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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS – AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 

 

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE/RS – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 81/2020 

DATA E HORA DA ABERTURA: 09 de outubro de 2020 ás 08h 00min  

LIMITE PARA PROPOSTAS: 07h 59min do dia 09 de outubro de 2020. 

SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.  

1 – PREÂMBULO  

O Prefeito Municipal de Vista Alegre, Almar Antonio Zanatta, no uso de suas atribuições le-

gais, torna público, para conhecimento dos interessados, que através do site 

www.portaldecompraspublicas.com.br estará realizando PREGÃO ELETRÔNICO, às 08 ho-

ras, do dia 09 de outubro de 2020, mediante o pregoeiro e sua equipe de apoio designados 

pela Portaria nº 183/2020, de 02/03/2020, objetivando a aquisição de medicamentos para 

a farmácia da UBS- Unidade Básica de Saúde, processando-se essa licitação nos termos da 

Lei Federal nº 10.520/2002, do dia 17.07.2002,  Decreto Municipal n º 48/2020 de 17 de ju-

nho de 2020 que regulamenta a modalidade de Pregão Eletrônico no município de Vista 

Alegre, com aplicação subsidiaria da Lei Federal n º 8.666/93, bem como as condições a se-

guir estabelecidas: 

1.1. DO LOCAL, DATA E HORA: 

 1.2.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, 

dar-se-á às 08:00 horas do dia 09 de outubro de 2020, horário de Brasília/DF. 

 1.2.2. Para a participação neste certame, as empresas deverão apresentar propostas 

através do site descrito acima até as 07h59min do mesmo dia, horário de Brasília – DF. 

1.2.3. Somente poderão participar da Sessão Pública os interessados que apresenta-

rem propostas através do site descrito acima, até as 07h59min do dia da abertura da Sessão 

Pública. 

1.2.4. Ocorrendo decretação de feriado e/ou outro fato superveniente que impeça a 

realização/continuidade desta licitação, o evento será automaticamente transferido para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunica-

ção. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2 – DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto da presente LICITAÇÃO tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para a 

eventual e futura AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UBS – UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES constantes do Termo de 

Referência, que acompanha o Edital. 

2.2. Período do Registro: A contar da data da homologação da Ata de Registro de Preço, pe-

lo período de 12 (doze) meses. 

2.3. O sistema de REGISTRO DE PREÇOS não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades 

indicadas no Termo de Referência (ANEXO I), podendo a Administração Municipal promover 

a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades. 

2.4. Durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão 

fixos e irreajustáveis, exceto, nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de si-

tuação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos 

preços. 

2.5. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas e padrões da Agencia Na-

cional de Vigilância da Saúde – ANVISA, Ministério da Saúde – MS e de outras normas regu-

lamentadoras aplicáveis, em vigor. 

2.6. Conforme art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, a Administração não está obrigada a reali-

zar compras exclusivamente por intermédio do Ata de Registro de preço originaria desta li-

citação, podendo adotar, para tanto, licitação específica, assegurando-se, todavia, a prefe-

rência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.  

2.7. A participação neste Registro de Preços implica a plena aceitação aos termos e condi-

ções deste Edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes em que a 

licitante se declara ciente que o município não é obrigado a solicitar as quantidades totais 

estimadas. 

3 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Poderão participar desta licitação empresas que atenderem todas as exigências cons-

tantes neste Edital.  

3.2.  É vedada a participação de empresa: 

 3.2.1.  Em processo de falência ou de recuperação judicial, sob concurso de credores, 

em dissolução ou em liquidação;  

 3.2.2.  Empresas que estejam constituídas em consórcios; 
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 3.2.3.  Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe 

do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único, 

da Lei Federal nº 8.666/93; 

3.2.3.  Que esteja suspensa de licitar junto ao Sistema Eletrônico utilizado pelo Muni-

cípio, Portal de Compras Públicas e/ou, no Cadastro de Fornecedores do Município; 

 3.2.4.  Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empre-

sa licitante; 

 3.2.5.  Incorrer em outros impedimentos previstos em Lei.  

3.3. Condições para participação das empresas beneficiadas: 

 3.3.1. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem 

propostas através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, até às 07h59min do dia 

09 de outubro de 2020. 

 3.3.2. Poderá participar do presente pregão eletrônico, a empresa que atender a to-

das as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e, 

estiver devidamente cadastrada junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 3.3.3. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema ele-

trônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital. 

4 – DO PROCEDIMENTO 

4.1. O modo de disputa adotado para este procedimento será o “Aberto”, na forma dos ar-

tigos 31, inciso I e 32 do Decreto Federal n.º 10.024/19. 

4.2. Na data e hora estabelecidos por este instrumento, será dada início à sessão pública via 

sistema eletrônico e o pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

 4.2.1. Parágrafo único. A desclassificação da proposta será fundamentada e registra-

da no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes. 

4.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro. 

 4.3.1. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de en-

vio de lances. 

4.4. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em 

que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrôni-

co. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.5. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-

nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes 

das previstas no edital. 

 4.5.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

4.6. O licitante classificado em primeiro lugar deverá, no prazo improrrogável de duas ho-

ras, encaminhar proposta atualizada, adequada ao último lance proposto, após a negocia-

ção do item anterior. 

4.7. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposi-

ções do edital. 

4.8. O licitante deverá encaminhar os documentos de HABILITAÇÃO (original ou cópia au-

tenticada) no PRAZO MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS a Divisão de Licitação e Contratos 

do Município de Vista Alegre, no endereço: Av. Sol da América, 347, Centro, em Vista Ale-

gre/RS, CEP: 98415-000. 

5 – DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

5.1. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no sistema “PREGÃO ELE-

TRÔNICO”, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, devendo estar apto para 

encaminhar propostas e formular lances, por meio eletrônico, até o momento de abertura 

da sessão pública. 

 5.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de se-

nha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.  

 5.1.2. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica em res-

ponsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade 

técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  

5.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilida-

de do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por representante, 

não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Vista Alegre – RS, promotor da lici-

tação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros. 

5.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

portal de compras públicas (provedor do sistema), para imediato bloqueio de acesso. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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6 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa 

do licitante e subsequentemente encaminhamento da proposta de preços, contendo marca 

do produto, valor unitário, e demais informações necessárias, até o horário previsto no 

preâmbulo deste edital, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.  

 6.1.1. A proposta de preço será formulada e enviada em formulário específico, exclu-

sivamente por meio do sistema eletrônico.  

6.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão fazer esta opção no momen-

to do cadastramento da proposta no sistema eletrônico. 

6.3. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 

como os lances inseridos durante a sessão pública.  

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão eletrônico. É de sua inteira responsabilidade o ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou 

pelo Pregoeiro ou de sua desconexão com a internet. 

6.5. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as 

exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como fir-

mes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.6. Os itens de propostas que eventualmente contemplem o produto que não correspon-

dem às especificações contidas no Item 02 – OBJETO, deste edital, serão desconsiderados.  

6.7. Nos preços propostos deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, im-

postos, taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, traba-

lhistas, tarifas, seguros, frete, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que 

venham a incidir sobre o objeto desta licitação.  

6.8. Os preços propostos serão considerados completos, objeto desta licitação, sendo des-

considerada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpre-

tação de parte da licitante.  

6.9. Após o registro das propostas no sistema e a mesma sendo aceita pelo Pregoeiro, a lici-

tante não poderá solicitar a desclassificação da proposta, podendo a licitante incorrer em 

alguma penalidade constante no item 15 do presente edital.  

 6.9.1. Fica facultado ao Pregoeiro, a aceitabilidade ou não das propostas que estive-

rem com o valor muito abaixo do estipulado, visando evitar a ocorrência citada acima.  

6.10. Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente:  
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a) Preço unitário para o item, em moeda corrente nacional, em algarismo com no 

máximo DUAS CASAS DECIMAIS após a vírgula;  

b) Marca e as especificações detalhados do item ofertado, consoante as exigências 

editalícias;  

c) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data 

da sessão deste Pregão Eletrônico;  

d) Prazo de entrega: em até 30 (trinta) dias corridos, após a emissão da Autorização 

de Fornecimento emitido pela Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS; 

e) Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante a apresen-

tação da nota fiscal eletrônica e o Ateste do recebedor dos itens;  

6.11. Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de natureza formais, desde que não com-

prometam o interesse público e da Administração. 

6.12. Os produtos devem atender aos padrões e normas estabelecidas em Lei. 

7 – ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO: 

7.1. O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início a sessão pública, na data e horário pre-

vistos neste edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item. 

7.2. O Pregoeiro e sua equipe analisarão o item, desclassificando os em desconformidade 

com os requisitos mínimos estabelecidos neste edital. 

7.3. O sistema ordenara automaticamente o item das propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lance. 

8 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES:  

8.1. Depois de classificado o item, o Pregoeiro dará início a fase competitiva, na data e horá-

rio também determinados no preâmbulo deste edital, quando então, as licitantes poderão 

encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imedi-

atamente informado do seu recebimento e respectivo valor.  

