAÇÃO, DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

4.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital,

deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não

transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

ENVELOPE  Nº  01  –  PROPOSTA  DE
PREÇOS

ENVELOPE  Nº  02  –  DOCUMENTOS  PARA
HABILITAÇÃO

Município de Pinhal da Serra
PREGÃO Nº 08/2017
Data e hora da abertura.
Razão Social e CNPJ.
Endereço completo do licitante.
E-mail e telefone.

Município de Pinhal da Serra
PREGÃO Nº 08/2017
Data e hora da abertura.
Razão Social e CNPJ.
Endereço completo do licitante.
E-mail e telefone.
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4.2. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e

demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 -

PROPOSTA  e  02 - DOCUMENTAÇÃO.

4.3. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a

participação de nenhuma licitante retardatária.

5. PROPOSTA DE PREÇO

5.1.  A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser

apresentada  em  CD  ou  Pendrive  (através  do  programa  Betha  compras)  e  em  folhas  seqüencialmente

numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em

linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:

a) razão social da empresa;

b) descrição completa do produto ofertado como, marca, referências e demais dados técnicos;

c)  preço  unitário  líquido e total,  bem como preço total  por extenso,  indicado em moeda nacional,  onde

deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações

trabalhistas,  previdenciárias,  fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda,

despesas  com  transporte  ou  terceiros,  que  correrão  por  conta  da  licitante  vencedora,  sendo  vedada  a

desistência do valor proposto.

Observação 1: Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto licitado, sendo

desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da

licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade da empresa participante do processo licitatório, devendo

observar com rigor, quando da elaboração da proposta, para que não faça cotação errada.

Observação 2: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 2

(duas)  casas  decimais  após  a  vírgula,  sendo  desprezadas  as  demais,  se  houver,  também  em  eventual

contratação.

Observação 3: A proposta das empresas não deverão ser superiores ao valor máximo estipulado no Anexo I

sob pena de desclassificação das mesmas.

Observação 4: A licitante deverá cotar todos os itens do respectivo lote, sob pena de desclassificação no

referido lote.
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6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta

de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer

novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior,

poderão as  autoras  das  melhores  propostas,  até  o máximo de 03 (três),  oferecer  novos lances,  verbais  e

sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.

6.3.  No  curso  da  sessão,  as  autoras  das  propostas  que  atenderem aos  requisitos  dos  itens

anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores

distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da

vencedora.

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para

determinação da ordem de oferta dos lances.

6.5.  A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à

licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 s (sessenta segundos) para apresentar nova

proposta.

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente

às penalidades constantes no item 15 deste edital.

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pela pregoeira, implicará na

exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances,

sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das

propostas.

6.9.  Caso  não  seja  ofertado  nenhum  lance  verbal,  será  verificada  a  conformidade  entre  a

proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar

diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

6.10.  O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando,  convocadas pelo pregoeiro,  as

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
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6.11.  Encerrada a etapa competitiva e  ordenadas as  ofertas,  de acordo com o menor preço

apresentado, a pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os

valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.

6.12. A classificação  dar-se-á  pela  ordem crescente  de  preços  propostos  e  aceitáveis.  Será

declarada  vencedora  a  licitante  que  ofertar  o  menor  preço  unitário,  desde  que  a  proposta  tenha  sido

apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado. 

6.13. Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;

c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 6;

b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão

no  edital,  serão  tidas  como  inexistentes,  aproveitando-se  a  proposta  no  que  não  for  conflitante  com  o

instrumento convocatório.

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art.

44,  §2º,  da  Lei  Complementar  123/06,  sendo  assegurada,  como  critério  do  desempate,  preferência  de

contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item

3.5, deste edital.

6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5%

(cinco por cento) à proposta de menor valor.

6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor valor será

convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até

então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior,

não apresentar  nova proposta,  inferior  à  de menor preço,  será facultada,  pela ordem de classificação,  às

demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na

hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
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6.17. Se  nenhuma  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  cooperativa,  satisfizer  as

exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta

originariamente de menor valor.

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta

de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ATA circunstanciada, contendo, sem prejuízo de

outros,  o  registro  das  licitantes  credenciadas,  as  propostas  escritas  e  verbais  apresentadas,  na  ordem de

classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.

6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer

informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de licitações deste Município,

conforme subitem 18.1 deste edital.

6.21.  Caso haja  necessidade de adiamento da  sessão  pública,  será marcada  nova data  para

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE

Nº 02, os seguintes documentos:

      7.1.1. declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal,

conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02;

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) registro comercial no caso de empresa individual;

b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades

comerciais,  e,  no  caso  de  sociedade  por  ações,  acompanhado  de  documentos  de  eleição  de  seus

administradores;

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim

o exigir.
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Observação: As empresas que apresentarem no Credenciamento cópia do RG e CPF autenticadas bem
como  cópia  autenticada  do  Contrato  Social  na  íntegra,  a  sua  apresentação  na  documentação  de
habilitação “Regularidade Jurídica”, fica facultada.

7.1.3. REGULARIDADE FISCAL:

a) prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  do  Estado  ou  do  Município,  se  houver,  relativo  ao

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

b) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

e  quanto  à  Dívida  Ativa  da  União  administrada  pela  Procuradoria  Geral  da  Fazenda Nacional –  PGFN

(Certidão Conjunta Negativa);  

c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o prazo de

validade  expirado,  a  licitante  deverá  regularizá-lo  no  órgão  emitente  do  cadastro  ou  anexá-lo,  como

complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.

7.1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de

certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

7.1.5.  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

7.1.6.  QUALIFICAÇÃO  TÉCNICA:

a) Apresentação da Licença Sanitária Estadual ou Municipal (Alvará de Saúde) em vigor.

b) Comprovação de Autorização de Funcionamento de Empresas (AFE) expedida pela Agência  Nacional da

Vigilância Sanitária  (ANVISA) do Ministério da Saúde em nome da licitante que participa da licitação.

c) Cópia da publicação da concessão da AFE e da Autorização Especial (AE), no Diário Oficial da União

dentro do prazo de validade, ou o protocolo de renovação com o pagamento da taxa;
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Observação 1:  O “Registro do Produto na ANVISA”, bem como o “Certificado de boas práticas de

fabricação emitido pela ANVISA”, deverá ser apresentado no momento da entrega dos medicamentos,

sob condição que na ausência deste, os itens não serão recebidos pela unidade básica de saúde.

7.2.  A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao

item 3.5, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.1.3,

deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua

regularidade em  5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.

7.2.1.  O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante

o transcurso do respectivo prazo.

7.2.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.2, a sessão do pregão será suspensa, podendo a

pregoeira fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a

comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.

7.2.3. O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno

porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

7.2.4.  A não  regularização  da  documentação,  no  prazo  fixado  no  item  7.2, implicará  na

inabilitação do licitante e  a  adoção do procedimento previsto no item 9.2, sem prejuízo das  penalidades

previstas no item 15.1, alíena a, deste edital.

7.2.5.  Encerrado  o  julgamento  das  propostas  e  da  habilitação,  a  pregoeira  proclamará  a

vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor

recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência

do direito de recorrer por parte da licitante.

7.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo

de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período,

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1.  Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de

recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.

8.2.   Constará na ata  da sessão a síntese das  razões de recurso apresentadas,  bem como o

registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões
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do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a

todas, vista imediata do processo.

