EDITAL DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº 020/2017 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2017
O Município de Pantano Grande TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados,
que, de acordo com o contido no Processo Licitatório nº 020/2017, fará realizar licitação na
Modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2017, do tipo “Menor Preço por Item” , para Registro de
Preços. A licitação será regida de acordo com a legislação pertinente, em especial as Leis
Federais 10.520, de 17 de julho de 2002, e 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, o Decreto Federal 5.450, de 31 de maio de 2005, e o Decreto
Municipal nº 555, de 09 de junho de 2016, juntamente com as condições estabelecidas no presente
Edital
e
seus
Anexos.
Procedimentos
para
acesso
através
do
site:
www.portaldecompraspublicas.com.br.
1. DATA, HORA E LOCAL.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 15 de maio de 2017.
HORÁRIO FINAL PARA O ENVIO DE PROPOSTAS: Até às 8 horas.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Às 08h10min, horário de Brasília - DF.
ABERTURA DOS ITENS PARA A FASE DE LANCES: Às 09h30min.
SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br
1.1. Após a abertura da sessão pública pelo pregoeiro, todos os itens permanecerão
fechados, não sendo possível o envio de lances até às 09h30min deste mesmo dia, para realização
dos procedimentos de análise das propostas iniciais, e se for o caso, a desclassificação das
mesmas em desconformidade a este edital.
1.2. Somente poderão participar da Sessão Pública, os interessados que apresentarem
propostas através do site descrito acima, até às 8 horas do dia da abertura da Sessão Pública.
1.3. As licitantes deverão observar, rigorosamente, as datas e os horários acima definidos,
tanto o da abertura da sessão pública, como o da abertura dos itens para o início da fase de lances.
2. DO OBJETO.
2.1. O presente tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS E
MATERIAL
FARMACOLÓGICO,
AMBULATORIAL,
ODONTOLÓGICO
E
HOSPITALAR, conforme descrição e especificação no ANEXO I – Termo de Referência, parte
integrante deste Edital.
3. DA PARTICIPAÇÃO.
3.1. Poderão participar deste certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente
ao objeto da contratação, que preencham as condições de credenciamento constante deste Edital e
seus Anexos, devidamente cadastrados no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
3.1.1. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema, a
licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de Habilitação
previstas no edital e seus anexos, e se for o caso, a opção pela Lei Complementar 123/06.
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;
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;
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3.2.4. Que esteja suspensa de licitar junto com a Administração Pública, ao Sistema
Eletrônico utilizado pelo Município, e/ou no Cadastro de Fornecedores do Município ou, ainda,
esteja cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses
previstas no art. 88 da Lei 8.666/93;
3.2.5. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa
licitante;
3.2.6. Incorrer em outros impedimentos previstos em Lei.
3.3. Condições para participação das empresas beneficiadas:
3.3.1. Nos termos dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de Dezembro
de 2006, as Empresas Beneficiadas deverão apresentar toda a documentação exigida na
Habilitação, mesmo que esta apresente alguma restrição com relação à Regularidade Fiscal.
3.3.2. Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado às
ME’s e EPP’s, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que a licitante for declarada vencedora de item(ns), prorrogáveis por igual prazo, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa.
3.3.3. A não-regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na
decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas, sendo facultado à
Administração convocar a licitante remanescente na ordem de classificação para contratação ou
revogar a licitação.
4. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA.
4.1. Para participar do pregão, a licitante deverá se credenciar no sistema “PREGÃO
ELETRÔNICO” através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. O credenciamento
dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso
ao sistema eletrônico. As instruções para cadastro estão contidas no site.
4.2. O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal da licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
4.3. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Pantano Grande - RS,
promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
4.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.
5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS.
5.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa
da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, contendo: MARCA;
FABRICANTE; PREÇO UNITÁRIO; PREÇO TOTAL; DETALHAMENTO DO ITEM, e
demais informações necessárias até o horário previsto, no subitem 1.2, sob pena de inabilitação,
ADMITIDO ALGARISMO COM NO MÁXIMO QUATRO CASAS DECIMAIS NO PREÇO
UNITÁRIO.
5.2. A proposta de preços deve ser formulada e enviada em formulário específico,
exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.
5.3. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios
concedidos pela Lei Complementar 123/2006, deverão fazer esta opção, no momento do
cadastramento da proposta no sistema eletrônico.
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5.4. Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem anterior, será considerado que a
licitante optou por renunciar aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06.
5.5. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim com os
lances inseridos durante a Sessão Pública.
5.6. Incumbirá à licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a
Sessão Pública do Pregão. 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.
5.7. 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 firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.
5.8. Toda proposta que eventualmente contemple produto que não corresponda às
especificações deste edital, será desclassificada.
5.9. NA PROPOSTA, SERÁ CONSIDERADO OBRIGATORIAMENTE:
Adicionando a Proposta no Sistema:
VALOR UNITÁRIO R$ 0,0000
VALOR TOTAL R$ 0,0000
MARCA xxx
FABRICANTE xxx
DETALHAMENTO DO ITEM xxx
5.9.1. Prazo de validade da proposta: de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da
Sessão Pública.
5.10. Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como:
abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais,
comerciais, trabalhistas, tarifas, seguros, frete, responsabilidade civil e demais despesas incidentes
ou que venham a incidir sobre o objeto desta licitação.
5.11. Os preços propostos serão considerados completos, objeto desta licitação, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação
de parte da licitante.
5.12. A Nota Fiscal de venda deverá ser em nome da empresa proponente que participou
da licitação.
5.13. Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não
comprometam o interesse público e da Administração.
6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA (Análise das Propostas).
6.1. O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário
previstos no preâmbulo deste edital.
6.2. O Pregoeiro e sua equipe analisarão cada item, desclassificando aquele que se
encontrar em desconformidade com os requisitos mínimos estabelecidos neste edital.
6.3. O sistema ordenará automaticamente, o(s) item(ns) classificado(s) pelo pregoeiro,
sendo que somente este(s) participará(ão) da fase de lances.
7. DA ABERTURA DOS ITENS (Fase de Lances).
7.1. Depois de classificado o(s) item(ns), o pregoeiro dará início a fase competitiva na data
e horário determinados no preâmbulo deste edital, quando então as licitantes poderão encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estas imediatamente informada do
seu recebimento e respectivo valor.
7.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo valor unitário de cada item,
observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
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7.3. Somente serão aceitos os lances, cujos valores forem inferiores ao último lance que
tenha sido anteriormente registrado no sistema.
7.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi
recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
7.5. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em
tempo real do menor valor do lance registrado, vedada à identificação do seu detentor.
7.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível para as licitantes na recepção dos
lances, retornando quando possível no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do
Pregão Eletrônico poderá ser suspensa pelo sistema, e terá seu reinício somente após a
comunicação expressa no ‘chat’ aos participantes pelo Pregoeiro.
7.7. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar/solicitar contrapropostas diretamente a licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, para que seja obtido melhor preço, bem como decidir sobre a sua aceitação.
7.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, mediante
encaminhamento de aviso pelo sistema.
7.8.1. O tempo de IMINÊNCIA poderá ser de até 60 (sessenta) minutos e será definido
pelo pregoeiro durante a sessão de lances de cada item, findo o qual transcorrerá período de tempo
ALEATÓRIO de até 30 (trinta) minutos, neste, encerra-se a recepção de lances a qualquer
momento.
7.9. - Do empate ficto:
7.9.1. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, pelo
sistema, previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada como critério do
desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e/ou
cooperativas.
7.9.2. Entende-se como Empate Ficto, aquelas situações em que as propostas apresentadas
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam
superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta mais bem classificada.
7.9.3. Ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:
7.9.3.1. As microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas detentoras da
proposta de menor valor, serão convocadas no ‘Chat’, após o encerramento da fase de lances, para
apresentarem no prazo de 5 (cinco) minutos nova proposta, ou seja, um único lance, inferior
àquele considerado até então de menor preço.
7.9.3.2. Se as empresas beneficiadas, convocadas no ‘Chat’ na forma do subitem anterior,
não apresentarem um novo lance inferior ao de menor preço, será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.
7.9.3.3. No caso de equivalência dos valores, apresentados pelas “Empresas Beneficiadas”,
que se encontre em situação de empate ficto, o próprio sistema às classificam para um novo, e
único lance.
7.9.3.4. Se nenhuma empresa beneficiada satisfizer as exigências, será declarado vencedor
do certame a licitante detentora da proposta originariamente de menor valor.
7.9.3.5. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar, quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e
verificará a habilitação da licitante em conformidade as disposições deste Edital e seus Anexos.
7.10. Do Encaminhamento da Proposta e Documentação.
7.10.1. Após a publicação na ata eletrônica das “Empresas Melhores Classificadas”,
começa a contar o prazo de até 2 (dois) dias úteis, podendo este ser prorrogado por igual prazo a
critério da Administração, para a postagem do envelope contendo a PROPOSTA e a
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DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO na ordem do item 8, por “SEDEX” ou outro meio
equivalente.
NO ANVERSO DO ENVELOPE:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE/RS
RUA WALDO MACHADO DE OLIVEIRA, Nº. 177, CENTRO, PANTANO
GRANDE/RS, CEP: 96.690-000
PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ___ / 20__
RAZÃO SOCIAL ________________
CNPJ nº. _____________
7.11. A proposta deverá estar devidamente assinada pelo Diretor-Sócio Gerente ou
equivalente, se for procurador, anexar procuração com poderes para tal, com firma reconhecida
em Cartório (conforme modelo Anexo II).
8. DA HABILITAÇÃO.