8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM, ob-

servado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

8.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem por menor valor unitário ao último 

lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.  

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi re-

cebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.  

8.5. Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tem-

po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.  
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8.6. Após o registro do lance por parte da licitante, não caberá desistência.  

 8.6.1. Se a licitante, assim que perceber seu erro, entrar em contato com o Pregoeiro 

via telefone e o item em questão ainda estiver com a etapa de lances em aberto, o Pregoei-

ro suspenderá o item e efetuará o cancelamento do lance.  

 8.6.2. Caso o item já esteja encerrado, a licitante deverá arcar com seu erro, sob pena 

das sanções previstas no item 15 do presente edital.  

8.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, mediante 

encaminhamento de aviso pelo sistema (chat). O Pregoeiro informará o tempo de iminên-

cia, que será entre 1 a 60 minutos, informado no chat. Transcorrido este prazo, entrará o 

período de tempo aleatório (randômico), que se iniciará ao final do tempo de iminência, de-

finido pela legislação e vai de 1 a 1800 segundos, onde a qualquer momento dentro deste 

período, será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, do Pregão 

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção 

dos lances retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo 

dos atos realizados.  

 8.8.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

do Pregão Eletrônico será automaticamente suspensa e terá início somente após o retorno 

do Pregoeiro e a comunicação expressa aos participantes através do chat.  

8.9. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá iniciar pelo sistema eletrô-

nico a negociação do item com o fornecedor previamente classificado como vencedor, bem 

como decidir sobre a sua aceitação. 

8.10. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 0,01 (um centavo), 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que 

cobrir a melhor oferta. 

9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor. 

9.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor preço não ser aceito ou se o licitante 

vencedor desatender as exigências da habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou lan-

ce subsequente; verificando a sua aceitabilidade, e procedendo a sua habilitação na ordem 

de classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração 

de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.  

9.3. Sendo suscitada alguma dúvida quanto o objeto proposto pelo licitante vencedor, em 

razão das especificações indicadas na proposta, o Pregoeiro poderá solicitar ao licitante de-
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claração expedida pela empresa, de que o objeto possui as características indicadas na pro-

posta ou demais documentos que julgar necessário, como condição necessária para adjudi-

cação do objeto.  

 9.3.1. Será analisado o menor preço sobre o item requisitado pela administração. 

 9.3.2. O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabeleci-

do pelo Pregoeiro, estará sujeito à desclassificação do item proposto.  

 9.3.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direi-

tos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no 

que não for conflitante com o instrumento convocatório.  

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

edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO 

10.1. O licitante classificado em primeiro lugar deverá comprovar sua habilitação através do 

envio da documentação, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, digitalizados para o e-mail: lici-

tacaovistalegre@gmail.com e devem indicar no corpo do e-mail a qual licitação pertence. E 

NO PRAZO DE 10 DIAS CORRIDOS em vias originais ou cópias autenticadas por tabelião ou 

por servidor da unidade que realizará o pregão, ou publicação em órgãos da imprensa oficial 

(com exceção daqueles emitidos via internet que terão sua autenticidade confirmada na 

página do órgão que o expediu), na forma do art. 32 da Lei 8.666/93 mediante correspon-

dência endereçada ao Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de 

Vista Alegre – RS, no endereço: Avenida Sol da América, 347 – Centro, Vista Alegre – RS, CEP 

98.415-000. 

10.2. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção 

daqueles que, por sua natureza, não contenham validade. Nas Certidões Negativas ou Posi-

tivas com Efeito de Negativa que não apresentarem expressa a data de validade será consi-

derado como prazo de vigência 180 (cento e oitenta) dias a contar de sua emissão. 

10.3. Para fins de habilitação, o licitante vencedor deverá apresentar documentação relativa 

à: 

 I – Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, esta-

tuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

mailto:licitacaovistalegre@gmail.com
mailto:licitacaovistalegre@gmail.com
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b) Comprovante de enquadramento, se for o caso, como micro ou pequena 

empresa ou declaração de enquadramento pelo SIMPLES Nacional, datado 

de no máximo 180 dias antes da sua apresentação; 

  II – Qualificação Econômico-Financeira 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a (30) trinta dias 

da realização do Pregão. 

  III – Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF).  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domi-

cílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; (Servindo documentos como prova: Alvará, Certi-

dão de Lotação ou outro documento que comprove sua inscrição junto ao 

município sede do licitante); 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de 

Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União), Fazenda Es-

tadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, 

na forma da lei; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia – (FGTS); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistên-

cia de débitos junto à Justiça do Trabalho, em conformidade a Lei 

12.440/2011. 

 IV – Qualificação Técnica:  

a) Certificado de Autorização de Funcionamento de Empresa – (AFE), expedi-

do pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

b) Licença ou Alvará Sanitário, com data vigente, expedido por órgão compe-

tente e Estadual ou Municipal, em nome da empresa licitante. 

c) Registro, Isenção de registro ou Notificação dos produtos, junto a ANVI-

SA/MS (Ministério da Saúde). 
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  V – Declarações e outros documentos 

a) Declaração de que atende a todas as exigências de habilitação 

b) Declaração de Idoneidade e sob as penalidades cabíveis a superveniência de 

fato impeditivo para contratar com o poder público, conforme prescreve o 

inciso IV, art. 87 da Lei 8.666/93 e alterações, conforme Anexo III.  

c) Declaração do próprio interessado atestando que não emprega menor de 18 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, de que não emprega me-

nor de 16 anos ou de que emprega menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal e na Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999 (cf. Anexo IV). 

d) Declaração de comprovação do enquadramento em um dos dois regimes, 

concedidos pela Lei Complementar nº. 123/06 (conforme modelo do Anexo 

V, ou do Anexo VI deste edital), assumindo a responsabilidade sob as penas 

da Lei, de que, a informação é verdadeira, assinada pelo Representante Le-

gal e pelo Contador (Carimbo com o nº. do CRC). 

e)  Declaração de que cumprimento dos requisitos de habilitação, (cf. Anexo 

V). 

10.3. Todos os documentos relacionados no item 8.3 deverão estar em vigor, ou seja, den-

tro do prazo de validade, sob pena de inabilitação, sendo que aqueles que não tiverem ex-

presso no mesmo o prazo de validade, serão considerados válidos por 90 (noventa) dias. 

10.4. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original 

ou cópia reprográfica sem autenticação. É facultado ao Pregoeiro a verificação de sua au-

tenticidade através de consulta on-line. Os demais documentos deverão ser apresentados 

em cópia autenticada. 

10.5. Os documentos originais ou cópias autenticadas, e a proposta vencedora ajustada aos 

lances, deverão ser remetidos ao Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura 

Municipal de Vista Alegre/RS, sito a Avenida Sol da América, n º 347, Bairro Centro, /RS, CEP 

98.400-000, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a Sessão do Pregão Eletrônico, em 

envelope fechado e rubricado, com as seguintes indicação externas: 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE – RS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
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CNPJ: 

FONE/FAX: 

E-MAIL: 

DATA-HORA: Dia 09 de outubro de 2020 – as 08:00 horas 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 

OBS.: A proposta deverá estar devidamente assinada pelo sócio proprietário da empresa, 

ou se representante legal, desde que seja anexada procuração. 

 10.5.1. 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. 

11 – IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. 

11.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão, serão recebidas até 2 (dois) dias 

úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, por meio de formulário ele-

trônico do site www.portaldecompraspublicas.com.br, por escrito entregues no setor de 

protocolo desta Prefeitura em horário de expediente e/ou pelo e-mail: licitacaovistale-

gre@gmail.com.   

11.2. Os esclarecimentos serão recebidos até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para o 

recebimento das propostas, exclusivamente, por meio e formulário eletrônico do sistema. 

11.3. Caberá ao Pregoeiro, juntamente com a Comissão de Licitações deste município, de-

cidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.  

11.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para rea-

lização do certame. 

11.5. As impugnações interpostas fora dos prazos não serão conhecidas.  

12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

12.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o item pelo Pregoeiro, sempre que não houver recurso. 

12.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a lici-

tante e examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação e assim sucessivamen-

te até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo declarada vencedora. 

12.3. A Homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só po-

derá ser realizada, depois da adjudicação do(s) item(ns) ao(s) proponente(s) vencedor(es) 

pelo Pregoeiro ou, quando houver recurso pela própria autoridade competente. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:licitacaovistalegre@gmail.com
mailto:licitacaovistalegre@gmail.com
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13 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

13.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/2002, devendo o licitante mani-

festar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do 

sistema eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após a fase de habilitação. 

 13.1.1. O Pregoeiro abrirá prazo para o cadastramento da intenção de recursos, no 

próprio site www.portaldecompraspublicas.com.br, após analisadas todas as documenta-

ções dos licitantes, sendo de no mínimo 24 horas. 

 13.1.2. Não serão aceitas as intenções de recursos cadastradas no andamento da lici-

tação, ou seja, antes do prazo final especificado no item 13.1. 