8.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública

do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

8.4.  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato

recorrido,  a  qual  poderá,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  reconsiderar  sua  decisão  ou  fazê-lo  subir,

acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias

úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

9. DA  HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor

preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

9.2. Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, a pregoeira inabilitará a licitante e

examinará  as  ofertas  subsequentes  e  qualificação  das  licitantes,  na  ordem  de  classificação  e,  assim,

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora,

ocasião em que a pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

9.3. A homologação do objeto da licitação, ao vencedor, será feita pelo ordenador de despesas.

10. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA DA ATA

10.1.  Esgotados  todos  os  prazos  recursais,  a  Administração,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,

convocará a vencedora para assinar a ATA de homologação em igual prazo, sob pena de decair do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma única vez e pelo mesmo

período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

       10.3. O presente instrumento terá vigência de 12 meses, após a sua Homologação e assinatura,

podendo ser convocado novo pregão antes de expirado o referido prazo, de acordo com o interesse público,

para substituição do preço registrado e/ou para inclusão de novos produtos.

10.4.  O Contrato, no presente pregão, será substituído pela  ATA, nota de Empenho ou pela

ordem de fornecimento;

11. DA ENTREGA E DA GARANTIA 
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11.1. Havendo a necessidade de contratação, e desde que haja recurso orçamentário disponível, o

Município fará  a  solicitação  do  medicamento  e  da  quantidade  necessária,  além da  emissão  da  AF e  do

empenho.

11.2. A licitante  vencedora  deverá  entregar  os  medicamentos,  de  forma  parcelada, conforme  a

necessidade, a programação e a solicitação feita pelo Contratante, por intermédio de documento denominado

“Autorização de Fornecimento” e empenho.

11.3. Verificada  a  desconformidade do  item entregue,  a  licitante  vencedora  deverá  promover  as

correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste

edital.

11.4. Os medicamentos deverão ser entregues na Unidade Básica de Saúde do Município, em no

máximo 10 dias após a solicitação, na Rua Sady Antônio Arnoldo, nº 1041, no horário das 08  às 17 horas.

11.5. O medicamento a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a

completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

11.6. O prazo de validade dos medicamentos não deverá ser inferior a 2/3 da validade total, a contar

da data de entrega do produto.

11.7. Se durante a vigência da ATA de Registro de Preços for constatado que os preços registrados 

estão superiores aos de mercado, caberá a administração convocar os fornecedores registrados para negociar o

novo valor.

11.8. Havendo algum obstáculo que impossibilite ao primeiro fornecedor de cumprir a obrigação 

assumida, a Administração poderá convocar o segundo colocado, e assim sucessivamente, desde que aceite 

cotar os serviços com preços iguais ao da licitante vencedora. 

12 . DO PAGAMENTO         

            12.1.  O pagamento será realizado em até 15 dias após a entrega dos produtos e da NF/fatura,

aprovada  pela Secretaria Municipal de Saúde.

12.2. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura deverá constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nº

do Pregão Presencial, nº do Processo de Licitação, nº do empenho, nome e nº do banco, da agência e da c/c da

contratada, bem como, se a empresa é optante do “SIMPLES”.

          12.3.  Em sendo optante do “SIMPLES” a contratada deverá apresentar documento expedido pela

Receita Federal demonstrando essa condição.

   12.4. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças, serão de

responsabilidade da CONTRATADA.

12



MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

       12.5 No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos

sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento

do objeto deste Pregão.

12.6 Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que desaconselhe

o seu pagamento, o prazo para pagamento constante no item 12.1 fluirá a partir da respectiva regularização.

12.7. O  pagamento  feito  à  contratada  não  a  isentará  de  suas  responsabilidades  vinculadas  ao

fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos produtos entregues.

12.8. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria.

13 – DAS OBRIGAÇÕES

13.1 DA CONTRATADA:

13.1.1 Entregar os produtos licitados, conforme especificados no edital.

13.1.2 Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da realização

do serviço serão de exclusiva responsabilidade da Contratada.

13.1.6  Responder  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  aos  bens  do

CONTRATANTE,  ou  ainda  a  terceiros,  durante  a  execução  da  ATA,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE.

13.1.7 Manter,  durante toda a execução da ATA, em compatibilidade com as obrigações por ela

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.2. DO CONTRATANTE:

              13.2.1 Atestar a NF/fatura e efetuar o pagamento da CONTRATADA nos termos do Edital.

              13.2.2 Aplicar a CONTRATADA todas as sanções cabíveis, caso ocorra o descumprimento do objeto.

              13.2.3  Documentar as ocorrências havidas na execução do presente pregão.

14. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

14.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 2 (dois) dias

úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou

irregularidades que entende viciarem o mesmo;

14.1.1.  Caberá  a  Autoridade  Superior  decidir,  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  sobre  a

impugnação interposta;
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14.1.2. Se procedente e acolhida a impugnação do edital, seus vícios serão sanados e nova data será

designada para a realização do certame.

14.2 Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização da licitação, incorrerá nas penas do art. 93 da

Lei 8666/93, assegurado contraditório e a ampla defesa;

14.3. A  ocorrência  de  impugnação  de  caráter  meramente  protelatório,  ensejando  assim  o

retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla

defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.

15. DAS PENALIDADES:

         15.1.  Pelo  inadimplemento  das  obrigações,  seja  na  condição  de  participante  do  pregão  ou  de

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a

Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar

com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

d)  executar  o  contrato com irregularidades,  passíveis de correção durante a  execução e sem prejuízo ao

resultado: advertência;

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo

de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de

5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

g) causar  prejuízo  material  resultante  diretamente  de  execução  contratual:  declaração  de  inidoneidade

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5

anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

h) As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

i) Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
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16. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

16.1. O registro  do fornecedor  poderá  ser  cancelado,  garantida  a prévia  defesa,  no prazo de 05

(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:

I - Pela Administração, quando:

a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no presente Edital ou Ata de Registro de Preços;

b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, da contratação decorrente do registro de preços,

por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94;

c) O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se apresentar superior ao

praticado pelo mercado;

d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da

Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94;

II - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as

exigências deste instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.

16.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo, sendo que a decisão final deverá ser

fundamentada.

16.3. A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feita por escrito, juntando-se o

comprovante de recebimento. 

16.4. A solicitação  do  fornecedor  para  cancelamento  do  registro  de  preço,  não  o  desobriga do

fornecimento do material,  até a decisão final  do órgão gerenciador,  a qual deverá ser prolatada no prazo

máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento

convocatório caso não aceitas as razões do pedido.

17. DO REAJUSTE, DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS E   DAS ALTERAÇÕES

17.1.  É vedado o acréscimo nos quantitativos e reajuste de preços durante o prazo de validade da

ATA, exceto nos casos previstos no artigo 65 da Lei 8.666/93.

17.2. Esta ATA poderá ser alterada nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, desde que

haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
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18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1.  Quaisquer  informações  ou  dúvidas  de  ordem  técnica,  bem  como  aquelas  decorrentes  de

interpretação  do  edital,  deverão  ser  solicitadas  por  escrito,  ao  Município  de  Pinhal  da  Serra,  setor  de

Licitações, sito na Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, nº 1293, por e-mail (licitacao@pinhaldaserra.rs.gov.br)

ou pelo telefone fax (54) 3584 0272 , no horário compreendido entre as 08 e 17 horas, preferencialmente, com

antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.

18.2.  Os questionamentos  recebidos  e  as  respectivas  respostas  com relação  ao  presente  pregão

encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações.

18.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato

do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro

dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.

18.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu

endereço, e-mail e os números de fax e telefone.

18.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados

em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou por servidor Municipal, ou ainda,

publicação em órgão da imprensa oficial.  Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet)

ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.

18.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de

fato superveniente e aceito pela pregoeira.