8.1. Será verificada mediante a apresentação da documentação abaixo relacionada e em
vigor na data da Sessão Pública, obedecendo rigorosamente o prazo fixado no subitem 7.10 e na
ordem conforme segue:
8.1.1. Proposta Ajustada ao Lance final, (conforme modelo Anexo VII), em uma via
contendo: o número do item conforme edital, descrição, quantidade, unidade, marca, valor
unitário e valor total, onde, o valor deverá ser igual e/ou menor ao lance vencedor; nome do
banco; número da conta e o número da agência para depósitos dos valores das obrigações
pactuadas, bem como carimbo do CNPJ e a assinatura do titular, apontando a pessoa que irá
firmar em nome da empresa a Ata de Registro de Preços, e-mail - para o envio da(s) nota(s) de
empenho(s). Se preposto, anexar procuração com poderes específicos para o fim, (conforme
modelo Anexo II).
8.1.2. HABILITAÇÃO:
a) ato constitutivo ou estatuto social ou contrato social e sua consolidação com posteriores
alterações ou ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição da atual administração ou
registro comercial, conforme o tipo de sociedade ou empresa;
b) em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, deverá
ser apresentado decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
c) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ/MF), este, não superior a 90 (noventa) dias;
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União);
e) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
f) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei;
g) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – (FGTS);
h) prova de regularidade trabalhista, mediante a apresentação de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – (CNDT);
i) certidão negativa de Falência ou Concordada, expedida pelo distribuidor da sede da
licitante, com data não superior a 90 (noventa) dias.
8.1.3. 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.
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8.1.4. Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal, conforme modelo do Anexo IV.
8.1.5. Certificado de Registro do Produto, emitido pela ANVISA.
8.1.6. Alvará de Licença para funcionamento da empresa, emitido pelo órgão sanitário
competente.
8.1.7. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha produção/produtos,
emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
8.1.8. Comprovação da Autorização de Funcionamento da Empresa participante da
Licitação. Caso esteja em processo de renovação, a proponente deve apresentar comprovante de
tramitação.
8.1.9. As microempresas ou empresas de pequeno porte (enquadradas nos termos do artigo
3º da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14) ou cooperativas
(enquadradas nos termos do artigo 34 da Lei n.º 11.488/07), deverão apresentar, além de todos os
documentos exigidos, uma das opções abaixo especificadas:
a) declaração, firmada por contador ou técnico contábil e o seu número de registro no CRC,
de que se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual ou cooperativa e não está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do artigo 3º
do referido diploma legal (conforme modelo do Anexo V, ou do Anexo VI) deste edital, ou;
b) certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante (conforme Instrução
Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio DNRC), ou em outro órgão público competente para registros públicos. A referida certidão deverá
ter sido expedida em no máximo 03 (três) meses anteriores a data determinada para a sessão
pública.
8.2. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa)
dias, contados a partir da data de emissão.
NOTA IMPORTANTE:
1 - Em caso de paralisação (greve) dos servidores de Órgãos Públicos Federais,
Estaduais ou Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que
impeça a expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à
apresentação do documento, que não pôde ser apresentado na data estabelecida, em até 5 (cinco)
dias úteis após o encerramento da greve.
8.3. Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se
da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos
documentos que são válidos para matriz e todas as filiais.
8.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, por Servidor do Município de
Pantano Grande ou Publicação em órgão de imprensa oficial.
8.4.1. Quanto aos documentos extraídos de sistema informatizado (Internet), somente
serão aceitos no original impresso, ficando sujeitos à comprovação de sua autenticidade pelo
pregoeiro e equipe de apoio através de consulta on-line.
8.5. Para Certidões Negativas de Débitos (CND) emitidas que não tenham de forma
explícita o prazo de validade, será considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a
partir de suas emissões, devendo estar válidas na data da sessão pública do pregão.
8.6. O não encaminhamento dos documentos no prazo estabelecido no item 7.10, sem
justificativa por escrito e fundamentada, poderá resultar na inabilitação da licitante e a mesma
poderá ser declarada impedida de licitar e/ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
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9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.
9.1. Verificada sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, o
“JULGAMENTO SERÁ PELO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM”.
9.2. Para fins de julgamento de proposta, em atendimento a Lei Complementar nº
147/2014, de 07 de agosto de 2014, que alterou a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, será verificado pelo Pregoeiro, também, a participação no certame de um mínimo de 03
(três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte
sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no
instrumento convocatório. Caso seja constatada a participação no(s) itens(s) de um mínimo de 03
(três) microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente, será dado
preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e/ou cooperativas,
sendo desclassificadas pelo Pregoeiro as propostas das empresas não enquadradas como ME,
EPP e Microempreendedores individuais – MEI.
9.2.1. Regionalmente, a cidade de Pantano Grande pertence ao Vale do Rio Pardo,
integrado pelos seguintes municípios: Boqueirão do Leão, Encruzilhada do Sul, Mato Leitão,
Passo do Sobrado, Santa Cruz do Sul, Vale do Sol, Venâncio Aires, Candelária, Herveiras,
Pantano Grande, Rio Pardo, Sinimbu, Vale Verde e Vera Cruz.
9.3. Se utilizado o disposto no Artigo 49, inciso II da LC nº 123/2006 (“Art. 49: Não se
aplica o disposto nos Arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: II – não houver um mínimo
de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno
porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no
instrumento convocatório;”), será declarado vencedor de item a licitante detentora da proposta
originariamente de menor valor.
9.4. Caso a proposta da empresa vencedora no(s) item(ns) beneficiada pelo tratamento
diferenciado dado pela Lei Complementar 123/2006 não seja vantajosa a administração pública, o
Pregoeiro aplicará o disposto no Art. 49, inciso III da LC 123/2006 (“Art. 49. Não se aplica o
disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: III – o tratamento diferenciado e
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a
administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado;”).
9.5. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará item a item classificados em
primeiro lugar, quanto à compatibilidade do(s) preço(s) em relação ao estimado para contratação e
verificará a habilitação da licitante, conforme disposições do edital.
9.6. É facultada ao Pregoeiro a solicitação a qualquer tempo, de folders, prospectos ou
amostras, no período de 03 (três) dias úteis, a contar da data de solicitação.
9.6.1. A licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo a ser estabelecido
pelo pregoeiro, estará sujeito à desclassificação do(s) item(ns) proposto(s).
9.7. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante
vencedora desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente. Em sendo aceita nos critérios determinados procederá na sua habilitação, na ordem
de classificação, observando sempre o critério do menor valor e assim sucessivamente até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
10. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS.
10.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2 (dois) dias úteis
antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente, por meio de formulário
eletrônico do sistema.
10.2. Os esclarecimentos serão recebidos até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para o
recebimento das propostas, exclusivamente, por meio de formulário eletrônico do sistema.
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10.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital,
decidir sobre a impugnação num prazo de até vinte e quatro horas.
10.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para
realização do certame.
10.5. As impugnações interpostas fora dos prazos não serão conhecidas.
11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
11.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o(s) item(ns) pelo pregoeiro, sempre que não houver recurso.
11.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a
licitante e examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, e assim sucessivamente
até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo declarada vencedora, ocasião em que o
pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
11.3. A Homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro ou,
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar sua intenção de recorrer
de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico.
12.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica objetivamente os fatos e o
direito que a licitante pretenda que sejam revistos pelo pregoeiro.
12.1.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo
pregoeiro disporá do prazo de 03 (três) dias corridos, para apresentação das razões do recurso, por
meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes,
ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contra-razões, em igual número de
dias. O prazo começa a correr do término do prazo da recorrente.
12.1.3. Interposto o recurso o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhálo devidamente informado à autoridade superior.
12.1.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados a autoridade
competente adjudicará o objeto à licitante vencedora e homologará o procedimento.
12.1.5. A falta desta manifestação por parte da licitante importará a decadência do direito
de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
12.1.6. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.1.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais,
bem como os encaminhados por fax.
12.1.8. 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
irregularidades que a teriam viciado, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
13. DAS OBRIGAÇÕES.
13.1. Da Contratante:
13.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
13.1.2. Aplicar a empresa vencedora penalidades, quando for o caso;
13.1.3. Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada,
necessária à perfeita execução do Contrato;
13.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme disposto no edital, após a
entrega da nota fiscal no setor competente;
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13.1.5. Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção.
13.2. Da Contratada:
13.2.1. Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, e em consonância
com a proposta de preços;
13.2.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
13.2.3. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
13.2.4. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros
acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do CONTRATADO;
13.2.5. Providenciar a imediata correção das deficiências e / ou irregularidades apontadas
pelo CONTRATANTE;
13.2.6. Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;
13.2.7. Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital.
14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
14.1. Homologado o resultado da licitação, o Município, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para a
assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá
efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no presente instrumento
licitatório.
14.2. As convocações para assinatura da Ata deverão ser atendidas no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a critério do Município, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e neste edital.
14.3. A ata firmada com os licitantes fornecedores observará a minuta do Anexo VIII deste
Edital, podendo ser alterada nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.666/93.
14.4. Sempre que o licitante vencedor não atender à convocação, nos termos definidos no
item 14.2., deste Edital, é facultado à administração, dentro do prazo e condições estabelecidos,
convocar remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições, ou revogar o item específico ou o Registro de Preços.
14.5. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a adjudicatária obriga-se a fornecer os bens a
ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e
também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as condições mais
favoráveis à Administração.
14.6. A Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura.
14.7. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para
firmar a Ata de Registro de Preços, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.
15. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.
15.1. Os produtos deverão ser entregues na Farmácia Municipal da Prefeitura de Pantano
Grande, na Rua Dom João VI, nº 94, ou onde a mesma indicar, desde que na Sede do Município,
no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, a partir da data do pedido, que será feito de acordo com as
necessidades do Município.
15.2. Os produtos a serem entregues não poderão ter validade inferior a seis meses.
15.3. O(s) item(ns) deverá(ão) ser entregue(s) em conformidade às especificações e
características mínimas, constantes no Anexo I e em conformidade as marcas apresentadas.
15.4. Dependendo da necessidade da Administração, poderá haver alterações quanto ao
prazo de entrega.
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16. DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO.
16.1. Em conformidade ao Art. 73, inciso I e/ou II, da Lei 8.666/93, e posteriores
alterações.
16.2. Caso o produto não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a
CONTRATADA deverá providenciar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data de
notificação expedida pela CONTRATANTE, a sua adequação, visando o atendimento das
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, na
Lei n°. 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor.
17. DOS PAGAMENTOS.
17.1. O pagamento de cada compra será efetuado em até 28 (vinte e oito) dias após a
expedição do Termo de Recebimento Definitivo dos materiais/produtos, e da apresentação da
Nota Fiscal pelo licitante vencedor, devendo as taxas, impostos, fretes e descarregamento estar
inclusos no preço cotado.
17.2. Nos pagamentos realizados após a data de vencimento, incidirá correção monetária
pela variação mensal do IPCA, nas condições e periodicidade estabelecidas pela legislação
aplicável.
17.3. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO, enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
18. DO PREÇO.
18.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da
proposta.
18.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte de material e
qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.
19. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE.
19.1. O beneficiário poderá solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato
através de solicitação formal ao Município, desde que acompanhada de documentos que
comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de
aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos (art. 65, inciso II,
alínea d da Lei 8.666/93).
19.2. O reequilíbrio econômico-financeiro, não poderá ultrapassar o preço praticado no
mercado, e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante na
proposta, e o preço de mercado vigente à época do pedido de revisão dos preços.
19.3. O pedido de realinhamento dos preços praticados poderá acarretar pesquisa de preços
junto aos demais fornecedores com preços registrados, podendo ocorrer substituição na ordem
classificatória de fornecedor devido a obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço.
19.4. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro só serão aceitos com intervalos de
periodicidade de 60 (sessenta) dias, entre um e outro eventual pedido de atualização, devendo a
solicitação ser protocolada nos primeiros quinze dias do mês subsequente ao bimestre citado.
19.5. O procedimento para eventuais solicitações de alteração dos preços está previsto no
Anexo IX, deste Edital.
20. DA SUBCONTRATAÇÃO.
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20.1. A CONTRATADA em nenhuma hipótese poderá ceder a terceiros o presente
contrato de acordo com o artigo 78, VI da Lei 8.666/93.
21. DO PARECER TÉCNICO.
21.1. Para efeito de Adjudicação deste pregão, se necessário, o Pregoeiro encaminhará o
processo à Secretaria Municipal de competência, a fim de que seja emitido Parecer Técnico
referente à proposta vencedora.
21.2. Ocorrendo a desclassificação da empresa vencedora, os autos serão devolvidos ao
Pregoeiro para que este realize nova negociação com as demais empresas, obedecendo-se à ordem
de classificação.
21.3. Somente após tal procedimento, o Pregoeiro fará a Adjudicação à empresa
vencedora.
22. DA RESOLUÇÃO.
22.1. A resolução das obrigações decorrentes deste certame se processará, de acordo com o
que estabelecem os artigos 77 a 80, da Lei nº. 8.666/93.
23. DAS PENALIDADES.
23. Pelo inadimplemento das obrigações, tanto na condição de participante do pregão ou as
licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades:
23.1.1. Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratação;
23.1.2. Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
23.1.3. 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;
23.1.4. Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução
e sem prejuízo ao resultado: advertência;
23.1.5. Executar o contrato, com atraso injustificado até o limite de 5 (cinco) dias após, os
quais serão considerados como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado do contrato;
23.1.6. Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não
adimplido do contrato;
23.1.7. Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
23.1.8. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração
de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
23.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
23.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração, enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor, em virtude de penalidade
ou inadimplência contratual.
24. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR.
24.1. Os preços registrados poderão ser suspensos nos seguintes casos:
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24.1.1. pela Administração, por meio de Edital, quando por ela julgado que o fornecedor
esteja temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do Pregão Eletrônico que deu
origem ao Registro de Preços ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as contratações já
levadas a efeito até a data da decisão;
24.1.2. pelo fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar
temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do Pregão Eletrônico que deu origem
ao Registro de Preços.
24.2. Os preços registrados poderão ser cancelados pela Administração, quando:
24.2.1. o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu
origem ao Registro de Preços;
24.2.2. o fornecedor não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido,
sem a aceitação da justificativa pela Administração;
24.2.3. o fornecedor der causa à resolução administrativa do contrato decorrente do
Registro de Preços;
24.2.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do
registro de preços;
24.2.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
24.2.6. por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
24.3. Os preços registrados poderão ser cancelados pelo fornecedor, mediante solicitação
formal, devendo o mesmo comprovar estar impossibilitado definitivamente de cumprir as
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.
25. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.
25.1. A fiscalização do contrato será exercida por representante legal da contratante, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua execução e de tudo dará ciência à
contratante, conforme art. 67, da Lei Federal nº. 8.666/93.
25.2. Não obstante a Contratada é a única, exclusiva e responsável pela entrega do(s)
produto(s), à Contratante é reservado o direito de sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços,
diretamente ou por prepostos designados.
25.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e na ocorrência desta, não
implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.
25.4. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do presente Edital deverão
ser prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para a Contratante.
26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
26.1. 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 comunicação.
26.2. Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da
informação, composto por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação
sucessiva através do envio de lances dos proponentes com plena visibilidade para o pregoeiro e
total transparência dos resultados para a sociedade, através da Rede Mundial de Computadores –
INTERNET.
26.3. O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro e/ou pelo sistema ou de sua
desconexão.
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26.4. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer uma das
disposições do presente Edital.
26.5. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação
e/ou proposta, relativa ao presente pregão.
26.6. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela equipe de apoio, proceder em
qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada à inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar
originalmente na proposta.
26.7. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados, em qualquer fase da licitação.
26.8. A CONTRATANTE não aceitará sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou,
quaisquer outros.
26.9. No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou
indenização, poderá a licitação ser:
a) adiada sua abertura;
b) alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação;
c) revogar em conformidade ao art. 49 da 8.666/93 e alterações.
26.10. Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação em vigor e elegem as
partes o Foro da Cidade de Rio Pardo/RS, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
26.11. O Município de Pantano Grande se reserva o direito de anular ou revogar a presente
licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.
26.12. Atuarão neste certame as servidoras Veridiana Carlos Hieger, matrícula nº 560-6, e
Letícia da Silveira Carlos, matrícula nº 1419-2, Pregoeira Oficial e Substituta, respectivamente,
bem como os servidores Geruza Dutra Carvalho, matrícula nº 140-6, Gilvanir Alex Grando,
matrícula nº 393-0, e Eloisa de Alexandrino Freitas, matrícula nº 1423-0, membros da Equipe de
Apoio.
26.13. A Pregoeira e sua equipe de apoio encontram-se disponíveis para esclarecimentos
e/ou informações complementares, pelo sistema eletrônico ou pelo fone (51) 3734-2217, Ramal
206, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 12 horas e das 13h30min às 17h30min.
27. SÃO ANEXOS INTEGRANTES DESTE EDITAL:
Anexo I
Termo de Referência.
Anexo II
Modelo de Procuração.
Anexo III
Modelo de Declaração de Idoneidade.
Anexo IV
Modelo de Declaração do Artigo 7º da Constituição.
Anexo V
Modelo do Enquadramento para ME’s ou EPP’s.
Anexo VI
Modelo do Enquadramento de Cooperativa.
Anexo VII
Modelo da Proposta de Preços Ajustada ao Lance Final.
Anexo VIII
Modelo de Minuta de Ata de Registro de Preços.
Anexo IX
Realinhamento dos Preços.
Anexo X
Preço Estimado (Referência) para Contratação.
Prefeitura Municipal de Pantano Grande, em 26 de abril de 2017.