 13.1.3. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fa-

tos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

13.2. O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo Prego-

eiro, disporá do prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões de recurso, 

por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os partici-

pantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual 

número de dias. O prazo começa a correr do término do prazo da recorrente. Os originais 

deverão ser remetidos por Sedex A/C do Pregoeiro, no endereço informado no subitem 

10.1. 

13.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do 

direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao licitante vencedor. 

13.4. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

13.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

13.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 

como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 

13.7. Interposto o recurso o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, 

devidamente informados, à autoridade superior. 

13.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicara o objeto à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

13.9. Decairá do direito de impugnar perante a Administração os termos desta licitação 

aquele que os aceitando sem objeção venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irre-

gularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

14 – DAS OBRIGAÇÕES. 

14.1. Da Contratante: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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 14.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação; 

 14.1.2. Aplicar à empresa vencedora penalidades, quando for o caso; 

 14.1.3. Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação por esta solicitada, ne-

cessária à perfeita execução do Contrato; 

 14.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme disposto no edital, após a en-

trega da nota fiscal no setor competente; 

 14.1.5. Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção. 

14.2. Da Promitente Fornecedora. 

 14.2.1. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e 

padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente à CONTRA-

TANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo 

órgão interessado, conforme espeque no art. 70 da Lei nº 8.666/1993.  

 14.2.2. Evitar o emprego de acessórios impróprios ou de qualidade inferior, não po-

dendo tal fato ser invocado para justificar cobrança adicional a qualquer título; 

 14.2.3. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus 

empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclu-

sive aos defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo;  

 14.2.4. Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes 

da Proposta Vencedora, bem como do Edital e seus Anexos;  

 14.2.6. Assumir todos os possíveis danos, tanto físicos, quanto materiais, causados 

por seus empregados ou representantes, ao Tribunal e/ou terceiros, advindos de imperícia, 

negligência, imprudência ou desrespeito a segurança, quando da execução do objeto licita-

do;  

 14.2.7. Arcar com todas as despesas relativas à entrega dos bens, inclusive, as relati-

vas ao seu transporte. 

 14.2.8. Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distri-

buição dos produtos contratados.  

 14.2.9. Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalu-

bre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condi-

ção de aprendiz, a partir de 14 anos.  

 14.2.10. Manter durante toda a execução desobrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inci-

so XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993.  
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 14.2.11. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apon-

tadas pelo CONTRATANTE; 

 14.2.12. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor contratado; 

14.2.13. Fornecer os medicamentos  dentro das normas/padrões exigidos, apresen-

tando prazo de validade, que deverá ser superior a 12 (doze) meses. 

15 – DAS PENALIDADES 

15.1. Pelo inadimplemento das obrigações, tanto na condição de participante do pregão co-

mo de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penali-

dades: 

a) Apresentar documentação falsa para participar no certame: declaração de inido-

neidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Admi-

nistração Pública pelo prazo de 2 (dois) anos. 

b) Deixar, o licitante da melhor proposta final, de apresentar a documentação exigida 

no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do último lan-

ce ofertado; 

c) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 

(dois) anos; 

d) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do último lance ofertado; 

e) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução 

e sem prejuízo do resultado: advertência; 

f) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 3 (três) dias, após os 

quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (cinco 

décimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato; 

g) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o 

valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 
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h) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado do contrato; 

i) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declara-

ção de inidoneidade, cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10 % (dez por 

cento) sobre o valor atualizado do contrato. 

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

15.3. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à licitante vencedora, respeitado o 

princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado em até 10 (dez) dias 

após o recebimento da notificação, na conta bancária nº 04.021067.0-4, Agência 0630, Ban-

co Banrisul, em favor da Prefeitura Municipal de Vista Alegre, ficando a contratada obrigada 

a comprovar o recolhimento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efe-

tuado. 

15.4. Decorrido o prazo de 10 dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 

1% (um) por cento de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quita-

ção/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 dias após a data 

da notificação, e, após este prazo, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 

15.5. No caso da licitante vencedora ser credora de valor suficiente, a Prefeitura Municipal 

poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

15.6. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos a 

empresa licitante vencedora responderá pela sua diferença, podendo ser esta cobrada judi-

cialmente. 

15.7. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa lici-

tante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos 

junto à Prefeitura Municipal, decorrentes das infrações cometidas. 

15.8. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração, enquanto pendente de liqui-

dação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penali-

dade ou inadimplência contratual.  

16 – RESCISÃO 

16.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo 

com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.  
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17 – DO PRAZO PARA A ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

17.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, 

convocará o vencedor para assinar a ata de registro de preço, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e altera-

ções. 

17.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo pe-

ríodo, desde que seja feito de forma motivada. 

17.3 Se dentro do prazo, o vencedor da licitação injustificadamente, recusar-se a assinar a 

ata de registro de preço, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a or-

dem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negocia-

ção, assinar o contrato, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das de-

mais cominações legais. 

18 – DA ENTREGA/RECEBIMENTO 

18.1. Os objetos licitados somente terão a Ordem de Compra e Nota de Empenho emitidas 

pelo Município de Vista Alegre – RS, após a aprovação do Processo Licitatório e demais pro-

cedimentos legais. Os materiais, objetos do referido Edital deverão ser entregues na Unida-

de Básica de Saúde, localizado na Avenida Padre Abílio, nº 905, Centro, Vista Alegre – RS, no 

prazo máximo de até 10 (dez) dias após a emissão de Autorização de Fornecimento pelo 

Município de Vista Alegre RS, atestando sua conformidade, cujo prazo de validade dos me-

dicamentos deverá ser superior a 12 (doze) meses 

18.2. Os objetos licitados deverão ser entregues nas quantidades e datas de acordo com a 

solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações mínimas do edital, 

sob pena de devolução, sendo que as despesas com transporte, taxas, impostos ou quais-

quer outros acréscimos legais correrão por conta exclusiva da Contratada. 

18.3. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, 

contendo nas informações adicionais: o número, modalidade e ano da Licitação. 

18.4. Dependendo da necessidade da Administração poderá haver alterações quanto aos 

prazos de entrega. 

19 – DO PAGAMENTO: 

19.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta), após a entrega dos itens solici-

tados, e atestada a conformidade do objeto licitado e acompanhado da Nota Fiscal.  



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

Avenida Sol da América, 347 - Fone: 55-3730-1020 
CEP: 98.415-000 

CNPJ: 92.403.583/0001-10 
 

 

19.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência 

na entrega do item ou quanto a liquidação da obrigação financeira em virtude de penalida-

de ou inadimplência contratual. 

Observação 01: No caso de incorreção, será devolvida e o prazo para pagamento contar-se-á da 

data de reapresentação da mesma. 

Observação 02: A Nota Fiscal deverá conter em local de fácil visualização o número, modalidade e 

ano da Licitação; 

20 – DO PREÇO:  

20.1. O preço a ser pago será aquele da proposta vencedora, sem reajustes sob qualquer tí-

tulo ou disposição que venha a ser levantado. 

20.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de 

realinhamentos de preços, em face da superveniência de normas federais aplicáveis. 

21 – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE 

21.1. O beneficiário poderá solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato através 

de solicitação formal ao Pregoeiro e Equipe de Apoio desde que acompanhada de documen-

tos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, no-

tas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros docu-

mentos (art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93).  

21.2 O reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mer-

cado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constan-

te na proposta e o preço de mercado vigente à época do pedido de revisão dos preços.  

21.3 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro praticados poderá acarretar pesquisa 

de preços junto aos demais fornecedores. 

21.4 Do Reajuste: 

21.4.1 No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, con-

forme o art. 58, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93, será concedido reajuste ao preço proposto, de-

duzido eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-financeiro, tendo 

como indexador o IGPM/FGV.  

21.5 A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou 

supressões, de acordo com o art. 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93. Na hipótese de reajustamen-

to de preços, o pagamento será feito através de duas faturas, sendo uma, referente ao pre-

ço inicial, e outra, referente ao valor do ajustamento solicitado.  
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22 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

22.1. É facultado ao Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase 

da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmen-

te da proposta. 

22.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condi-

ções deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei 

n.º 8.666/93. 

22.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação 

em vigor. 

22.5. O Município de Vista Alegre/RS se reserva o de anular ou revogar a presente licitação, 

no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 

22.6. Informações complementares e/ou esclarecimentos deverão ser solicitados por es-

crito, podendo ser encaminhados por correios, ao Departamento de Licitações e Contratos 

da Prefeitura Municipal de Vista Alegre/RS, sito a Avenida Sol da América, 347, Centro, Vista 

Alegre/RS, telefone (55)3730-1020/1050, no horário de atendimento da Prefeitura, das 

07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. 

22.7. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 

desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comuni-

cação. 

22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamen-

to do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compre-

ensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão; 

22.9. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da am-

pliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 

contrato;  

22.10 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação;  

22.11. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior:  

 22.11.1. A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instru-

ção do processo, em qualquer fase do Pregão, sendo vedada a inclusão posterior de docu-

mento que deveria constar originariamente da proposta; 

 22.11.2. Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para 

fins de habilitação e classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam 
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o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licita-

ção;  

 22.11.3. Convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessá-

rios ao entendimento de suas propostas; 

 22.11.4. As proponentes intimadas para quaisquer esclarecimentos adicionais deve-

rão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;  

22.12. Este Edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do 

instrumento de contrato, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, 

porquanto prevalecerá o ofertado em lance virtual;  

22.13. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com 

restrições, conforme item 9, tem assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da pu-

blicação da adjudicação da licitação, para apresentar ao Departamento de Compras e Licita-

ções as respectivas certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.  