18.7.  A garantia do objeto consiste na prestação, pela empresa contratada, de todas as obrigações

previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor e alterações subsequentes.

18.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a

finalidade e a segurança da contratação.

18.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la

por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal  Nº8.666-

93).

18.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Vacaria para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação

e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

18.11.  Fazem parte integrante deste Edital: 

  Anexo I – Itens;                       
  Anexo II – Carta de representação / Credenciamento;
 Anexo III – Modelo de declaração que atende os requisitos de habilitação
 Anexo IV – Modelo de declaração que não emprega menor;
 Anexo V- Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP;

 Anexo VI – Modelo da Proposta de Preço;   

Anexo VII –  Ata de Registro de Preço;
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 Anexo VIII – Manual para preenchimento da proposta, através do programa Betha autocotação;   

       Pinhal da Serra, 01 de março de 2017.

Anderson de Jesus Costa

Prefeito 
Este edital foi devidamente examinado e aprovado
por esta Assessoria Jurídica.

              Em ___/___/______.
            
        ________________________
              Assessor(a) Jurídico(a)
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ANEXO II

Modelo de Carta de Representação/ Credenciamento

CARTA DE REPRESENTAÇÃO/ CREDENCIAMENTO

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

A....................(Razão  Social  da  empresa)..................,  CNPJ  ..............................,  com  endereço

à.............................,  através  do  seu  ................................  (proprietário,  sócio-proprietário,

presidente, gerente, diretor), .......................(nacionalidade), ........................(estado civil), portador

do  RG  n  ...............................,  CPF  n.  .............................,  residente  à  .................................,

CONSTITUI como seu representante no certame licitatório – modalidade Pregão Presencial nº

08/2017  a  ser  realizado  pela  Prefeitura  Municipal  de  Pinhal  da  Serra  o  Sr.

(a)  ..........................................,  (nacionalidade),  ........................(estado  civil),  portador  do  RG

n  ...............................,  CPF  n.  .............................,  residente  à  .................................,  que  poderá

formular ofertas e lances de preço e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome

da representada, inclusive renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos.

____________________________, ____de ________de 2017.

_________________________________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa Com firma reconhecida)

OBSERVAÇÃO: Ao se utilizar deste modelo, o mesmo deverá estar obrigatoriamente acompanhado do
ato  de  investidura  do  outorgante  como  representante  legal  da  empresa  (Contrato  Social  ou
documentação equivalente, previsto no iten 3.3 -  a1 à a.5 deste Edital)
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ANEXO III

Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

  A  empresa  ____________________________________,  inscrita  no  CNPJ  nº

__________________________,  com  sede  a  Rua____________________________,

Nº_______, na Cidade de ___________________________, declara, sob as penas da Lei,

que  cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente edital de

Licitação PR nº 08/2017, nos termos do art. 4º, VII da Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002.

____________________________, ____de ________de 2017.

_________________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa )
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ANEXO IV

Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

A....................(Razão  Social  da  empresa)..................,  CNPJ  ..............................,  com  endereço

à.............................,  através  do  seu  ................................  (proprietário,  sócio-proprietário,

presidente, gerente, diretor), .......................(nacionalidade), ........................(estado civil), portador

do RG n ..............................., CPF n. ............................., residente à .................................,

 declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo

na condição de aprendiz (se for o caso) nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição

República Federativa do Brasil.

____________________________, ____de ________de 2017.

_____________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa )
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ANEXO V

Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

A....................(Razão  Social  da  empresa)..................,  CNPJ  ..............................,  com  endereço

à.............................,  através  do  seu  ................................  (proprietário,  sócio-proprietário,

presidente, gerente, diretor), .......................(nacionalidade), ........................(estado civil), portador

do RG n ..............................., CPF n. ............................., residente à .................................,

 declara sob as penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos legais para qualificação como

ME ou EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido instituído pela Lei Complementar n.

123/2006. 

____________________________, ____de ________de 2017.

_______________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa )
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ANEXO VI

Modelo de Formulário

FORMULÁRIO  PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

AO MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA/ RS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2017

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

EMPRESA:____________________________________________CNPJ:___________________________

ENDEREÇO:________________________________________________

TELEFONE:__________________________ E-MAIL: ________________________________

CIDADE:____________________________________

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:  ____________________________________CPF:_______________

VALIDADE DA PROPOSTA:______________DIAS. (Não inferior a 60 (sessenta)dias).

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital.

Lote Item Un. Quant. Descrição do objeto Marca Valor un. Valor Total

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem

como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e

descarga, impostos, obrigações entre outros.

____________________________, ____de ________de 2017.

______________________________________________________

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa )

22
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ANEXO VII

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° XX/2017                   VALIDADE:XXXXXXXX

PREGÃO: N° 08/2017– REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO:    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  O FORNECIMENTO DE

MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA A FARMÁCIA  DO MUNICÍPIO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA /RS

CNPJ: 04.213.870/0001-08

ENDEREÇO: AVENIDA LUIZ PESSOA DA SILVA NETO, N. 1293

CEP: 95.390-000

TELEFONE: (54)  3584-0250

REPRESENTANTE LEGAL: Anderson de Jesus Costa   CPF: 958.993.590-72

EMPRESA: 

CNPJ: 

TELEFONE:

E-MAIL: 

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

RG:                                                 CPF: 

Acordam proceder,  nos  termos  do  Edital  de  Pregão  nº  08/2017, processo nº 50/2017 ao

REGISTRO  DE  PREÇOS, com  seus  respectivos  preços  unitários  e  totais  nas  quantidades  estimadas,

atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, conforme as Leis

n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO   

1.1  Constitui  objeto  da  presente  licitação  a  eventual  e  futura   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA  O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL PARA

A FARMÁCIA  DO MUNICÍPIO, conforme a descrição abaixo:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.2. As quantidades constantes no ANEXO I, foram estimadas para o período de 12 (doze) meses, sendo sua

realização de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração Municipal.
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1.3.  A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que dele poderão

advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo

assegurado ao beneficiário do registro de preço à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 O presente instrumento terá vigência de 12 meses, após a sua assinatura, podendo ser convocado novo

pregão antes de expirado o referido prazo, de acordo com o interesse público, para substituição do preço

registrado e/ou para inclusão de novos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O  gerenciamento  deste  instrumento  caberá  a  Prefeitura  Municipal  de  Pinhal  da  Serra,  por  meio  da

Secretaria Municipal de Saúde, devendo ser observado o aspecto operacional e jurídico.

CLÁUSULA QUARTA -  DA ENTREGA E DA GARANTIA 

4.1. Havendo a necessidade de contratação, e desde que haja recurso orçamentário disponível, o Município

fará a solicitação do medicamento e da quantidade  necessária, além da emissão da AF e do empenho.

4.2. A licitante vencedora deverá entregar os medicamentos, de forma parcelada, conforme a necessidade, a

programação e a solicitação feita pelo Contratante, por intermédio de documento denominado “Autorização

de Fornecimento” e empenho.

4.3. Verificada a desconformidade do item entregue,  a  licitante vencedora deverá promover as  correções

necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

4.4. Os medicamentos deverão ser entregues na Unidade Básica de Saúde do Município, em no máximo 10

dias após a solicitação, na Rua Sady Antônio Arnoldo, nº 1041, no horário das 08  às 17 horas.

4.5. O medicamento a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa

preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

4.6. O prazo de validade dos medicamentos não deverá ser inferior a 2/3 da validade total, a contar da data de

entrega do produto.

4.7. Se durante a vigência da ATA de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão 

superiores aos de mercado, caberá a administração convocar os fornecedores registrados para negociar o novo

valor.