Cassio Nunes Soares
Prefeito Municipal
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
Processo Licitatório nº 020/2017 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2017

1) OBJETO: O presente tem por objeto o Registro de Preços de medicamentos e material
farmacológico, odontológico, ambulatorial e hospitalar, para utilização na Secretaria Municipal de
Saúde ou em outro órgão da administração municipal em que se fizerem necessários, conforme
descrição no item 3, deste Termo de Referência
2) FINALIDADE: Os produtos a serem adquiridos serão utilizados nos utilizados nas Unidades
Básicas de Saúde e para distribuição na Farmácia Municipal, bem como em outro órgão onde se
fizerem necessários, e serão adquiridos conforme se apresentarem as necessidades.
3) DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS:
3.1. Os produtos a terem preços registrados são os seguintes:
ITEM

DESCRIÇÃO

001 Abaixador de Língua (Madeira) – embalagem com 100
unidades
002 Abocath nº 14
003 Abocath nº 16
004 Abocath nº 18
005 Abocath nº 20
006 Abocath nº 22
007 Acebrofilina Xarope Adulto, frasco 120 ml
008 Acebrofilina Xarope Infantil, frasco 120 ml
009 Ácido Acetil Salicílico em comprimido de 100 mg
010 Ácido Fólico em comprimido de 5 mg
011 Ácido Fosfórico 37% Gel em Seringa
012 Ácido Valproico em cápsula de 250 mg
013 Ácido Valproico Líquido, frasco 100 ml
014 Adesivo Fotopolimerizável, frasco 4 ml
015 Adrenalina injetável
016 Água Destilada em frasco de 1.000 ml
017 Água Destilada para Injeção em frasco de 5 ml
018 Água Oxigenada em frasco de 1.000 ml
019 Agulha 25 x 7, em caixa com 100 unidades
020 Agulha 25 x 8, em caixa com 100 unidades
021 Agulha 40 x 12, em caixa com 100 unidades
022 Agulha para Carpule, em caixa com 100 unidades
023 Agulha para insulina, em caixa com 100 unidades
024 Albendazol 400 mg
025 Albendazol suspensão 40mg/ml
026 Álcool 70%, em frasco com 1.000 ml
027 Álcool gel para desinfecção, embalagem com 05 litros
028 Algodão em rolinhos (odonto), embalagem com 50 unidades
029 Algodão, em embalagem de 500 g
030 Alopurinol 100 mg

QUANTIDADE
ESTIMADA

UNIDADE

120

Embalagem

50
100
100
150
130
450
350
150.000
5.000
40
30.000
600
40
70
350
1.000
100
30
25
30
50
35
5.000
500
150
40
50
30
5.000

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Frasco
Frasco
Comprimido
Comprimido
Seringa
Cápsula
Frasco
Frasco
Ampola
Frasco
Frasco
Frasco
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
Comprimido
Frasco
Frasco
Embalagem
Embalagem
Embalagem
Comprimido
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031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071

Ambroxol xarope adulto, frasco 120 ml
Ambroxol xarope pediátrico, frasco 120 ml
Aminofilina Injetável 2 ml
Amiodarona injetável
Amiodarona, comprimido 200 mg
Amitriptilina, comprimido 25 mg
Amoxicilina Líquido, em frasco de 250 mg
Amoxicilina, cápsula de 500 mg
Aparelho de Pressão com Presilha ou Velcro, Adulto
Aparelho de Pressão com Presilha ou Velcro, Infantil
Atadura de crepe 10 cm – 13 fios, em embalagem com 10
unidades-3metros
Atadura de crepe 15 cm – 13 fios, em embalagem com 10
unidades-3 metros
Atropina injetável 25 mg
Atrovent Gotas, frasco 20 ml
Azitromicina 40 mg/ml
Azitromicina 500 mg
Barbeador descartável uma lâmina
Benzilpenicilina Benzatina, Pó p/Susp. Injetável 600.000 UI
com Diluente
Benzilpenicilina Benzatina, Pó p/Susp. Injetável, 1.200.000 UI
com Diluente
Benzilpenicilina Procaína + benzilpenicilina potássica, Pó para
Suspensão Injetável 400.000 UI com Diluente
Berotec Gotas, frasco 20 ml
Biperideno, em comprimido 2 mg
Broca 1012
Broca 1014
Broca 1016
Broca Odontológica nº 4138
Broca Série F de Acabamento em Resina
Butherfly nº 21
Butherfly nº 23
Butherfly nº 25
Butherfly nº 27
Cabo para espelho (odontológico)
Campo Operatório (50cm x 50cm), embalagem com 10
unidades
Carbamazepina Suspensão, frasco 100 ml
Carbamazepina, em comprimido 200 mg
Carbonato de Lítio em comprimido 300 mg
Catéter nasal nº 06
Cateter Nasal tipo Óculos nº 10 adulto
Cateter Nasal tipo Óculos nº 12 adulto
Cedilanide Injetável
Cefalexina Cápsula 500 mg