22.13.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará deca-

dência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes re-

manescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licita-

ção.  

22.14. Caso a licitante vencedora não apresente situação regular no ato da assinatura, ou 

venha recusar-se a celebrá-lo, injustamente, dentro do prazo estabelecido e na vigência da 

sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se ao Município de Vista Ale-

gre/RS, o direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, renovar a licita-

ção ou convocar os remanescentes;  

22.15. Pode os interessados obter cópia do edital por meio eletrônico junto ao site do mu-

nicípio: www.pmvistaalegre.com.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. 

23 – ANEXOS DO EDITAL 

 Anexo I – Termo de Referência. 

 Anexo II – Modelo de Procuração. 

 Anexo III – Modelo de Declaração de Idoneidade. 

 Anexo IV – Modelo de declaração de não empregar menor. 

Anexo V – Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação. 

Anexo VI – Modelo de declaração, inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993.  

 Anexo VII – Modelo do Enquadramento para ME’s ou EPP’s. 

 Anexo VIII – Modelo da Proposta de Preços Ajustada ao Lance Final.  

http://www.pmvistaalegre.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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 Anexo IX – Modelo de Ata de Registro de Preço 

 

Vista Alegre – RS, 28 de setembro de 2020. 

   

 

________________________________ 

Almar Antonio Zanatta 

Prefeito Municipal 

 

 

Este edital foi examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 

Em ____-_____-______.  Assessor Jurídico                                              
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2020 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS. 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁ-

CIA DA UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES MÍNI-

MAS E VALORES DE REFERENCIA, ABAIXO: 

1.1. Especificações dos Materiais: 

Item Quant Und Especificação do Material 
Preço Unitário de 

Referência/Máximo 

1  5.000 CP Aciclovir 200mg R$ 0,3613 

2  300 BISN Aciclovir 50mg/g R$ 3,95 

3  40.000 CP Ácido acetil salicílico 100mg R$ 0,064 

4  7.000 CP Ácido fólico 5mg R$ 0,067 

5  7.000 CP Ácido valpróico 250mg R$ 0,30 

6  7.000 CP Ácido valpróico 500mg R$ 0,751 

7  200 FR Ácido valpróico 50mg/ml R$ 6,66 

8  5.000 CP Albendazol 400mg R$ 0,58 

9  700 FR Albendazol 40mg/ml R$ 1,916 

10  7.000 CP Alendronato de sódio 70mg R$ 0,336 

11  4.000 CP Alopurinol 300mg R$ 0,29 

12  4.000 CP Amiodarona 200mg R$ 1,067 

13  40.000 CP Amitriptilina 25mg R$ 0,159 

14  2.000 FR Amoxicilina 250mg/5ml pó suspensão R$ 6,67 

15  300 FR Amoxicilina 50 + clavulanato 12,5mg/ml R$ 22,13 

16  3.000 CP Amoxicilina 875mg + clavulanato 125mg R$ 2,698 

17  30.000 CP Amoxicilina 500mg R$ 0,279 

18  700 FR Ampicilina 50/ml pó suspensão R$ 5,25 

19  5.000 CP Ampicilina 500mg R$ 0,48 

20  10.000 CP Anlodipino 5mg R$ 0,065 

21  2.000 CP Atenolol 25mg R$ 0,010 
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22  7.000 CP Atorvastatina 40mg R$ 3,37 

23  6.000 CP Azitromicina 500mg R$ 2,814 

24  3.000 CP Baclofeno 10mg R$ 0,362 

25  300 FR Benzoato de benzila 25% loção R$ 4,41 

26  8.000 CP Biperideno 2mg R$ 0,354 

27  500 CP Bisacodil 5mg R$ 0,17 

28  2.000 CP Captopril 25mg R$ 0,0503 

29  20.000 CP Carbamazepina 200mg R$ 0,3753 

30  50 FR Carbamazepina 20mg/ml solução R$ 18,10 

31  40.000 CP 
Carbonato de cálcio 600mg + vitamina D 200 
UI 

R$ 0,1663 

32  10.000 CP Carbonato de lítio 300mg R$ 0,66 

33  7.000 CP 
Carisoprodol + cafeína + paracetamol + diclo-
fenaco (tandrilax) 

R$ 0,355 

34  20.000 CP Carvedilol 25mg R$ 0,971 

35  20.000 CP Carvedilol 6,25mg R$ 0,69 

36  1.000 FR Cefalexina 250mg/ml R$ 11,529 

37  15.000 CP Cefalexina 500mg R$ 1,0922 

38  1.000 AMP Ceftriaxona 1g R$ 24,67 

39  300 BISN Cetoconazol 20mg/g pomada R$ 8,259 

40  500 AMP Cetoprofeno 100mg IV /IM R$ 5,669 

41  4.000 CP Ciclobenzaprina 10mg R$ 0,32 

42  3.000 CP Cilostazol 100mg R$ 0,78 

43  7.000 CP Ciprofloxacino 500mg R$ 0,655 

44  200 AMP Ciprofloxacino 2mg/ml IV R$ 43,93 

45  25.000 CP Citalopram 20mg R$ 0,2923 

46  200 BINS Clobetasol 0,5mg/g R$ 10,05 

47  800 FR Clonazepam 2,5 mg/ml R$ 3,443 

48  7.000 CP Clopidogrel 75mg R$ 0,681 

49  300 FR Cloreto de sódio 0,9% solução nasal R$ 5,427 

50  7.000 CP Clorpromazina 100mg R$ 0,494 

51  100 AMP Clorpromazina 5mg/ml R$ 2,112 

52  800 BISN Dexametasona 1mg/g creme R$ 2,12 

53  200 AMP Dexametasona 2mg/ml R$ 2,73 
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54  1.000 FR Dexclorfeniramina 0,4ml/ml R$ 3,30 

55  40.000 CP Diazepam 10mg R$ 0,248 

56  300 AMP Diazepam 5mg/ml R$ 0,986 

57  500 BISN Diclofenaco 1,16g gel R$ 5,34 

58  3.000 AMP Diclofenaco 75mg/ml R$ 1,322 

59  20.000 CP Diclofenaco de sódio 50mg R$ 0,169 

60  3.000 CP Digoxina 0,25mg R$ 0,202 

61  1.000 AMP Dipirona 500mg/ml EV/IM R$ 1,043 

62  50.000 CP Dipirona sódica 500mg R$ 0,211 

63  2.000 FR Dipirona 500mg/ml R$ 1,33 

64  800 AMP 
Dipropionato de betametasona 5 + fosfato 
dissodico de betametasona 2mg/ml 

R$ 9,96 

65  3.000 CP Divalproato de sódio 250mg R$ 1,367 

66  1.000 CP Domperidona 10mg R$ 0,246 

67  10.000 CP Doxazosina 2mg R$ 0,433 

68  200 FR Dropropizina 3mg/ml xarope R$ 8,863 

69  5.000 CP Duloxetina 60mg R$ 3,986 

70  2.000 CP Enalapril 10mg R$ 0,053 

71  10.000 CP Escitalopram 10mg R$ 0,50 

72  5.000 CP Escopolamina 10mg R$ 0,743 

73  10.000 CP Espironolactona 25mg R$ 0,248 

74  3.000 CP Estrógenos conjugados 0,625mg R$ 1,357 

75  8.000 CP Fenitoína 100mg R$ 0,20 

76  20.000 CP Fenobarbital 100mg R$ 0,1863 

77  300 FR Fenobarbital 40mg/ml R$ 5,75 

78  8.000 CP Finasterida 5mg R$ 1,2356 

79  3.000 CP Fluconazol 150mg R$ 0,612 

80  8.000 CP Flunarizina 10mg R$ 0,165 

81  40.000 CP Fluoxetina 20mg R$ 0,117 

82  50 FR Fluoxetina 20mg/ml R$ 42,11 

83  500 AMP Furosemida 10mg/ml R$ 0,83 

84  20.000 CP Furosemida 40mg R$ 0,128 

85  5.000 CP Ginko biloba 80mg R$ 0,572 

86  2.000 CP Glibenclamida 5mg R$ 0,045 
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87  1.000 CP Glimepirida 2mg R$ 0,289 