4.8. Havendo algum obstáculo que impossibilite ao primeiro fornecedor de cumprir a obrigação assumida, a 

Administração poderá convocar o segundo colocado, e assim sucessivamente, desde que aceite cotar os 

serviços com preços iguais ao da licitante vencedora. 
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  CLÁUSULA QUINTA -  DO PAGAMENTO

5.1.  O pagamento será realizado em até 15 dias após a entrega dos itens e da NF/fatura, aprovada  pela

Secretaria Municipal de Saúde .

5.2. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura deverá constar, para fins de pagamento, informações relativas ao n.

do Pregão Presencial, n. do Processo de Licitação, n. do empenho, nome e número do banco, da agência e da

c/c da contratada, bem como, se a empresa é optante do “SIMPLES”.

5.3.  Em sendo optante  do “SIMPLES” a contratada  deverá apresentar  documento  expedido pela  Receita

Federal demonstrando essa condição.

5.4. As  despesas  bancárias  decorrentes  de  transferências  de  valores  para  outras  praças,  serão  de

responsabilidade da CONTRATADA.

5.5 No preço a ser  pago deverão estar  inclusas  todas as  despesas  inerentes  a:  salários,  encargos sociais,

tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, fretes, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do

objeto deste Pregão.

5.6 Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que desaconselhe o seu

pagamento, o prazo para pagamento constante no item 5.1 fluirá a partir da respectiva regularização.

5.7 O pagamento feito à contratada não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento,

especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos serviços prestados.

5.8. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES

6.1 DA CONTRATADA:

6.1.1. Realizar os serviços licitados conforme especificados no  edital.

6.1.2. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da entrega dos produtos

serão de exclusiva responsabilidade da Contratada.

6.1.3. Refazer os serviços, caso não estejam de acordo com o solicitado.

6.1.4.  Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou

ainda a terceiros, durante a execução da ATA, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização

ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE.

6.1.5. Manter, durante toda a execução da ATA, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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6.2. DO CONTRATANTE:

6.2.1 Atestar a NF/Fatura e efetuar o pagamento da CONTRATADA nos termos do Edital.

6.2.2 Aplicar a CONTRATADA todas as sanções cabíveis, caso ocorra o descumprimento do objeto.

6.2.3  Documentar as ocorrências havidas na execução do presente pregão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1  As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de  Recursos provenientes   previstos para os
órgãos.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata,  admitida a

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, na hipótese de

sobrevir  fatos  supervenientes  imprevisíveis,  ou  previsíveis,  porém,  de  consequências  incalculáveis,

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do

príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93, desde que devidamente

comprovado;

8.2  Os  preços  registrados  que  sofrerem  revisão  não  ultrapassarão  aos  preços  praticados  no  mercado,

mantendo-se  a  diferença  percentual  apurada  entre  o  valor  originalmente  constante  da  proposta  e  aquele

vigente no mercado à época do registro;

 

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias

úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:

I - Pela Administração, quando:

a) O fornecedor não cumprir as exigências contidas no presente Edital ou Ata de Registro de Preços;

b) O fornecedor der causa à rescisão administrativa, da contratação decorrente do registro de preços, por um

dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94;

c) O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se apresentar superior ao praticado

pelo mercado;

d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei

8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94;

II - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as

exigências deste instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.

26



MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

9.2. O  cancelamento  será  precedido  de  processo  administrativo,  sendo  que  a  decisão  final  deverá  ser

fundamentada.

9.3. A comunicação  do  cancelamento  do  registro  do  fornecedor  será  feita  por  escrito,  juntando-se  o

comprovante de recebimento. 

9.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento do registro de preço, não o desobriga do fornecimento do

material, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta)

dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento convocatório caso não

aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA  - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA sujeitar-se-á às Penalidades estabelecidas na ITEM 15 do Edital regulador do Certame.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I -  todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo

aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II  -  integram esta  Ata,  o  Edital  de  Pregão PR nº  08/2017 e  seus  anexos e  as  propostas  das  empresas

classificadas para cada item.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

12.1 O acompanhamento e a fiscalização da presente ata será exercida pela  Secretaria Municipal de Saúde

do Município de Pinhal da Serra.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

As partes contratantes elegem o foro da comarca de Vacaria como competente para dirimir quaisquer

questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via

administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 03 (três) vias de igual teor e forma

para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8

666 de 21/06/93.

Pinhal da Serra, XX de março de 2017.

                ___________________                                                                   ___________________
          Município de Pinhal da Serra                                                              Nome da Empresa:  
               Anderson de Jesus Costa                                                                            Representante Legal:   
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                    Contratante                                                                                 CPF:
                                                                                                                               Contratada             

 TESTEMUNHAS:1__________________________________2__________________________________

                               CPF:                                                               CPF:
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA           

CNPJ:

Av. Luiz Pessoa da Silva Neto

C.E.P.:

04.213.870/0001-08

95390-000

-

Pinhal da Serra - RS

 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Telefone:  5435840250

 ANEXO   I

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  8/2017 - PR

50/2017

50/2017

01/03/2017

01/03/2017

Folha:  1/6

1

Item

 Lote: 1

1.500,00  

Quantidade

AMP

Unid

ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO 

Especificação

_________

Marca

8,9000

Preço Unit. Máximo

13.350,0000

Total Preço Máximo

DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG+ 3MG/ML 

SUSPENSÃO INJETAVEL (44-11-0218)

4 2.000,00  COMP ACICLOVIR 200 mg (44-12-0183) _________ 0,4800 960,0000

5 1.000,00  TUBO ACICLOVIR 50 mg/g  CREME (65-02-0594) _________ 3,2200 3.220,0000

6100.000,00  COMP ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG (65-01- _________ 0,0300 3.000,0000

0091)

7 5.000,00  COMP ACIDO FOLICO 5 MG (65-02-0218) _________ 0,0500 250,0000

9 20.000,00  COMP ACIDO VALPROICO 250 MG (65-02-0585) _________ 0,3000 6.000,0000

10 10.000,00  COMP ACIDO VALPROICO 500 MG (44-08-0183) _________ 0,8000 8.000,0000

11 500,00  FR ALBENDAZOL 40 MG/ML (65-02-0577) _________ 1,3600 680,0000

12 1.000,00  COMP ALBENDAZOL 400 MG (44-08-0263) _________ 0,8800 880,0000

13 1.000,00  COMP ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG (44-01-0862) _________ 0,4400 440,0000

15 2.500,00  COMP ALOPURINOL- 100 MG (65-02-0267) _________ 0,0600 150,0000

22 5.000,00  COMP AMIODARONA 200 MG (44-11-0226) _________ 0,3800 1.900,0000

23 30.000,00  COM AMITRIPTILINA 25 MG (44-11-0068) _________ 0,0600 1.800,0000

24 10.000,00  COMP AMOXICILINA+CLAVULANATO- 500/125 MG (65- _________ 1,6000 16.000,0000

02-0272)

25 500,00  FR AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO _________ 12,8000 6.400,0000

250 MG+62,5 MG/5ML - SUSPENSÃO (44-12-

0252)

26 1.000,00  FR AMOXICILINA 250MG/5ML/100ml (44-05-0246) _________ 5,6500 5.650,0000

27 20.000,00  COMP AMOXICILINA- 500 MG (65-02-0270) _________ 0,1800 3.600,0000

30 30.000,00  COMP ANLODIPINA 5 MG (44-12-0105) _________ 0,0300 900,0000

31 30.000,00  COMP ATENOLOL 50MG (44-12-0106) _________ 0,0400 1.200,0000

34 5.000,00  COMP AZITROMICINA 500 MG (44-08-0192) _________ 0,6900 3.450,0000

35 350,00  FR AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO ORAL (44-08- _________ 3,0400 1.064,0000