800
900
150
50
10.000
65.000
2.500
80.000
30
5
400

Frasco
Frasco
Ampola
Ampola
Comprimido
Comprimido
Frasco
Cápsula
Unidade
Unidade
Embalagem

400

Embalagem

150
400
650
5.000
250
200

Ampola
Frasco
Frasco
Comprimido
Unidade
Frasco

600

Frasco

700

Frasco

300
35.000
10
10
10
15
15
400
850
650
50
5
15

Frasco
Comprimido
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Embalagem

350
75.000
15.000
10
1.500
1.500
50
65.000

Frasco
Comprimido
Comprimido
Unidade
Unidade
Unidade
Ampola
Cápsula
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072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Cefalexina Suspensão – frasco com 250 mg
Ciprofloxacino 500 mg
Cloreto de Potássio 10 ml
Cloreto de Sódio 10% 10 ml
Cloreto de Sódio 20% 10 ml
Cloreto de Sódio Solução Nasal (com Conta Gotas), frasco 30
ml
Clorpromazina Injetável 5 ml
Clorpromazina Solução Oral, frasco 40 mg/ml
Clorpromazina, comprimido 100 mg
Clorpromazina, comprimido 25 mg
Complexo B, 2 ml
Compressa de Gaze 10,0 cm x 10,0 cm – 13 fios- 100 %
algodão - Pac. c/ 500 unidades - 5 camadas/8 dobras
Compressa de Gaze 7,5 cm x 7,5 cm – 13 fios- 100 % algodão Pac. c/ 500 unidades - 5 camadas/8 dobras
Descartex 20 lts
Dexametazona Creme 10 g
Dexametazona Injetável 2 mg
Dexametazona Injetável 4 mg
Diazepam Injetável 5 mg/ml
Diazepam, comprimido 5 mg
Diclofenaco Sódico Injetável
Digoxina, comprimido 0,25 mg
Dipirona Gotas 15 ml
Dipirona Injetável 2 ml
Dopamina injetável 10 ml
Doxicilina, comprimido 100 mg
Dramin B6 Injetável 2 ml
Equipo Soro Macrogotas
Equipo Soro Microgotas
Esparadrapo 10 cm x 4,5 m
Esparadrapo 2,5 cm x 4,5 m
Espelho Odontológico nº 05
Estetoscópio Adulto
Fenitoina Injetável 5 ml
Fenitoina, comprimido 100 mg
Fenobarbital Injetável
Fenobarbital, comprimido 100 mg
Fio Cat. Cut. – caixa com 24 unidades
Fita Crepe para Autoclave
Fita de glicose Accuchek Active-Roche c/ 5 glicosímetros
Fita de glicose c/50 c/ 20 glicosímetros em comodato
Fita de glicose On Call Plus, caixa c/ 50 unidades. Deverá
fornecer 20 (vinte) glicosímetros compatíveis em comodato.
Fita Micropore larg. 2,5 cm x 10 m
Fita Micropore larg. 2,5 cm x 4,5 m

1.200
3.500
200
100
100
350

Frasco
Comprimido
Ampola
Ampola
Ampola
Frasco

100
70
35.000
5.000
500
800

Ampola
Frasco
Comprimido
Comprimido
Ampola
Pacote

350
350
2.500
300
600
600
200.000
3.000
25.000
130
2.000
50
3.000
300
1.500
50
150
150
100
15
100
20.000
100
15.000
10
80
45
50
250
500
250

Pacote
Caixa
Tubo
Ampola
Ampola
Ampola
Comprimido
Ampola
Comprimido
Frasco
Ampola
Ampola
Comprimido
Ampola
Unidade
Unidade
Rolo
Rolo
Unidade
Unidade
Ampola
Comprimido
Ampola
Comprimido
Caixa
Unidade
Caixa
Caixa
Caixa
Unidade
Unidade
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115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

Fixador Citológico
Fluconazol 100 mg
Fluoxetina, cápsula 20 mg
Frasco almotolia 250 ml
Furosemida Injetável 2 ml
Furosemida, comprimido 40 mg
Gaze 91cm x 91 metros - 13 fios, tipo queijo
Gel p/ECG, Tubo 1.000 ml
Germikil 5 litros
Glicose 25% 10 ml
Glicose 50% 10 ml
Haloperidol comprimido 5 mg
Haloperidol Injetável
Haloperidol Solução Oral, frasco 20 mg/ml
Hidrocortizona Injetável com diluente 100 mg
Hidrocortizona Injetável com diluente 500 mg
Hioscina Composta Injetável
Hioscina Simples Injetável
Ibuprofeno Solução Oral, frasco 50 mg/ml
Ibuprofeno, comprimido 300 mg
Iodofor, frasco 1.000 ml
Ionômero de vidro restaurador líquido
Ionômero de vidro restaurador pó
Isossorbida Sub Lingual, comprimido 5 mg
Jogos de alavanca Seldin
Kit papanicolau (espéculo, luvas, lâmina, espátula e pinça)
Tam. P
Kit papanicolau (espéculo, luvas, lâmina, espátula e pinça)
Tam. M
Kit papanicolau (espéculo, luvas, lâmina, espátula e pinça)
Tam. G
Lâmina de Bisturi nº 11, Caixa com 100 unidades
Levotiroxina Sódica, comprimido 100 mg
Levotiroxina Sódica, comprimido 25 mg
Lidocaina 2% s/vaso, frasco 20 ml
Lidocaina c/vaso 1,8 ml, caixa com 50 ampolas
Lidocaina s/vaso 1,8 ml, caixa com 50 ampolas
Lisador Injetável 2 ml
Loratadina Xarope 5 mg/ml, frasco 100 ml
Loratadina, comprimido 10 mg
Luva de procedimento látex, Tam. 7,5, caixa com 100 unidades
Luva de procedimento látex, Tam. 8,5, caixa com 100 unidades
Luva de procedimento látex,Tam. 7,0, caixa com 100 unidades
Luva Estéril Tam. 7,0
Luva Estéril Tam. 7,5
Luva Estéril Tam. 8,5
Luva plástica de procedimento, caixa com 100 unidades

35
5.000
120.000
25
250
200.000
15
100
10
50
50
35.000
50
100
100
300
1.000
100
1.000
100.000
60
15
15
8.000
10
800

Unidade
Comprimido
Cápsula
frasco
Ampola
Comprimido
Rolo
Tubo
Frasco
Unidade
Unidade
Comprimido
Ampola
Frasco
Ampola
Ampola
Ampola
Ampola
Frasco
Comprimido
Frasco
Frasco
Frasco
Comprimido
Jogo
Unidade