88  1.000 FR Guaco xarope R$ 3,44 

89  10.000 CP Haloperidol 5mg R$ 0,40 

90  100 AMP Haloperidol 5mg/ml R$ 1,452 

91  100 AMP Haloperidol decanoato R$ 11,72 

92  2.000 CP Hidroclorotiazida 25mg R$ 0,032 

93  500 AMP Hidrocortisona 500mg R$ 8,828 

94  500 FR Hidróxido de aluminio + magnésio suspensão R$ 4,38 

95  1.000 FR Ibuprofeno 100mg/ml R$ 3,84 

96  30.000 CP Ibuprofeno 600mg R$ 0,311 

97  1.000 FR Iodeto de potássio xarope R$ 6,876 

98  300 FR Ipratrópio 0,25mg/ml nebulização R$ 8,612 

99  2.000 CP Ivermectina 6mg R$ 3,859 

100  200 FR Lactulose 667mg/ml R$ 9,12 

101  3.000 CP Levodopa 200 + benserazida 50mg R$ 3,556 

102  10.000 CP Levotiroxina sódica 100mg R$ 0,229 

103  10.000 CP Levotiroxina sódica 25mg R$ 0,237 

104  600 AMP Lidocaína 2% sem vasocontritor R$ 4,625 

105  8.000 CP Loratadina 10mg R$ 0,34 

106  500 FR Loratadina 1mg/ml xarope R$ 4,013 

107  2.000 CP Losartana potássica 50mg R$ 0,1666 

108  1.000 CP Luteína + zeaxantina + vitaminas R$ 2,30 

109  1.000 CP Maleato de fluvoxamina 100mg R$ 4,37 

110  2.000 CP Metformina 850mg R$ 0,177 

111  5.000 CP Metildopa 250mg R$ 1,014 

112  10.000 CP Metoclopramida 10mg R$ 0,163 

113  1.000 FR Metoclopramida 4mg/ml R$ 3,445 

114  2.000 AMP Metoclopramida 10mg/2ml R$ 0,620 

115  200 BISN Metronidazol 100mg/g gel vaginal R$ 7,30 

116  5.000 CP Metronidazol 250mg R$ 0,192 

117  100 FR Metronidazol 40mg/ml suspensão R$ 11,29 

118  1.000 CP Mirtazapina 45mg R$ 3,315 

119  7.000 CP Mononitrato de isossorbida 20mg R$ 0,214 
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120  2.000 BISN Neomicina + bacitracima pomada R$ 3,332 

121  10.000 CP Nifedipino 10mg R$ 0,30 

122  7.000 CP Nimesulida 100mg R$ 0,113 

123  500 FR Nistatina 100.000ui suspensão R$ 6,353 

124  1.000 BISN Nistatina 25.000ui creme vaginal R$ 7,019 

125  4.000 CP Nitrendipino 20mg R$ 1,39 

126  1.000 CP Nitrofurantoína 100mg R$ 0,453 

127  5.000 CP Norfloxacino 400mg R$ 0,977 

128  2.000 CP Nortriptilina 25mg R$ 0,50 

129  1.000 CP Olanzapina 5mg R$ 0,889 

130  1.000 FR Óleo mineral R$ 3,546 

131  60.000 CP Omeprazol 20mg R$ 0,122 

132  500 AMP Omeprazol 40mg/ml R$ 39,88 

133  1.000 CP Oxibutinina 5mg R$ 1,144 

134  3.000 FR Paracetamol 200mg/ml R$ 0,803 

135  50.000 CP Paracetamol 750mg R$ 0,3013 

136  20.000 CP Paroxetina 20mg R$ 0,437 

137  700 FR Prednisolona 3mg/ml R$ 7,7706 

138  7.000 CP Prednisona 20mg R$ 0,297 

139  5.000 CP Prednisona 5mg R$ 0,243 

140  3.000 CP Pregabalina 75mg R$ 1,632 

141  1.000 CP Prometazina 25mg R$ 0,265 

142  200 AMP Prometazina 25mg/ml R$ 3,892 

143  2.000 CP Propranolol 40mg R$ 0,063 

144  4.000 CP Risperidona 2mg R$ 0,357 

145  1.000 CP Rivaroxabana 20mg R$ 9,37 

146  1.000 SACHE Sais para reidratação oral com sabor R$ 1,313 

147  500 FR Salbutamol 0,4mg/ml R$ 1,972 

148  50 FR Salbutamol 100mcg nasal R$ 22,29 

149  1.000 CP Secnidazol 1g R$ 2,712 

150  40.000 CP Sertralina 50mg R$ 0,258 

151  15.000 CP Sinvastatina 20mg R$ 0,134 

152  15.000 CP Sinvastatina 40mg R$ 0,2957 



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

Avenida Sol da América, 347 - Fone: 55-3730-1020 
CEP: 98.415-000 

CNPJ: 92.403.583/0001-10 
 

 

153  3.000 CP Succinato de desvenlafaxina 100mg R$ 2,84 

154  30.000 CP Succinato de metoprolol 50mg R$ 1,00 

155  500 BINS Sulfadiazina de prata 1% creme R$ 6,057 

156  500 FR Sulfametoxazol 40+ trimetropina 8mg/ml R$ 14,14 

157  5.000 CP Sulfametoxazol 400+ trimetropina 80mg R$ 0,426 

158  500 FR Sulfato ferroso 125mg/ml R$ 2,585 

159  8.000 CP Sulfato ferroso 40mg R$ 0,0616 

160  20.000 CP Tartarato de metoprolol 100mg R$ 0,873 

161  500 AMP Tramadol 50mg/ml R$ 1,459 

162  3.000 CP Tramadol 50mg R$ 0,42 

163  20 FR Travoprosta 0,04mg/ml oftálmico R$ 39,10 

164  4.000 CP Varfarina sódica 5mg R$ 0,502 

165  10.000 CP Venlafaxina 150mg R$ 2,06 

166  10.000 CP Venlafaxina 75mg R$ 1,14 

167  3.000 CP Verapamil 80mg R$ 0,64  

168  1.000 AMP Vitamina b (complexo b) R$ 1,087 

2. Da entrega dos materiais:  

2.1. Do local para recebimento 

 Os medicamentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde de Vista 

Alegre – RS, nas quantidades e datas de acordo com a solicitação desta secretaria, cujo 

prazo de validade dos medicamentos deverá ser superior a 12 (doze) meses 

2.2. Do prazo para entrega:  

 O prazo de entrega desta licitação será de até 10 (dez) dias, após a emissão da ordem 

de fornecimento emitida pela Prefeitura Municipal. 

 

3. Da Dotação Orçamentária: 

DOTAÇÃO: 214 

ORGÃO: 07 – Fundo Municipal da Saúde 

UNIDADE: 02 – SMS FMS/Convênios 

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.047.2.027 – Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuita 
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RECURSO: 4050 – Farmácia Básica – Estadual  

CATEGORIA: 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 

DOTAÇÃO: 215 

ORGÃO: 07 – Fundo Municipal da Saúde 

UNIDADE: 02 – SMS FMS/Convênios 

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.047.2.027 – Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuita 

RECURSO: 4500 – Programa de Atenção Básica 

CATEGORIA: 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 

4. Do Pagamento:  

O pagamento será efetuado de acordo com as quantidades solicitadas, em até 30 (trinta) dias 

após a entrega dos itens solicitados e apresentação de nota fiscal eletrônica. 

5. Da Vigência:  

O presente terá vigência por 12 meses a contar da assinatura do contrato. 
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ANEXO – II 

PROCURAÇÃO (MODELO) 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2020 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS. 

 À Equipe de Apoio, 

 Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da empresa), com sede (en-

dereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº. ....., e Inscrição Estadual nº. ......, representada, neste 

ato, por seu(s) ..... , (qualificação(ões)...... do(s) outorgantes(s) Sr.(a)....., Cédula de Identidade RG 

nº. .... e CPF nº. ....., nomeia(m) e constitui(em) seu bastante procurador o(a) Sr.(a) ....... , (qualifi-

cação), Cédula de Identidade RG nº. ... e CPF nº. ..... , a quem confere(imos) amplos poderes para 

representar a (Razão Social da Empresa), perante o Município de Vista Alegre/RS, no que se referir 

ao Pregão Eletrônico nº. 0___ / 20___ , especialmente para tomar toda e qualquer decisão duran-

te as fases do Pregão, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS RE-

QUISITOS DE HABILITAÇÃO, oferecer/assinar PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILI-

TAÇÃO em nome da Outorgante, formular lances na etapa de lances, negociar a redução de preço, 

manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao 

final da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, firmar contrato em 

nome da Outorgante, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 

Outorgante. 

A presente procuração é válida até o final do processo do Pregão Eletrônico nº. ____ /20____, 

inclusive a execução total do contrato. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 

_____________, ____ de ____________ de 20__. 

_________________________________ 

Diretor Sócio-Gerente ou Equivalente. 

(Reconhecer Firma) 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (MODELO) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2020 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS. 

Ao  

Município de Vista Alegre 

PREGÃO ELETRÔNICO N°30/2020 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO – AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-

TOS PARA A FARMÁCIA DA UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 

 

A empresa ________________________________, através de seu Diretor ou Responsável Legal Sr. 

___________________________________, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada ini-

dônea para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

 

_________________________, ______ de __________________ de 2020. 

 

____________________________________ 

Representante Legal 

(Firma reconhecida) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR (MODELO) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2020 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS. 