0424)

36 100,00  FR BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML (80ML) (44- _________ 2,4800 248,0000

08-0441)

37 5.000,00  COMP BIPERIDENO 2MG (44-08-0123) _________ 0,3200 1.600,0000

42 500,00  FR BUDESONIDA 50 MCG SPRAY (65-02-0513) _________ 27,4000 13.700,0000

48 40.000,00  COMP CAPTOPRIL 25MG (44-01-0331) _________ 0,0200 800,0000

50 20.000,00  COMP CARBAMAZEPINA 200 MG. (44-11-0073) _________ 0,1300 2.600,0000

53 30.000,00  COMP CARBONATO DE CALCIO 500 + VIT D 400 UI _________ 0,2000 6.000,0000

(44-08-0442)

55 5.000,00  COMP CARVEDILOL 12,5 MG (44-12-0043) _________ 0,2000 1.000,0000

56 5.000,00  COMP CARVEDILOL 25 MG (44-01-0584) _________ 0,5900 2.950,0000

57 2.000,00  COMP CARVEDILOL 3,125 MG (44-12-0044) _________ 0,1600 320,0000

58 4.000,00  COMP CARVEDILOL 6,25 MG (44-05-0366) _________ 0,3200 1.280,0000

59 5.000,00  COMP CASTANHA DA INDIA 100 mg (44-06-0130) _________ 0,1900 950,0000

60 200,00  FR CEFALEXINA 250 MG/ 5 ML SUSPENSÃO de 100 _________ 8,4500 1.690,0000

ML (65-02-0317)

61 10.000,00  COMP CEFALEXINA 500 MG (65-02-0316) _________ 0,8200 8.200,0000

62 70,00  FR CEFTRIAXONA 1 G  IV INJETÁVEL (44-01- _________ 2,7000 189,0000

0903)

72 5.000,00  COMP CIPROFLOXACINO 500 MG, (65-02-0578) _________ 0,2900 1.450,0000

74 1.200,00  COM CLINDAMICINA 300 MG (44-08-0439) _________ 2,3100 2.772,0000

75 1.000,00  COMP CLOMIPRAMINA 25 mg (44-01-0954) _________ 0,8500 850,0000

82 7.000,00  COMP CLORPROMAZINA  25 MG (69-01-0036) _________ 0,2600 1.820,0000

83 7.000,00  COMP CLORPROMAZINA 100 MG (65-02-0652) _________ 0,2600 1.820,0000

88 3.000,00  TUBO DEXAMETASONA 1 MG/G CREME (65-02-0494) _________ 0,7800 2.340,0000

90 200,00  FR DEXAMETASONA SOL OFTALMICA 1MG/ML (44-08- _________ 5,9600 1.192,0000

0443)



 Item Quantidade

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA           

CNPJ:

Av. Luiz Pessoa da Silva Neto

C.E.P.:

Unid

04.213.870/0001-08

95390-000

-

Pinhal da Serra - RS

 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Especificação

Telefone:  5435840250

 ANEXO   I

Marca Preço Unit. Máximo

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  8/2017 - PR

Total Preço Máximo

50/2017

50/2017

01/03/2017

01/03/2017

Folha:  2/6

91 400,00  FR DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML SUSPENSÃO _________ 1,3600 544,0000

(65-02-0653)

92 40.000,00  COMP DEXCLORFENIRAMINA 2MG (44-11-0026) _________ 0,0800 3.200,0000

94 10.000,00  COMP DIAZEPAM 10 MG (65-02-0654) _________ 0,0500 500,0000

99 3.000,00  COMP DIGOXINA 0,25 MG (65-02-0351) _________ 0,0500 150,0000

104 50.000,00  COMP DIPIRONA 500 MG (65-02-0655) _________ 0,1000 5.000,0000

105 2.000,00  FR DIPIRONA- 500 MG/ ML (65-02-0353) _________ 1,1200 2.240,0000

108 10.000,00  COMP DOXAZOSINA 4MG (44-12-0060) _________ 0,6900 6.900,0000

109 80.000,00  COMP ENALAPRIL 10MG (44-08-0042) _________ 0,0500 4.000,0000

110 20.000,00  COMP ENALAPRIL- 20 MG (65-02-0361) _________ 0,0600 1.200,0000

111 4.000,00  COMP ENALAPRIL 5 MG (44-12-0114) _________ 0,0700 280,0000

112 15.000,00  COMP ESPIRONOLACTONA 25 MG (44-11-0034) _________ 0,1600 2.400,0000

113 3.000,00  COMP FENITOINA 100 MG (65-02-0657) _________ 0,2300 690,0000

114 50,00  AMP FENITOÍNA 50 MG/ML  INJETAVEL (44-11- _________ 2,8800 144,0000

0085)

115 10.000,00  COMP FENOBARBITAL 100MG (44-08-0134) _________ 0,1100 1.100,0000

118 20.000,00  COMP FINASTERIDA 5 MG (44-12-0175) _________ 0,6000 12.000,0000

119 2.000,00  COMP FLUCONAZOL 150MG (65-02-0375) _________ 0,2700 540,0000

120 35.000,00  COMP FLUOXETINA 20 MG (44-11-0192) _________ 0,0600 2.100,0000

122 50.000,00  COMP FUROSEMIDA 40 MG. (44-01-0386) _________ 0,0400 2.000,0000

125 60.000,00  COMP GLIBENCLAMIDA 5MG (44-08-0057) _________ 0,0300 1.800,0000

126 1.000,00  COMP GLICLAZIDA 60 MG (44-08-0185) _________ 2,0400 2.040,0000

128 500,00  FR GUACO XAROPE 100 ml (44-08-0417) _________ 4,9900 2.495,0000

129 6.000,00  COMP HALOPERIDOL 5MG (44-08-0137) _________ 0,1400 840,0000

130 50,00  AMP HALOPERIDOL 5MG/ML Injetável (65-02-0610) _________ 1,0400 52,0000

133100.000,00  COMP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (44-08-0058) _________ 0,0200 2.000,0000

135 100,00  TUBO HIDROCORTIZONA 10mg / g - creme (65-02- _________ 7,9900 799,0000

0390)

136 200,00  AMP HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL (44-01- _________ 8,1600 1.632,0000

0915)

138 600,00  FR HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% (100 ml) (65-02- _________ 2,0000 1.200,0000

0086)

140 6.000,00  COMP IBUPROFENO 300MG (44-08-0064) _________ 0,0800 480,0000

141 1.200,00  FR IBUPROFENO 50MG/ML gotas (30 ml) (44-12- _________ 1,2800 1.536,0000

0176)

142 80.000,00  COMP IBUPROFENO 600MG (44-11-0042) _________ 0,0900 7.200,0000

144 300,00  FRAS IPRATROPIO 0,25 MG/ML GOTAS (65-02-0499) _________ 1,4400 432,0000

147 2.000,00  COMP ISOSSORBIDA 5mg (44-08-0449) _________ 0,3000 600,0000

148 2.000,00  COMP IVERMECTINA 6 MG (65-02-0612) _________ 0,4800 960,0000

150 5.000,00  COMP LEVOTIROXINA 100 MCG (44-05-0566) _________ 0,1500 750,0000

151 15.000,00  COMP LEVOTIROXINA 25 mcg (44-08-0450) _________ 0,1500 2.250,0000

152 10.000,00  COMP LEVOTIROXINA 50 MCG (44-05-0603) _________ 0,1500 1.500,0000

155 6.000,00  COMP LORATADINA 10 MG (44-11-0046) _________ 0,0600 360,0000

156 500,00  FR LORATADINA 5MG/5ML xarope (100 ml) (65- _________ 2,4000 1.200,0000