800

Unidade

200

Unidade

4
5.000
5.000
150
100
10
700
450
10.000
350
200
300
350
350
200
20

Caixa
Comprimido
Comprimido
Frasco
Caixa
Caixa
Ampola
Frasco
Comprimido
Caixa
Caixa
Caixa
Par
Par
Par
Caixa
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159 Manitol frasco 20% 250 ml
160 Máscara de oxigênio alta concentração adulto com reservatório
e tubo de O2
161 Máscara de oxigênio alta concentração infantil com reservatório
e tubo de O2
162 Máscara de venturi para oxigenoterapia (adulto)
163 Máscara de venturi para oxigenoterapia (infantil)
164 Máscara odontológica descartável com tiras, caixa com 50
unidades
165 Máscara p/ nebulização adulto (Kit)
166 Máscara p/ nebulização infantil (Kit)
167 Material restaurador intermediário líquido (odontológico),
frasco de 8 ml
168 Material restaurador intermediário, pó, (odontológico) frasco de
10 g
169 Matriz de Aço 0,05 x 5 x 500 mm
170 Metoclopramida Injetável
171 Metoclopramida Solução Oral, frasco 4 mg/ml
172 Metoclopramida, comprimido 10 mg
173 Metronidazol Gel 50 g
174 Metronidazol, comprimido 250 mg
175 Miconazol creme vaginal 2 %
176 Microbrush, em caixa com 100 unidades
177 Mono Nylon p/sutura 2.0 (facetado c/agulha 20mm), caixa com
24 unid.
178 Mono Nylon p/sutura 3.0 (facetado c/agulha 20mm), caixa com
24 unid
179 Mono Nylon p/sutura 4.0 (facetado c/agulha 20mm), caixa com
24 unid
180 Mono Nylon p/sutura 5.0 (facetado c/agulha 20mm), caixa com
24 unid
181 Neomicina, tubo 10 g
182 Nistatina Suspensão 30 ml
183 Óleo mineral 100 ml
184 Omeprazol, comprimido 20 mg
185 Papel crepado para esterilização (dimensões aproximadas: 50 x
50), caixa com 500 folhas
186 Papel ECG, para aparelho Bionet Cardiocor-2.000
187 Papel para ECG 48 x 30
188 Paracetamol gotas, frasco 200 mg/ml
189 Paracetamol, comprimido 500 mg
190 Permetrina Loção 60 ml
191 Polifix 2 vias
192 Pote coletor estéril 80 ml – tampa vermelha
193 Prednisolona Solução Oral 15 mg/ml, frasco 60 ml
194 Prednisona, comprimido 20 mg
195 Prednisona, comprimido 5 mg

15
20

Frasco
Unidade

10

Unidade

35
10
30

Unidade
Unidade
Caixa

15
15
10

Unidade
Unidade
Frasco

10

Frasco

15
3.000
200
10.000
1.000
20.000
500
15
4

Caixa
Ampola
Frasco
Comprimido
Tubo
Comprimido
Unidade
Caixa
Caixa

15

Caixa

20

Caixa

20

Caixa

1.500
350
100
120.000
04

Tubo
Frasco
Frasco
Comprimido
Caixa

75
50
4.000
200.000
1.000
250
500
250
15.000
10.000

Pacote
Rolo
Frasco
Comprimido
Frasco
Unidade
Unidade
Frasco
Comprimido
Comprimido
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196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

Prometazina Injetável 2 ml
Ranitidina Injetável 2 ml
Resina Fotopolimerizável Z 100 A2
Resina Fotopolimerizável Z 100 A3
Resina Fotopolimerizável Z 100 B2
Ringer Lactato, frasco 1.000 ml
Ringer Lactato, frasco 500 ml
Risperidona 1 mg
Rivotril gotas, frasco 20ml / 2,5mg
Saco de lixo leitoso branco de 100lt
Saco de lixo leitoso branco de 15lt
Saco de lixo leitoso branco de 30lt
Saco de lixo leitoso branco de 60lt
Salbutamol Spray
Seringa 10 ml c/Agulha 25 x 7
Seringa 20 ml c/Agulha 25 x 7
Seringa 3 ml c/Agulha 25 x 7
Seringa 5 ml c/Agulha 25 x 7
Seringa para carpule
Seringa para insulina c/Agulha
Solução de Glicose 5%, frasco 1.000 ml
Solução de Glicose 5%, frasco 250 ml
Solução de Glicose 5%, frasco 500 ml
Sonda Folley nº 16
Sonda Folley nº 18
Sonda Uretal nº 04
Sonda Uretal nº 08
Sonda Uretal nº 10
Sonda Uretal nº 12
Sonda Uretal nº 14
Sonda Uretal nº 16
Soro Fisiológico, frasco 1.000 ml para aplicação endovenosa
Soro Fisiológico, frasco 250 ml para aplicação endovenosa
Soro Fisiológico, frasco 500 ml para aplicação endovenosa
Sugador, em embalagem com 40 unidades
Sulfametoxazol + Trimetropina
Sulfametoxazol + Trimetropina Líquido 60 ml
Sulfato Ferroso
Sulfato Ferroso Gotas, frasco 30 ml
Termômetro clínico oral
Termômetro digital máx. e min. para geladeira
Timolol colírio, maleato 0,5%, frasco 5 ml
Tintura de Benjoin, frasco 1.000 ml
Tira de poliéster para dentista
Vaselina Líquida, frasco 1.000 ml
Verapamil injetável
Verapamil, comprimido 80 mg

400
200
15
15
15
20
50
40.000
250
40
100
100
30
500
2.000
1.500
6.000
10.000
10
100
50
100
50
30
30
80
80
80
50
50
50
150
1.500
800
20
25.000
1.200
45.000
300
30
20
130
6
100
25
50
35.000

Ampola
Ampola
Unidade
Unidade
Unidade
Frasco
Frasco
Comprimido
Frasco
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Frasco
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Frasco
Frasco
Frasco
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Frasco
Frasco
Frasco
Embalagem
Comprimido
Frasco
Comprimido
Frasco
Unidade
Unidade
Frasco
Frasco
Unidade
Frasco
Ampola
Comprimido
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30
Tubo
243 Xilocaína Gel Tópico 30 g
3.2. A estimativa de consumo médio mensal será a quantidade total indicada acima, dividido por
12 (doze) meses. PODERÁ SER SOLICITADA QUANTIDADE INFERIOR, SUPERIOR OU
NENHUMA QUANTIDADE, CONFORME DEMANDA (INTERESSE) DO MUNICÍPIO.
3.3. Os produtos a serem entregues não poderão ter validade inferior a seis meses.
4) VALIDADE DA PROPOSTA: de no mínimo 60 (sessenta) dias.
5) DO PRAZO DE ENTREGA:
5.1. Os produtos deverão ser entregues na Farmácia Municipal da Prefeitura de Pantano Grande,
na Rua Dom João VI, nº 94, ou onde a mesma indicar, desde que na Sede do Município, no prazo
máximo de 7 (sete) dias úteis, a partir da data do pedido, que será feito de acordo com as
necessidades do Município.
5.2. Os produtos solicitados serão recebidos, PROVISORIAMENTE, para efeito de verificação da
conformidade dos mesmos com a especificação e condições, e, caso seja constatado que não
correspondem em qualidade, descrição e especificação ao estabelecido na licitação, será exigida
do fornecedor a sua substituição ou será rejeitado o fornecimento, sem qualquer ônus para o
Município.
5.3. Caso o produto não corresponda ao exigido no Edital, a contratada deverá providenciar, no
prazo máximo de 05 dias, a sua substituição visando o atendimento das especificações, sem
prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei de Licitações e no Código do
Consumidor.
5.4. Após a verificação, nada havendo que obste a aceitação, o produto será recebido,
DEFINITIVAMENTE, quando então começará a correr o prazo para o pagamento.
6) DO PRAZO DE PAGAMENTO:
6.1. O pagamento de cada compra será efetuado em até 28 (vinte e oito) dias após a entrega
definitiva dos produtos.
6.2. Nos pagamentos realizados após a data de vencimento, incidirá correção monetária pela
variação mensal do IPCA, nas condições e periodicidade estabelecidas pela legislação aplicável.
6.3. A contratada suportará o ônus decorrente do atraso, caso as Notas Fiscais/Fatura contenham
vícios ou incorreções que impossibilitem o pagamento.
6.4. Não será efetuado qualquer pagamento ao licitante vencedor enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Prefeitura Municipal de Pantano Grande, em 26 de abril de 2017.