............................................................................................................................. Inscrito 

no CNPJnº............................................................................, por intermédio de seu representante 

legal................................................................................................................portador da Carteira de 

Identidade nº ..............................................................e CPF nº....................................................., 

DECLARA, para fins de disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

(   ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

(  ) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis ano 

 

 

 

......................................................, ......... de ....................................... de 2020. 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO (MODELO) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2020 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS. 

  

  

                       (Nome da empresa) ......................................................................., CNPJ n.º 

...................................................., sediada.............................................(endereço  completo), 

declara, sob as penas da lei, conforme art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

que está ciente e cumpre plenamente os requisitos da habilitação e entrega os envelopes conten-

do a indicação do objeto e do preço oferecidos.  

  

  

  

--------------------------------------------------- 

Local e Data 

 

 

  

  

  

  

      --------------------------------------------------------               

 Nome e Identificação do declarante  

Assinatura responsável legal 

 

 

 

 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO (MODELO) 



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

Avenida Sol da América, 347 - Fone: 55-3730-1020 
CEP: 98.415-000 

CNPJ: 92.403.583/0001-10 
 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2020 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS. 

 

............................................................................................................................. Inscrito 

no CNPJ nº............................................................................, por intermédio de seu representante 

legal................................................................................................................portador da Carteira de 

Identidade nº ..............................................................e CPF nº....................................................., 

DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 

21 de junho de 1993, que não tem, em seu quadro de empregados/colaboradores, Agentes Públi-

cos da Prefeitura Municipal de Vista Alegre, exercendo funções de gerência, administração ou to-

mada de decisão. 

 

......................................................, ......... de ....................................... de 2020. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa 

 

Art. 299 – Código Penal - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 

constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com 

o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente rele-

vante: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 

 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (ME’s ou EPP’s) (MODELO)  
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2020 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS. 

 

 

 À Equipe de Apoio, 

  

 

 Declaro, sob as penas da lei, que a licitante .........................................................., CNPJ nº. 

.........................., se enquadra na definição do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06, pelo que 

pretende EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA, conferido por esta Lei e que, para tanto, atende 

suas condições e requisitos, não estando incursa em nenhum dos impedimentos constantes do § 

4º do artigo 3º. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

__________________, ____ de ___________ de 20__. 

 

 

 

 

_______________________________             ______________________________ 

       Assinatura do Representante Legal      Assinatura do Contador 

                                                                        (Carimbo) 
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ANEXO VIII 

PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA AO LANCE FINAL (MODELO) 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2020 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS. 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a aquisição de medicamentos para a farmácia da UBS 

– Unidade Básica de Saúde, CONFORME QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, MARCA E VA-

LORES DA PROPOSTA COMERCIAL ABAIXO: 

1.1. Especificações dos materiais: 

Item Quant Und Especificação do Material Marca 
Preço Uni-

tário – R$ 

Preço To-

tal – R$ 

1  5.000 CP Aciclovir 200mg    

2  300 BISN Aciclovir 50mg/g    

3  40.000 CP Ácido acetil salicílico 100mg    

4  7.000 CP Ácido fólico 5mg    

5  7.000 CP Ácido valpróico 250mg    

6  7.000 CP Ácido valpróico 500mg    

7  200 FR Ácido valpróico 50mg/ml    

8  5.000 CP Albendazol 400mg    

9  700 FR Albendazol 40mg/ml    

10  7.000 CP Alendronato de sódio 70mg    

11  4.000 CP Alopurinol 300mg    

12  4.000 CP Amiodarona 200mg    

13  40.000 CP Amitriptilina 25mg    

14  2.000 FR 
Amoxicilina 250mg/5ml pó sus-
pensão 

   

15  300 FR 
Amoxicilina 50 + clavulanato 12,5 
mg/ml 

   

16  3.000 CP 
Amoxicilina 875mg + clavulanato 
125 mg 

   

17  30.000 CP Amoxicilina 500mg    

18  700 FR Ampicilina 50/ml pó suspensão    
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19  5.000 CP Ampicilina 500mg    

20  10.000 CP Anlodipino 5mg    

21  2.000 CP Atenolol 25mg    

22  7.000 CP Atorvastatina 40mg    

23  6.000 CP Azitromicina 500mg    

24  3.000 CP Baclofeno 10mg    

25  300 FR Benzoato de benzila 25% loção    

26  8.000 CP Biperideno 2mg    

27  500 CP Bisacodil 5mg    

28  2.000 CP Captopril 25mg    

29  20.000 CP Carbamazepina 200mg    

30  50 FR Carbamazepina 20mg/ml solução    

31  40.000 CP 
Carbonato de cálcio 600mg + vi-
tamina D 200 UI 

   

32  10.000 CP Carbonato de lítio 300mg    

33  7.000 CP 
Carisoprodol + cafeína + parace-
tamol + diclofenaco (tandrilax) 

   

34  20.000 CP Carvedilol 25mg    

35  20.000 CP Carvedilol 6,25mg    

36  1.000 FR Cefalexina 250mg/ml    

37  15.000 CP Cefalexina 500mg    

38  1.000 AMP Ceftriaxona 1g    

39  300 BISN Cetoconazol 20mg/g pomada    

40  500 AMP Cetoprofeno 100mg IV /IM    

41  4.000 CP Ciclobenzaprina 10mg    

42  3.000 CP Cilostazol 100mg    

43  7.000 CP Ciprofloxacino 500mg    

44  200 AMP Ciprofloxacino 2mg/ml IV    

45  25.000 CP Citalopram 20mg    

46  200 BINS Clobetasol 0,5mg/g    

47  800 FR Clonazepam 2,5 mg/ml    

48  7.000 CP Clopidogrel 75mg    

49  300 FR 
Cloreto de sódio 0,9% solução na-
sal 
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50  7.000 CP Clorpromazina 100mg    

51  100 AMP Clorpromazina 5mg/ml    

52  800 BISN Dexametasona 1mg/g creme    

53  200 AMP Dexametasona 2mg/ml    

54  1.000 FR Dexclorfeniramina 0,4ml/ml    

55  40.000 CP Diazepam 10mg    

56  300 AMP Diazepam 5mg/ml    

57  500 BISN Diclofenaco 1,16g gel    

58  3.000 AMP Diclofenaco 75mg/ml    

59  20.000 CP Diclofenaco de sódio 50mg    

60  3.000 CP Digoxina 0,25mg    

61  1.000 AMP Dipirona 500mg/ml EV/IM    

62  50.000 CP Dipirona sódica 500mg    

63  2.000 FR Dipirona 500mg/ml    

64  800 AMP 
Dipropionato de betametasona 5 + 
fosfato dissodico de betametasona 
2mg/ml 

   

65  3.000 CP Divalproato de sódio 250mg    

66  1.000 CP Domperidona 10mg    

67  10.000 CP Doxazosina 2mg    

68  200 FR Dropropizina 3mg/ml xarope    

69  5.000 CP Duloxetina 60mg    

70  2.000 CP Enalapril 10mg    

71  10.000 CP Escitalopram 10mg    

72  5.000 CP Escopolamida 10mg    

73  10.000 CP Espironolactona 25mg    

74  3.000 CP Estrógenos conjugados 0,625mg    

75  8.000 CP Fenitoína 100mg    

76  20.000 CP Fenobarbital 100mg    

77  300 FR Fenobarbital 40mg/ml    

78  8.000 CP Finasterida 5mg    

79  3.000 CP Fluconazol 150mg    

80  8.000 CP Flunarizina 10mg    

81  40.000 CP Fluoxetina 20mg    
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82  50 FR Fluoxetina 20mg/ml    

83  500 AMP Furosemida 10mg/ml    

84  20.000 CP Furosemida 40mg    

85  5.000 CP Ginko biloba 80mg    

86  2.000 CP Glibenclamida 5mg    

87  1.000 CP Glimepirida 2mg    

88  1.000 FR Guaco xarope    

89  10.000 CP Haloperidol 5mg    

90  100 AMP Haloperidol 5mg/ml    

91  100 AMP Haloperidol decanoato    

92  2.000 CP Hidroclorotiazida 25mg    

93  500 AMP Hidrocortisona 500mg    

94  500 FR 
Hidróxido de aluminio + magnésio 
suspensão 

   

95  1.000 FR Ibuprofeno 100mg/ml    

96  30.000 CP Ibuprofeno 600mg    

97  1.000 FR Iodeto de potássio xarope    

98  300 FR Ipratrópio 0,25mg/ml nebulização    

99  2.000 CP Ivermectina 6mg    

100  200 FR Lactulose 667mg/ml    

101  3.000 CP Levodopa 200 + benserazida 50mg    

102  10.000 CP Levotiroxina sódica 100mg    

103  10.000 CP Levotiroxina sódica 25mg    

104  600 AMP Lidocaína 2% sem vasocontritor    

105  8.000 CP Loratadina 10mg    

106  500 FR Loratadina 1mg/ml xarope    

107  2.000 CP Losartana potássica 50mg    

108  1.000 CP Luteína + zeaxantina + vitaminas    

109  1.000 CP Maleato de fluvoxamina 100mg    

110  2.000 CP Metformina 850mg    

111  5.000 CP Metildopa 250mg    

112  10.000 CP Metoclopramida 10mg    

113  1.000 FR Metoclopramida 4mg/ml    

114  2.000 AMP Metoclopramida 10mg/2ml    
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115  200 BISN Metronidazol 100mg/g gel vaginal    