02-0407)

157 50.000,00  COMP LOSARTANA 50 MG (44-12-0178) _________ 0,0500 2.500,0000

161 10.000,00  COMP METFORMINA 500 MG (44-11-0047) _________ 0,0800 800,0000

162 80.000,00  COMP METFORMINA 850 MG (44-11-0048) _________ 0,0800 6.400,0000

163 5.000,00  COMP METILDOPA 250 MG (44-01-0032) _________ 0,1500 750,0000

165 3.000,00  COMP METOCLOPRAMIDA 10MG (44-08-0074) _________ 0,0600 180,0000

166 1.000,00  FR METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML gotas (44-11-0228) _________ 0,6400 640,0000

167 500,00  AMP METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJETAVEL (65-02- _________ 0,3500 175,0000

0421)

168 10.000,00  COMP METOPROLOL 100 MG (44-11-0049) _________ 0,4000 4.000,0000

169 6.000,00  COMP METOPROLOL 50 MG (44-12-0073) _________ 1,2200 7.320,0000

170 2.000,00  COMP METRONIDAZOL 250MG (44-08-0077) _________ 0,1300 260,0000

171 4.000,00  COMP METRONIDAZOL 400 MG (44-08-0284) _________ 0,4000 1.600,0000

172 300,00  TUBO METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100 MG (65-02- _________ 4,8900 1.467,0000

0219)

173 500,00  TUBO MICONAZOL CREME (44-12-0121) _________ 3,9900 1.995,0000

174 200,00  TUBO MICONAZOL LOÇÃO (44-08-0081) _________ 4,5900 918,0000
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180 500,00  COMP NIFEDIPINA 10 MG (44-11-0051) _________ 0,0400 20,0000

182 150,00  FR NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL _________ 2,7200 408,0000

(50 ml) (44-08-0088)

183 4.000,00  COMP NITROFURANTOINA 100MG (44-08-0091) _________ 0,1800 720,0000

185 200,00  FRAS OLEO MINERAL 100% (65-02-0667) _________ 2,4000 480,0000

186100.000,00  COMP OMEPRAZOL 20 MG (65-02-0227) _________ 0,0600 6.000,0000

188 1.500,00  COMP ONDANSETRONA 8 mg (44-01-0613) _________ 5,8000 8.700,0000

191 30.000,00  COMP PARACETAMOL 500MG (44-08-0094) _________ 0,0600 1.800,0000

194 1.000,00  FR PARACETAMOL Gotas (15 ml) (65-02-0098) _________ 0,7500 750,0000

198 250,00  FR PASTA D'ÁGUA 100 g (44-05-0604) _________ 3,9900 997,5000

199 200,00  AMP PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI _________ 6,4000 1.280,0000

INJETAVEL (65-02-0483)

200 300,00  AMP PENICILINA BENZATINA 600.000 UI _________ 5,6000 1.680,0000

INJETAVEL (44-01-0909)

201 250,00  FRAS PERMETRINA 10 MG/ML (60 ML) (65-02-0668) _________ 1,3500 337,5000

205 1.500,00  COMP PREDNISONA 20 MG (65-02-0447) _________ 0,2200 330,0000

206 12.000,00  COMP PREDNISONA 5 MG (44-11-0058) _________ 0,1200 1.440,0000

207 1.500,00  COMP PROMETAZINA 25 mg (44-01-0955) _________ 0,1200 180,0000

208 100,00  AMP PROMETAZINA 50 mg/2ml Injetável (44-01- _________ 1,8400 184,0000

0956)

210 15.000,00  COMP PROPRANOLOL 40MG (65-02-0452) _________ 0,0200 300,0000

212 10.000,00  COMP RANITIDINA 150MG (44-08-0105) _________ 0,1000 1.000,0000

213 500,00  AMP RANITIDINA 25 mg/ml Injetável (EV) (44- _________ 0,7700 385,0000

01-0957)

220 1.000,00  ENV SAIS PARA REIDRATAÇÃO (65-02-0456) _________ 0,6400 640,0000

222 500,00  FR SALBUTAMOL 120 mcg DOSE (44-08-0453) _________ 9,9500 4.975,0000

224 70.000,00  COMP SINVASTATINA 20 MG (44-11-0060) _________ 0,0900 6.300,0000

225 300,00  TUBO SULFADIAZINA DE PRATA 1% (65-02-0595) _________ 4,5500 1.365,0000

226 1.000,00  COMP SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRINA 400/80 mg _________ 0,2200 220,0000

(44-08-0111)

227 200,00  FR SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 200mg/5ml + _________ 1,6000 320,0000

 40mg/5ml (100ml) (44-01-0930)

229 400,00  FR SULFATO FERROSO 125 mg/ml Gotas (65-02- _________ 0,9600 384,0000

0463)

230 5.000,00  COM SULFATO FERROSO 40MG (44-01-0338) _________ 0,0500 250,0000

240 5.000,00  COMP VERAPAMIL 80 MG (44-11-0066) _________ 0,0800 400,0000

Total Máximo do Lote:

278.630,0000

2

 Lote: 2

60,00  FR ACETATO DE RETINOL 10000UI/G + _________ 12,5000 750,0000

AMINOACIDOS 25 MG/G + METIONINA 5MG/G + 

CLORANFENICOL 5MG/G POMADA OFTALMOLÓGICA 

(65-02-0647)

3 1.000,00  ENV ACETILCISTEINA 600 MG Granulado (44-05- _________ 1,1700 1.170,0000

0345)

8 50,00  AMP ACIDO TRANEXÂMICO 50 MG/5 ML INJETAVEL _________ 0,4000 20,0000

(44-05-0606)

14 1.000,00  AMP ALGESTONA ACETOFENIDA 150/10 MG/ML. _________ 4,6600 4.660,0000

SOLUÇÃO INJETÁVEL (44-12-0185)

16 20.000,00  COMP ALPRAZOLAM 0,5 MG (44-11-0165) _________ 0,1200 2.400,0000

17 800,00  FR AMBROXOL XAROPE ADULTO 30mg/5ml (100 ml) _________ 2,0000 1.600,0000

(44-12-0236)

18 1.000,00  FR AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 15mg/5ml  _________ 1,7600 1.760,0000

(100 ml) (44-12-0104)

19 5.000,00  COMP AMINOFILINA 100MG (44-11-0005) _________ 0,1000 500,0000

20 50,00  AMP AMINOFILINA 24MG/ML INJETAVEL (44-08- _________ 1,2000 60,0000

0408)

21 50,00  AMP AMIODARIONA 50 MG/ML INJETÁVEL (44-11- _________ 2,9600 148,0000

0231)

28 100,00  FR AMPICILINA 250mg/5ml suspensão (150 ml) _________ 3,1200 312,0000

(44-11-0190)
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29 2.000,00  COMP AMPICILINA 500MG (44-11-0010) _________ 0,1900 380,0000

32 1.000,00  COMP ATENSINA 0,200 MG (44-12-0210) _________ 0,3300 330,0000

33 1.000,00  COMP ATORVASTATINA 20 MG (44-06-0123) _________ 0,9900 990,0000

38 700,00  COMP BISACODIL 5 MG (44-06-0124) _________ 0,1500 105,0000

39 10.000,00  COM BROMAZEPAN 3 MG (44-11-0071) _________ 0,0600 600,0000

40 20.000,00  COMP BROMAZEPAN 6 MG (65-02-0295) _________ 0,0900 1.800,0000

41 100,00  FR BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE (44-06- _________ 259,0000 25.900,0000