Cassio Nunes Soares
Prefeito Municipal
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ANEXO II
Processo Licitatório nº 020/2017 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2017

MODELO – PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da empresa), com
sede (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ....., e Inscrição Estadual sob o nº. ......,
representada neste ato por seu(s) .....(qualificação(ões), do(s) outorgante(s) Sr.(a), portador(a) da
Cédula de Identidade RG sob nº. .... e CPF sob nº. ....., nomeia(m) e constitui(em) seu bastante
procurador o(a) Sr.(a) ...., (qualificação), portador(a) da Cédula de Identidade RG sob nº. ... , e
CPF sob nº. ..., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão Social da
Empresa), perante o Município de Pantano Grande/RS, no que se referir ao Edital de Pregão
Eletrônico nº. 0___ / 20__, especialmente para tomar toda e qualquer decisão durante as fases
deste Pregão, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, oferecer/assinar PROPOSTA DE PREÇOS E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 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 valida até o final de todo o processo deste Pregão
Eletrônico nº. 0___ / 20___ , inclusive entrega/fornecimento do objeto/execução total do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____________, ____ de ____________ de 20__.

_________________________________
Diretor Sócio-Gerente ou Equivalente.
(Reconhecer Firma)
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ANEXO III
Processo Licitatório nº 020/2017 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2017
MODELO – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Declaro sob as penas da lei, para fins desta licitação, que a empresa
____________________________________,
CNPJ
nº
___________,
com
sede
_______________, não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos termos do inciso IV, Art. 87, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. Bem como,
comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que
venha alterar a atual situação quanto à Capacidade Jurídica, Técnica, Regularidade Fiscal e
Econômico-Financeira.
A presente declaração é a expressão da verdade pela qual firmamos abaixo.

_______________, _____ de _____________ de 20__.

_______________________________
Assinatura do Representante Legal.

(Carimbo do CGC)

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

ANEXO IV
Processo Licitatório nº 020/2017 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2017
MODELO – DECLARAÇÃO DO ARTIGO 7º. CONSTITUIÇÃO

(Razão Social da Licitante), CNPJ nº ___________, com sede _______________,
declara para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a
modalidade de Pregão Eletrônico nº. 0___/20___, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo
7º. da Constituição Federal, de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade.
A presente declaração é a expressão da verdade pela qual firmamos abaixo.

__________________, ____de______________ de 20__.

_______________________________
Assinatura do Representante Legal.

(Carimbo do CGC)
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ANEXO V
Processo Licitatório nº 020/2017 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2017
MODELO – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (ME’s ou EPP’s).

Declaro sob as penas da Lei, que a licitante..........................................................,
CNPJ/MF sob nº. .........................., se enquadra na definição do art. 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 de seu § 4º.
A presente declaração é a expressão da verdade pela qual firmamos abaixo.

__________________, ____ de ___________ de 20__.

_______________________________
Assinatura do Representante Legal.

_______________________________
Assinatura do Contador - (carimbo)

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

ANEXO VI
Processo Licitatório nº 020/2017 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2017
MODELO – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO P/ COOPERATIVA.

Declaro sob as penas da Lei, que a licitante Cooperativa .......................................,
CNPJ/MF sob nº. ..........................., se enquadra no limite da receita determinada pela Lei
Complementar, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, pelo que
pretende EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA conferido por Lei e que, para tanto,
atende suas condições e requisitos, não estando incursa em nenhum dos impedimentos do §4° do
art.3°.
A presente declaração é a expressão da verdade pela qual firmamos abaixo.

______________, ____ de ________ de 20__.

_______________________________
Assinatura do Representante Legal.

_______________________________
Assinatura do Contador - (carimbo)
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ANEXO VII
Processo Licitatório nº 020/2017 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2017

PROPOSTA AJUSTADA AO LANCE FINAL.
À Prefeitura Municipal de Pantano Grande.
Prezados Senhores,
A Empresa................ , com sede na Rua/Av. ............., nº. ......, Bairro: ............. ,
CEP: ............ , Município de ................. , UF: ........... , inscrita no CNPJ sob nº. .......................,
abaixo assinada por seu representante legal, participou do presente pregão, sagrando-se vencedora
no(s) item(ns) abaixo relacionado(s), e propõe a este Município o fornecimento do objeto deste
ato convocatório de acordo com a PRESENTE PROPOSTA AJUSTADA AO LANCE FINAL,
nos seguintes termos:
ITEM ESPECIFICAÇÃO

MARCA

QUANT.

UNID.

V. UNIT
R$

V. TOTAL
R$

Valor Total da Proposta: R$ ................. (.........).
1) Declaramos que estamos de acordo com os termos do Edital e seus Anexos e acatamos suas
determinações, bem como informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os
encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, materiais,
embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais despesas
incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre os produtos, objeto desta
licitação.
2) Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
3) Dados Bancários:
Banco: ........
Agência: Nº. ........
Conta Corrente: Nº. ..........
4) Nome do representante legal que irá firmar em nome da empresa a Ata de Registro de Preços:
Sr.: ........................................ (Nome e Cargo)
RG:.............................
CPF: ..........................
Fone/Fax: ........................
e-mail: ..........................
________________, ____ de ___________ de 20__.
_______________________________
Assinatura do Representante Legal.

Carimbo CNPJ.
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ANEXO VIII
Processo Licitatório nº 020/2017 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2017
Minuta de Ata de Registro de Preços
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/______
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PANTANO
GRANDE/RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. .................., doravante
denominado MUNICÍPIO, e a empresa ............................., CNPJ nº ..........., com sede na
......................., representada pelo .....(cargo, nome, RG e CPF)........, simplesmente denominada
FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), referente ao Processo
Licitatório nº ______/_____, modalidade Pregão Eletrônico nº _____/_____ para REGISTRO DE
PREÇOS DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACOLÓGICO, ODONTOLÓGICO,
AMBULATORIAL E HOSPITALAR, nos termos da Lei 8.666/93, e alterações, e Decreto
Municipal n.º 084/2006, de 11 de outubro de 2006, consoante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA 1ª – OBJETO: O objeto da presente Ata é o Registro dos Preços de
MEDICAMENTOS
E
MATERIAL
FARMACOLÓGICO,
ODONTOLÓGICO,
AMBULATORIAL E HOSPITALAR, para utilização na Secretaria Municipal de Saúde e em
outros projetos ou atividades onde se fizer necessário o seu consumo, conforme descrição, marcas
e preços constantes do Processo Licitatório nº ___/___, modalidade Pregão Eletrônico n.º
____/____.
§ Único – A existência de preços registrados não implicará em contratações ou aquisições que
dele poderão advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa
a licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA 2ª – PREÇO: O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da
apresentação da proposta.
PREÇO UNIT.
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
MARCA QUANT. UNID.
REGISTRADO