116  5.000 CP Metronidazol 250mg    

117  100 FR Metronidazol 40mg/ml suspensão    

118  1.000 CP Mirtazapina 45mg    

119  7.000 CP Mononitrato de isossorbida 20mg    

120  2.000 BISN Neomicina + bacitracima pomada    

121  10.000 CP Nifedipino 10mg    

122  7.000 CP Nimesulida 100mg    

123  500 FR Nistatina 100.000ui suspensão    

124  1.000 BISN Nistatina 25.000ui creme vaginal    

125  4.000 CP Nitrendipino 20mg    

126  1.000 CP Nitrofurantoína 100mg    

127  5.000 CP Norfloxacino 400mg    

128  2.000 CP Nortriptilina 25mg    

129  1.000 CP Olanzapina 5mg    

130  1.000 FR Óleo mineral    

131  60.000 CP Omeprazol 20mg    

132  500 AMP Omeprazol 40mg/ml    

133  1.000 CP Oxibutinina 5mg    

134  3.000 FR Paracetamol 200mg/ml    

135  50.000 CP Paracetamol 750mg    

136  20.000 CP Paroxetina 20mg    

137  700 FR Prednisolona 3mg/ml    

138  7.000 CP Prednisona 20mg    

139  5.000 CP Prednisona 5mg    

140  3.000 CP Pregabalina 75mg    

141  1.000 CP Prometazina 25mg    

142  200 AMP Prometazina 25mg/ml    

143  2.000 CP Propranolol 40mg    

144  4.000 CP Risperidona 2mg    

145  1.000 CP Rivaroxabana 20mg    

146  1.000 
SA-
CHE 

Sais para reidratação oral com 
sabor 

   

147  500 FR Salbutamol 0,4mg/ml    
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148  50 FR Salbutamol 100mcg nasal    

149  1.000 CP Secnidazol 1g    

150  40.000 CP Sertralina 50mg    

151  15.000 CP Sinvastatina 20mg    

152  15.000 CP Sinvastatina 40mg    

153  3.000 CP 
Succinato de desvenlafaxina 
100mg 

   

154  30.000 CP Succinato de metoprolol 50mg    

155  500 BINS Sulfadiazina de prata 1% creme    

156  500 FR 
Sulfametoxazol 40 + trimetropina 
8mg/ml 

   

157  5.000 CP 
Sulfametoxazol 400 + trimetropina 
80mg 

   

158  500 FR Sulfato ferroso 125mg/ml    

159  8.000 CP Sulfato ferroso 40mg    

160  20.000 CP Tartarato de metoprolol 100mg    

161  500 AMP Tramadol 50mg/ml    

162  3.000 CP Tramadol 50mg    

163  20 FR Travoprosta 0,04mg/ml oftálmico    

164  4.000 CP Varfarina sódica 5mg    

165  10.000 CP Venlafaxina 150mg    

166  10.000 CP Venlafaxina 75mg    

167  3.000 CP Verapamil 80mg    

168  1.000 AMP Vitamina b (complexo b)    

TOTAL: R$ 

 

Total Geral por extenso R$ ............ (.....................................................................); 
 

Obs.: Nos valores acima deverão estar compreendidos, além do lucro, encargos sociais, taxas e 

seguros, quaisquer despesas de responsabilidade da proponente que, direta ou indiretamente, 

decorram da execução do objeto licitado, na forma e condições previstas no Edital e seus Anexos.   

Dados do Proponente: 

Nome:______________________________________________________________________ 

Razão Social: ________________________________________________________________ 
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Endereço Completo: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Telefone: ___________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Validade da proposta (não inferior a 60 dias): ______________________________________ 

Prazo de entrega (____________________________________________________________) 

Local e data: ______________________________________________. 

 

Dados Bancários: 

Banco: _________________________________________  

Agencia nº: __________________________   Conta nº. ______________________ 

 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

__________________, ____ de ____________ de 20__. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura responsável legal e carimbo da Empresa 
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ANEXO IX 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (MODELO) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2020 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 

Prefeitura Municipal de Vista Alegre – RS. 

  

No dia ___ (_____) do mês de ____________________ de 20___, no Município de Vista Alegre – 

RS, foi registrado os preços abaixo relacionados, para eventual e futura aquisição de 

____________________ para _____________ conforme especificações e quantitativos constantes 

da planilha que segue, em atendimento as necessidades das secretarias solicitantes, resultante do 

Pregão Eletrônico nº ___/20___ e Processo Administrativo nº ___/20___ para Sistema de Registro 

de Preços.  

 Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:  

Código  Nome da empresa  Itens   

      

   

   

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especifi-

cados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, 

bem como pelo Decreto Municipal nº 066/2017 (Institui Registro de Preços), Decreto Municipal Nº 

37/2018 e Decreto Municipal Nº 48/2020, pelas condições do edital, termos da proposta, median-

te as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:   

Empresa  CNPJ  Representante  CPF   

        

    

    

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços 

para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:   

REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação pelo período de ....................... 

(.............) meses, contados da homologação da Ata de Registro de Preços tudo em conformidade 
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com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus 

anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, 

os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do pre-

sente Registro de Preços.   

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os 

respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a 

utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de re-

curso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condi-

ções.   

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO  

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço, inscrito na 

Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respec-

tivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de vali-

dade do registro, conforme segue:  

Fornecedor:      

Item Especificação Unidade Marca Quant. Preço unitário Preço total 

              

       

              

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:  

A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de homologação 

da mesma.  

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:  

4.1. Para consecução do fornecimento dos produtos registrados nesta Ata serão celebradas Auto-

rizações/Ordens de Fornecimentos específicas com as empresas, em posteriores e diversas solici-

tações, conforme disposto no item 5 desta Ata. 

4.2. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os produtos não atendam as especificações 

do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a 

LICITANTE a providenciar a substituição do bem não aceito, no prazo de 72 horas.  

4.3. A adjudicatária deverá atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

decorrentes dos fornecimentos;   
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CLÁUSULA QUINTA – DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO E CONTRATAÇÃO:  

5.1. Os fornecedores que tenham seus preços registrados poderão ser convidados, na ordem de 

classificação, a firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços, durante o período de 

sua vigência, observadas as condições fixadas no edital do procedimento e as normas pertinentes, 

mediante a Autorização/Ordem de fornecimento. 

5.2. A Autorização/Ordem de Fornecimento formaliza a contratação do sistema de Registro de 

Preços, servindo de instrumento contratual para os fins de lei, sem prejuízo do caráter vinculatório 

obrigacional da Ata de Registro de Preço. 

5.3. Para a emissão da Autorização/Ordem de Fornecimento visando à realização do negócio jurí-

dico e de acordo com critérios de conveniência e oportunidade da Administração, a Unidade Ad-

ministrativa ou Secretaria Municipal participante do processo de Registro de Preços, dentro da 

programação de compras, deverá efetuar a solicitação da aquisição, com a quantidade necessária 

para a ocasião e o destino dos bens, ao órgão gerenciador. 

5.4. Para fins de liberação da contratação decorrente do Registro de Preços, dentro de seu prazo 

de validade, o órgão gerenciador deverá processar, previamente a esse ato, a consulta e a verifica-

ção da disponibilidade de recursos orçamentário-financeiros e do preço ainda se encontrar dentro 

do de mercado, sob pena de não-concretização dos mesmos. 

5.5. Aplica-se às contratações decorrentes do Registro de Preços o disposto no Capítulo III e, aos 

participantes do procedimento do Registro de Preços ou contratados, o disposto no Capítulo IV, 

ambos da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, no que couber. 

5.6. As condições expressas no presente Edital e em seus anexos são básicas para o Contra-

to/Autorização de Fornecimento que deles decorrer. 

5.7. O quantitativo máximo indicado no item do objeto deste Edital não poderá ser excedido no 

somatório das quantidades requeridas pelas Autorizações/Ordens de Fornecimento para o mesmo 

item.  

5.8. Na Autorização/Ordem de Fornecimento constarão as quantidades a serem entregues, a data 

de solicitação, a dotação orçamentária, a vinculação ao Edital e ao preço da proposta vencedora e 

a Unidade Administrativa vinculada ao objeto. 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E DA FORMA DE FORNECIMENTO:  

6.1. O fornecimento dos itens que serão contratados deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, 

após o recebimento da Autorização/Ordem de Fornecimento, em horário de expediente da Admi-

nistração,  cujo prazo de validade dos medicamentos deverá ser superior a 12 (doze) meses 

6.2. O Município procederá à solicitação do objeto nas quantidades que lhe convier, dentro do 

prazo de contratação. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL DE ENTREGA:  

7.1. A entrega ocorrerá conforme ordem de compra e os materiais, objetos do referido Edital de-

verão ser entregues na Unidade Básica de Saúde, localizado na Avenida Padre Abílio, nº 905, Cen-

tro, Vista Alegre – RS. 