0127)

43 3.000,00  COMP BUPROPIONA 150 MG (44-12-0041) _________ 0,5400 1.620,0000

44 20.000,00  COMP BUTILESCOPOLAMINA COMPOSTA (44-06-0125) _________ 0,5600 11.200,0000

45 400,00  FRAS BUTILESCOPOLAMINA COMPOSTA GTS (65-02- _________ 9,1200 3.648,0000

0661)

46 1.000,00  AMP BUTILESCOPOLAMINA COMPOSTA Injetável (65- _________ 2,0800 2.080,0000

02-0637)

47 1.000,00  COMP CÁLCIO CITRATO MALATO + VITAMINA D3 _________ 2,9100 2.910,0000

250mg/2,5mcg (44-01-0958)

49 6.000,00  COMP CAPTOPRIL 50MG (44-01-0332) _________ 0,0400 240,0000

51 400,00  FR CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO (100 ml) (65- _________ 3,0400 1.216,0000

02-0304)

52 400,00  FR CARBOCISTEINA XAROPE PEDIATRICO (100 ml) _________ 3,0400 1.216,0000

(44-12-0108)

54 10.000,00  COMP CARBONATO DE LITIO 300 MG (44-08-0267) _________ 0,2100 2.100,0000

63 2.000,00  COMP CETOCONAZOL 200MG (44-11-0022) _________ 0,1900 380,0000

64 100,00  TUBO CETOCONAZOL CREME 20 mg/g (44-05-0434) _________ 1,7100 171,0000

65 500,00  AMP CETOPROFENO 100 mg Injetável (EV) (44-01- _________ 4,9800 2.490,0000

0959)

66 100,00  AMP CETOPROFENO 100MG/ 2ML INJETÁVEL (44-08- _________ 3,8200 382,0000

0458)

67 10.000,00  COMP CETOPROFENO 50 mg (44-08-0021) _________ 0,2400 2.400,0000

68 1.000,00  COMP CICLOBENZAPRINA 10 MG (44-01-0583) _________ 0,3100 310,0000

69 20.000,00  COMP CINARIZINA 25 MG (44-08-0272) _________ 0,1900 3.800,0000

70 3.000,00  COMP CINARIZINA 75 MG (44-08-0273) _________ 0,1900 570,0000

71 10.000,00  COMP CIPROFIBRATO 100 MG (44-06-0132) _________ 0,5600 5.600,0000

73 20.000,00  COMP CITALOPRAM 20 MG (44-08-0324) _________ 0,2200 4.400,0000

76 5.000,00  COMP CLONAZEPAN 2 MG (44-01-0905) _________ 0,0800 400,0000

77 15.000,00  COMP CLOPIDOGREL 75 MG (44-08-0327) _________ 0,5900 8.850,0000

78 250,00  FR CLORETO SODIO + CLORETO BENZACONIO (44- _________ 0,8200 205,0000

01-0928)

79 1.000,00  COMP CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 mg (44-01- _________ 1,3300 1.330,0000

0960)

80 15.000,00  COMP CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 mg (44-12- _________ 0,2200 3.300,0000

0018)

81 15.000,00  COMP CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 mg (44-01- _________ 1,4000 21.000,0000

0981)

84 1.500,00  COMP CLORTALIDONA 25 MG (65-02-0664) _________ 0,1000 150,0000

85 10.000,00  COMP DABIGATRANA 150 mg (44-01-0961) _________ 4,3000 43.000,0000

86 1.500,00  AMP DEXAMETASONA + DIPIRONA + HIDROXICOB 1,5/ _________ 12,1700 18.255,0000

500/5MG/ML INJ (44-08-0444)

87 200,00  FRAS DEXAMETASONA-  0,5 MG/ML (65-02-0342) _________ 1,3900 278,0000

89 500,00  AMP DEXAMETASONA 2MG/ML INJETAVEL (44-05- _________ 0,9300 465,0000

0268)

93 1.000,00  FR DEXTRANO 70% 0,1% + IPROMELOSE 0,3% _________ 12,4800 12.480,0000

Colírio (44-01-0978)

95 500,00  AMP DIAZEPAM 10mg/2mL Injetável (65-02-0348) _________ 0,0500 25,0000

96 1.000,00  AMP DICLOFENACO 75mg/3ml INJETÁVEL (44-01- _________ 1,0400 1.040,0000

0948)

97 1.000,00  TUBO DICLOFENACO DIETILAMONIO AEROSOL 85ML _________ 13,9000 13.900,0000

(44-08-0446)

98 1.000,00  TUBO DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL (100 g) (44- _________ 3,1200 3.120,0000

01-0941)

100 1.500,00  COMP DILTIAZEM 60 MG (44-08-0334) _________ 0,1700 255,0000
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101 600,00  FRAS DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA- 25 MG+5 MG/ML _________ 2,9800 1.788,0000

gts (65-02-0663)

102 200,00  FR DIMETICONA 75mg/ml  Gotas (10 ml) (44-01- _________ 1,3600 272,0000

0677)

103 2.000,00  COMP DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50mg (44-01- _________ 0,7900 1.580,0000

0962)

106 3.000,00  AMP DIPIRONA 500mg/ml Injetável (2 ml) (65- _________ 0,6900 2.070,0000

02-0354)

107 15.000,00  COMP DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG (65-02- _________ 2,3800 35.700,0000

0656)

116 100,00  AMP FENOBARBITAL 200MG/2ML INJETÁVEL (44-05- _________ 1,6000 160,0000

0605)

117 250,00  FRAS FENOTEROL 5MG/ML (GOTAS) (65-02-0498) _________ 2,9900 747,5000

121 15.000,00  CAP FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400MCG (65- _________ 1,6500 24.750,0000

02-0378)

123 100,00  AMP FUROSEMIDA 40 MG/ML INJETAVEL (44-12- _________ 1,6100 161,0000

0189)

124 3.000,00  COMP GABAPENTINA 300MG (44-12-0063) _________ 0,5600 1.680,0000

127 1.000,00  AMP GLUCAGEN 1 mg (44-01-0963) _________ 148,0000 148.000,0000

131 100,00  AMP HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML Ampola _________ 15,8400 1.584,0000

(44-05-0254)

132 10.000,00  COMP HIDROCLORATIZIDA 50MG (44-01-0330) _________ 0,0400 400,0000

134 100,00  FR HIDROCORTISONA 10 MG + NEOMICINA 5MG + _________ 9,8500 985,0000

POLIMIXINA B 10.000UI SUSP. OTOLOGICA 

(65-02-0666)

137 15.000,00  COMP HIDROXICLOROQUINA 400 MG (44-01-0980) _________ 2,4700 37.050,0000

139 1.500,00  FR HIDROXIQUINOLINA 0,4 mg/ml + TROLAMINA _________ 10,4000 15.600,0000

140 mg/ml (44-01-0979)

143 10.000,00  COMP IMIPRAMINA 25 MG (44-08-0215) _________ 0,3000 3.000,0000

145 10.000,00  COMP ISOFLAVONA 75mg (44-08-0448) _________ 0,8000 8.000,0000

146 3.500,00  COMP ISOSSORBIDA 20 MG (44-12-0290) _________ 0,0900 315,0000

149 5.000,00  COMP LEVOFLOXACINO 500 MG (44-08-0283) _________ 1,0400 5.200,0000

153 5.000,00  COMP LEVOTIROXINA 75 MCG (44-05-0565) _________ 0,2000 1.000,0000

154 5.000,00  ENV LISADO BACTERIANO 3,5 mg (44-01-0977) _________ 3,7500 18.750,0000

158 100,00  FR MEBENDAZOL 20 MG/ML (30 ml) (44-11-0227) _________ 2,5000 250,0000

159 15.000,00  COMP MELOXICAM 15 MG (44-12-0195) _________ 0,2100 3.150,0000

160 3.000,00  COMP MESILATO DE DI-HIDROERGOTAMINA+DIPIRONA+ _________ 1,2100 3.630,0000

CAFEINA 1mg+350mg+100mg (65-02-0416)

164 4.000,00  COMP METILDOPA 500 MG (44-03-0011) _________ 0,3200 1.280,0000

175 50,00  AMP MIDAZOLAM 5MG/ML  INJETAVEL (65-02-0428) _________ 1,4400 72,0000

176 1.000,00  COMP MIRTAZAPINA 45 mg (44-01-0964) _________ 2,8000 2.800,0000

177 5.000,00  COMP MONTELUCASTE SÓDICO 4 mg (44-01-0976) _________ 0,5000 2.500,0000

178 200,00  AMP MORFINA 10mg/ml Injetável (44-01-0965) _________ 4,0000 800,0000

179 4.000,00  TUBO NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI 15g _________ 1,5200 6.080,0000

(44-08-0451)

181 400,00  TUBO NISTATINA - CREME VAGINAL 60G (65-02- _________ 4,4800 1.792,0000

0434)

184 5.000,00  COMP NORFLOXACINO 400MG (44-08-0092) _________ 0,1800 900,0000

187 1.000,00  AMP OMEPRAZOL 40 MG (EV) Injetável (65-02- _________ 6,8000 6.800,0000

0568)

189 500,00  AMP ONDANSETRONA 8mg/4ml Injetável (EV) (44- _________ 2,5600 1.280,0000

01-0966)

190 60,00  FR OXCARBAMAZEPINA 6% (100 ml) (44-12-0260) _________ 29,8000 1.788,0000

192 3.000,00  COMP PARACETAMOL 500mg + CODEÍNA 30mg (44-01- _________ 0,4200 1.260,0000

0967)

193 50.000,00  COMP PARACETAMOL 750 MG (44-11-0055) _________ 0,0600 3.000,0000

195 10.000,00  COM PAROXETINA 20 MG (44-12-0262) _________ 0,2200 2.200,0000

196 1.500,00  COMP PAROXETINA 30 MG (44-08-0377) _________ 0,6600 990,0000

197 6.000,00  COMP PASSIFLORA 260mg (65-02-0641) _________ 0,2000 1.200,0000

202 200,00  TUBO POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA Creme (44-01- _________ 19,9000 3.980,0000

0968)
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203 20.000,00  COMP PREDNISOLONA 5 mg (44-01-0982) _________ 0,3500 7.000,0000

204 500,00  FR PREDNISOLONA SUSPENSÃO (120 ml) (44-08- _________ 6,9000 3.450,0000

0102)

209 15.000,00  COMP PROPATILNITRATO 10 MG (44-12-0127) _________ 0,4800 7.200,0000

211 1.000,00  COMP RAMIPRIL 2,5 mg (44-01-0969) _________ 0,7500 750,0000

214 10.000,00  COMP RISPERIDONA 1 MG (44-01-0403) _________ 0,3200 3.200,0000

215 10.000,00  COMP RISPERIDONA 2 MG (44-08-0389) _________ 0,4800 4.800,0000

216 3.000,00  COMP RIVAROXABANA 10 mg (44-01-0970) _________ 8,5600 25.680,0000

217 1.000,00  COMP ROFLUMILASTE 500 MCG (44-12-0293) _________ 3,3900 3.390,0000

218 15.000,00  COMP ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 mg (65-02-0581) _________ 0,8900 13.350,0000

219 2.000,00  ENV SACCHARONYCES BOULARDII 200 mg (44-01- _________ 1,0700 2.140,0000

0971)

221 400,00  FR SALBUTAMOL  XAROPE (44-01-0083) _________ 1,3600 544,0000

223 1.000,00  COMP SIMETICONA 40 MG (65-02-0669) _________ 0,1400 140,0000

228 150,00  FR SULFATO DE GENTAMICINA 0,5% Colírio (44- _________ 12,0500 1.807,5000

01-0931)

231 3.000,00  COMP TEOFILINA 200MG (65-02-0468) _________ 0,9200 2.760,0000

232 60,00  FR TOBRAMICINA 3MG SOLUÇÃO OFTALMICA (65-02- _________ 7,9900 479,4000

0670)

233 4.000,00  COMP TOPIRAMATO 25 MG (65-02-0650) _________ 0,5300 2.120,0000

234 1.000,00  COMP TRAMADOL 50 MG (65-02-0472) _________ 0,2400 240,0000

235 300,00  AMP TRAMADOL 50 mg/ml Injetável (44-12-0274) _________ 1,1200 336,0000

236 1.000,00  COMP TRAZODONA 50 mg (44-01-0973) _________ 1,3300 1.330,0000

237 2.000,00  COMP TROMETAMOL CETOROLACO 10 mg (44-01-0972) _________ 3,1000 6.200,0000

238 40.000,00  COMP VALSARTANA 160 MG (65-02-0540) _________ 0,9600 38.400,0000

239 2.000,00  COMP VENLAFAXINA 75 MG (44-05-0425) _________ 1,5000 3.000,0000

241 15.000,00  COMP VILDAGLIPTINA 50 MG (65-02-0550) _________ 3,7200 55.800,0000

242 100,00  FR VITAMINA A + D3 5500 UI + 2200 UI/ml gts _________ 10,4300 1.043,0000

(10 ml) (44-08-0454)

243 100,00  FR VITAMINA D Gotas (44-01-0974) _________ 16,5000 1.650,0000

244 1.000,00  COMP ZOLPIDEM 5 mg (44-01-0975) _________ 0,8300 830,0000

Total Máximo do Lote:

760.455,4000

(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

1.039.085,4000



Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra/RS  - (08/2016) 

 

 Município de Pinhal da Serra 

Estado do Rio Grande do Sul 

 
 

Manual Para Preenchimento de Propostas em Processo de Licitação 

 

Passo 1  Acesse o site www.deltainf.com.br ; 

 

Passo 2  Clique na Opção Portal do Usuário; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 3  Clique na Opção Atualizações; 
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Passo 4  Selecione a Opção Compras-AutoCotação; 

 

 

 

Passo 5  Abrirá uma nova aba contendo as instalações disponíveis. Selecione sempre a 

última versão; 
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Passo 6  Leia e Marque o campo Concordo com os termos de uso. Clique em 

Continuar; 

 

 

 

 

Passo 7  Clique em Completo-AutoCotação-xxxx.exe e faça o download do arquivo; 
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Passo 8  Instale o Sistema Betha AutoCotação; 

 

Passo 9  Após a instalação, configure o Sistema com os dados da empresa interessada; 
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Passo 10  Acesse o site www.pinhaldaserra.rs.gov.br no Menu Licitações e busque o 

Processo de seu interesse; 

 

 

 

 

Passo 11  Encontre o arquivo com extensão .COT e baixe esse arquivo para seu 

computador. É nele que será editada a proposta da empresa. Dependendo do navegador, 

a opção Salvar Link Como, pode estar com outro nome. 
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Passo 12  No Sistema Betha AutoCotação, clique em Arquivo  Abrir e selecione o 

arquivo .COT que foi baixado do site.  

 

 

 

 

Passo 13  Edite sua proposta e clique em Gravar. O arquivo baixado estará editado 

com sua proposta. Salve este arquivo em alguma memória (CD/DVD/Pen Drive, etc) e 

traga no dia do Processo de Licitação. 

 