7.2. Todos os itens deverão ser entregues em conformidade com as especificações e característi-

cas mínimas, constantes no edital – ANEXO I e em conformidade as marcas apresentadas. 

7.3. Dependendo da necessidade da Administração poderá haver alterações quanto aos prazos de 

entrega. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E ACEITAÇÃO:  

8.1. Na ocasião do recebimento do objeto deste Processo serão verificadas e avaliadas as caracte-

rísticas cotadas na proposta vencedora, adequadas e vinculadas ao instrumento convocatório 

(quantidades, qualidade e especificações), podendo, em caso de entrega em desacordo com o 

pedido e/ou com o ofertado, ser devolvido ao licitante para troca e devida adequação, sob pena 

das sanções cabíveis, ficando as despesas a cargo do licitante. 

8.2.  Verificada a desconformidade de algum dos produtos adquiridos, a licitante vencedora deve-

rá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da noti-

ficação do fornecedor, podendo sujeitar-se às penalidades previstas neste edital. 

8.3. A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por 

inadimplemento. 

8.4. O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a 

completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte. 

8.5. A nota fiscal/fatura, correspondente às quantias entregues, deverá, obrigatoriamente, ser 

apresentada junto com o seu objeto. 

8.6. O recebimento definitivo dos produtos não exime a licitante vencedora de responsabilidade 

pela sua qualidade, quantidades, segurança e compatibilidade com o fim a que se destinam e de-

mais peculiaridades dos mesmos, até mesmo dentro dos demais direitos de consumidor do Muni-

cípio. 

8.7. Os objetos licitados deverão ser entregues conforme especificações mínimas do edital, sob 

pena de devolução, sendo que as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 

acréscimos legais correrão por conta exclusiva da Contratada. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E COMPOSIÇÃO FINANCEIRA:  

9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega total de todos os itens do 

empenho, mediante apresentação da Nota Fiscal, em nome do Município de Vista Alegre. 
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Obs: Preferencialmente, deverá constar o nº da agência e da conta bancária na própria Nota Fis-

cal, ou juntamente com esta. 

9.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se 

acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pa-

gamento. 

9.3. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de 

cobrança, prova de regularidade perante o INSS e ao FGTS, observada a natureza jurídica da lici-

tante. 

9.4. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou ina-

dimplência contratual. 

9.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

9.6. O faturamento do objeto licitado, se dará em nome do Município de Vista Alegre, CNPJ 

92.403.583/0001-10, com menção na Nota Fiscal. 

9.7. Os valores pagos em atraso, somente serão corrigidos, caso derivar de culpa exclusiva do Mu-

nicípio, neste caso, os valores serão corrigidos pelo INPC.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO:  

10.1. Cabe à Unidade Administrativa vinculada e participante do Registro de Preços proceder à 

fiscalização rotineira do material recebido, quanto à quantidade, ao atendimento de todas as es-

pecificações e prazos de entrega, juntamente com o servidor responsável pelas atribuições do car-

go. 

10.2. Os fiscais, juntamente com  o profissional farmacêutico ou responsável pelo recebimento, 

estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material que não satisfaça as 

especificações estabelecidas ou que estejam sendo entregues fora do horário preestabelecido. 

10.3. As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser comunicadas ao órgão gerenciador, 

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para que sejam tomadas as providências necessá-

rias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicar as penalidades previstas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES:  

11.1. O fornecedor registrado responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das con-

tratações, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou a terceiros, 

independentemente da fiscalização exercida pelo Município. 
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11.2. A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais resultantes da execução desta Ata, nos termos do art.71 da Lei nº 8.666/93. 

11.3. As contribuições sociais e danos contra terceiros são de responsabilidade da empresa regis-

trada. 

11.4. É responsável, também, a empresa fornecedora pela qualidade dos itens fornecidos, caben-

do-lhe verificar o atendimento das especificações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECE-

DOR:  

12.1. O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado, facultada a defesa prévia do interes-

sado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos: 

I – Pela Administração, quando: 

a) O fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao 

registro de preços e ao disposto nesta Ata; 

b) O fornecedor não formalizar os contratos decorrentes do registro de preços ou não reti-

rar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua 

justificativa; 

c) O fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de 

preços; 

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do re-

gistro de preços; 

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 

f) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas; 

g) Quando o fornecedor não aceitar baixar o peço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; 

h) Quando o fornecedor perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnicas 

exigidas no processo licitatório.  

II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 

cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços, por fato 

superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior. 

§ 1° A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos previstos no 

inciso I deste artigo, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 

juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços. 
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§ 2° No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será 

feita por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado ou suspenso o 

preço registrado a partir da publicação. 

§ 3° A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da 

obrigação de contratar com a Administração, se apresentada com antecedência de 5 (cinco) dias 

da data da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços pelos 

preços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumen-

to convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 

§ 4° Será estabelecido, no edital ou no expediente da solicitação de que tratam os incisos I e II, o 

prazo previsto para a suspensão temporária do preço registrado. 

§ 5° Enquanto perdurar a suspensão, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição dos 

materiais constantes do registro de preços. 

§ 6° Da decisão que a cancelar ou suspender o preço registrado cabe recurso, no prazo de cinco 

dias úteis. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES:  

13.1. Pelo inadimplemento das obrigações estabelecidas nesta Ata estará a empresa fornecedora 

sujeita às seguintes penalidades: 

a) 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; 

b) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 

prejuízo ao resultado: advertência; 

c) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais 

será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atuali-

zado do contrato; 

d) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-

tração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante 

não adimplido do contrato; 

e) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-

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

f) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-

tração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

13.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
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13.3. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa con-

traditório, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as penalidades enunciadas no art. 87 

da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores as seguintes sanções:  

a) Advertência  por  escrito,  quando  a  CONTRATADA praticar  peque-

nas irregularidades;  

b) Multa de 10% (dez por cento) quando o atraso for superior a 48h, contados da data 

da solicitação de entrega, configurando-se após esse prazo a inexecução total do contra-

to/fornecimento, com exceção dos casos fortuitos ou força maior, devidamente com-

provado;  

c) A multa a que se refere o item acima incide sobre o valor total do contrato (autoriza-

ção de fornecimento) e será descontado de Faturas ou créditos existentes ou recolhida 

em até 5 (cinco) dias úteis na Tesouraria da Prefeitura Municipal, contados da ciência da 

empresa por carta registrada ou recebimento do e-mail, sob pena de inscrição em dívida 

ativa;  

d) Suspensão temporária de participação em LICITAÇÃO e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

e) Declaração de inidoneidade para LICITAR E CONTRATAR com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida 

a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

13.4. Pela inadequabilidade do(s) objeto(s) ou produto(s) entregue o fornecedor dos objetos sujei-

tar-se-á a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao quantitativo rejeitado;  

13.5. As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão às LICITANTES remanescentes 

convocadas em virtude da não aceitação da primeira colocada, ressalvado o caso de inadimple-

mento contratual, após a contratação de qualquer das empresas.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR:  

14.1. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de 

Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a 

seguir, quando vierem a atrasar a entrega dos produtos no local onde estiver sendo executado o 

objeto do contrato: 

a) Greve geral; 

b) Calamidade pública; 

c) Interrupção dos meios de transporte; 

d) Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 
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e) Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro 

(Lei nº 10.406/2002). 

14.2. Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela contratada. 

14.3. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato de-

verá ser comunicado à Unidade Administrativa Vinculada Participante, até 24 horas após a ocor-

rência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo 

sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou 

de força maior. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:  

15.1. Considerado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços e, em atendimento ao §1º do 

artigo 28, da Lei Federal nº 9.069 de 29/06/1995, ao artigo 3º, §1º, da Medida Provisória nº 1488-

16, de 02/10/1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, 

exceto a ocorrência de fatos imprevisíveis, nos termos previstos alínea “d” do inciso II do artigo 65 

da Lei Federal nº 8.666/93.  

15.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em 

face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, com-

provadamente, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e fi-

nanceiro da avença.   

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO:  

Fica eleito o foro da Comarca de Frederico Westphalen–RS, para dirimir quaisquer dúvidas decor-

rentes do presente Ata/contratação, renunciando expressamente a qualquer outro mais privilegi-

ado que seja.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CÓPIAS:  

Da presente Ata serão extraídas as seguintes cópias: 

a) Uma (1) para o Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços; 

b) Uma (1) para a empresa registrada; 

c) Uma (1), em extrato, para publicação na imprensa oficial; e 

d) Uma (1) para cada uma das Unidades Administrativas Vinculadas Participantes do Sistema 

de Registro de Preços. 

E por assim haverem acordado, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na 

presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, da Co-

missão Gerenciadora do Sistema de Registro de Preços e pelos representantes da EMPRESA RE-

GISTRADA e testemunhas para o ato. 
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Vista Alegre – RS, __ de __________________de 2020. 

 

 

________________________________ 

Almar Antonio Zanatta 

Prefeito Municipal 

 

 Jurídico:  

 

Participantes:   