§ Único – Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra
especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental de material e de
pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no Edital e nesta Ata.
CLÁUSULA 3ª – REALINHAMENTO DOS PREÇOS: O beneficiário do registro, em função
da dinâmica do mercado poderá solicitar o realinhamento dos preços vigente através de
solicitação formal ao Município, desde que acompanhada de documentos que comprovem a
procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos
produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos (art. 65, inciso II, alínea d da
Lei 8.666/93).
§ 1º – O realinhamento não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a
diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de
mercado vigente à época.
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§ 2º – O pedido de realinhamento dos preços praticados poderá acarretar pesquisa de preços junto
aos demais fornecedores com preços registrados podendo ocorrer substituição na ordem
classificatória de fornecedor devido a obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço.
§ 3º – O procedimento para eventuais solicitações de alteração de preços é o constante do Anexo
IX do Edital de Pregão Eletrônico de que trata a presente Ata, devendo o pedido estar instruído
com todos os documentos necessários à comprovação da alteração.
§ 4º – Independentemente do pedido de realinhamento pelo Fornecedor, o Município poderá, na
vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa do
beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa do mercado realizada,
quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional
e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação na Imprensa
Oficial do Município.
CLÁUSULA 4ª – PRAZOS: O Fornecedor classificado em 1.º (primeiro) lugar nos preços
registrados poderá ser convocado a firmar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar do dia seguinte ao recebimento da convocação expressa e formal, podendo este
prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
Município.
§ 1º – O prazo de validade de registro de preços será de 12 (doze) meses oficiais, contado da
assinatura da presente ata.
§ 2º – Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto deverá obedecer às condições
estipuladas no Edital constante do processo licitatório, que deu origem à presente Ata.
CLÁUSULA 5ª – PAGAMENTOS: O pagamento de cada compra será efetuado em até 28
(vinte e oito) dias após a entrega definitiva dos produtos.
§ 1º – No caso de atraso no pagamento, o valor poderá ser corrigido e o índice de atualização
financeira será o IPCA mensal incidente pro rata die desde a data final do período de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. No caso de extinção do IPCA,
será utilizado outro índice que o Governo Federal determinar para substituí-lo.
§ 2º – O Fornecedor suportará o ônus decorrente do atraso, caso as Notas Fiscais/Faturas
contenham vícios ou incorreções que impossibilitem o pagamento.
CLÁUSULA 6ª – DA CONTRATAÇÃO: As obrigações decorrentes do fornecimento de bens
constantes do registro de preços a serem firmadas entre o MUNICÍPIO e o FORNECEDOR serão
formalizadas através de contrato, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos
e na legislação vigente.
§ 1º – O MUNICÍPIO poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por Notas de
Empenho, ou outros instrumentos equivalentes, nos casos de compra com entrega imediata e
integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, nos termos do § 4º, do
artigo 62, da Lei 8.666/93.
§ 2º – Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não
assinar, não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser
convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço,
independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei 8.666/93.
§ 3º – Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá
comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões
de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de
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fornecimento compatível com o solicitado pelo MUNICÍPIO, observadas as condições do Edital e
o preço registrado.
CLÁUSULA 7ª – ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO: O objeto será recebido
provisoriamente por servidor designado pela Administração para recebimento do objeto
contratado.
§ 1º – A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, expedido por servidor designado pela Administração.
§ 2º – O prazo para a emissão do TERMO E RECEBIMENTO DEFINITIVO será de 3 (três) dias
úteis, contado do recebimento provisório.
§ 3º – Caso o produto não corresponda ao exigido pelo Edital, o FORNECEDOR deverá
providenciar, no prazo máximo de até 5 dias, a sua substituição visando ao atendimento das
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei 8.666/93 e no
Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
§ 4º – O FORNECEDOR deverá entregar os produtos na Farmácia Municipal da Prefeitura de
Pantano Grande, na Rua Dom João VI, nº 94, ou onde o município determinar, desde que na Sede
do Município, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, a partir da data da solicitação de
fornecimento, de acordo com as necessidades do Município, de segunda a sexta-feira, no horário
das 08 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas.
§ 5º – As entregas deverão ser realizadas no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, a partir da data
do pedido, podendo o prazo estabelecido ser prorrogado quando solicitado pelo FORNECEDOR e
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO.
§ 6º – O servidor _____________________(nome e matrícula), é nomeado como gerenciador da
presente ata de registro de preços.
CLÁUSULA 8ª – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: As sanções administrativas para a
recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para
registro dos respectivos preços em assinar a Ata do Registro de Preços, ou pela inexecução total
ou parcial de cada ajuste, representado por contrato, nota de empenho ou solicitação de
fornecimento, são aquelas elencadas no Edital de Pregão Eletrônico de que trata a presente Ata.
§ Único – As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções,
administrativas ou penais, previstas na Lei Federal 8.666/93, e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA 9ª – DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL: Poderão ser motivo de resolução
contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 1º – Caso o MUNICÍPIO não se utilize de prerrogativa de resolver o contrato, a seu exclusivo
critério, poderá suspender a execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da
incidência das sanções previstas no Edital, na Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor
(Lei 8.078/90).
§ 2º – A resolução poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no
art. 79 da Lei 8.666/93.
§ 3º – O FORNECEDOR reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos casos de resolução previstos
nos artigos 77 e 80 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA 10ª – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O registro do
FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I - pelo MUNICÍPIO, quando:
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a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao
Registro de Preços;
b) o FORNECEDOR não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha
retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem a aceitação da justificativa pela
Administração;
c) o FORNECEDOR der causa à resolução administrativa do contrato decorrente do Registro de
Preços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de
preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
II - pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação formal, o mesmo comprovar estar
impossibilitado definitivamente de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu
origem ao Registro de Preços.
§ 1º – O cancelamento será precedido de processo administrativo, sendo que a decisão final
deverá ser fundamentada.
§ 2º – A comunicação do cancelamento do registro ao FORNECEDOR, nos casos previstos no
inciso I, será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.
§ 3º – No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a
comunicação será feita por publicação na imprensa oficial do Município, considerando-se
cancelado o registro do FORNECEDOR, a partir do quinto dia útil, contado da publicação.
§ 4º – A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento do Registro de Preço, não o desobriga
do fornecimento dos produtos, até a decisão final do órgão competente, a qual deverá ser
prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
§ 5º – Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição
de bens constantes do registro de preços.
CLÁUSULA 11ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Devem as partes observar, também, as
seguintes disposições:
I – As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a
caso, pelo Prefeito Municipal ou por quem por esta seja delegada competência.
II – O Foro eleito para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata e
pelo futuro contrato, é o da Comarca de Rio Pardo/RS, com renúncia a quaisquer outros por mais
privilegiados que possam ser.
III – Integram esta Ata, ainda que nela não explicitados, o Edital de Pregão Eletrônico nº
___/____,
Processo
Licitatório
nº
___/___,
e
a
proposta
da
empresa
____________________________,
classificada
em
1º
lugar,
nos
itens:
_____________________________________________, na licitação.
IV – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, pelo Decreto Municipal nº 084/2006 e demais normas aplicáveis à matéria, aplicandose, subsidiariamente, os princípios gerais do Direito.
Pantano Grande, ____ de _____________ de _______.
_______________________________
Município de Pantano Grande
__________________________________
(NOME E MATRÍCULA)
Gerenciador da Ata de Registro de Preços

____________________________________
Empresa Detentora do Preço Registrado
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ANEXO IX
Processo Licitatório nº 020/2017 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2017
Realinhamento dos Preços
1. Conforme Item 19, do Edital e Ata de Registro de Preços (Anexo IX), eventuais solicitações de
realinhamento dos preços devem obedecer ao seguinte procedimento:
1.1. Dirigir o pedido de realinhamento dos preços ao Chefe do Poder Executivo, através do
serviço de protocolo da Secretaria da Administração, na Prefeitura Municipal de Pantano Grande,
Rua Waldo Machado de Oliveira, 177, CEP 96.690-000.
1.2. Justificar o pedido de realinhamento (explicando quais as circunstâncias de mercado, enfim
qual o problema que ocasionou o aumento ou diminuição de preço).
1.3. Juntar fotocópias de Notas Fiscais, tabelas de preços de fabricantes, lista de preços, de
matérias-primas e/ou comprovantes que comprovem o alegado na justificativa.
2. Os pedidos de realinhamento dos preços, se necessário tal equilíbrio, só serão aceitos com
intervalos de periodicidade de 60 (sessenta) dias entre um e outro eventual pedido de
realinhamento devendo a solicitação ser protocolada nos primeiros quinze dias do mês
subsequente ao bimestre citado.
3. O pedido de realinhamento dos preços aos preços praticados no mercado poderá acarretar
pesquisa de preços junto aos demais fornecedores com preços registrados podendo ocorrer
substituição na ordem classificatória de fornecedor devido a obrigatoriedade legal de aquisição
pelo menor preço. A preferência na revisão dos preços, em igualdade de condições, será ao
detentor do Registro de Preços.
4. As empresas detentoras do 1.º, 2.º e 3.º lugar, podem ser chamadas a contratar, nesta ordem, daí
a importância de ingresso no Protocolo da Prefeitura Municipal, tão logo ocorra alteração dos
custos que justifique o realinhamento de preços, para evitar estorno de empenhos e atrasos nas
entregas bem como outros transtornos.
5. Este anexo deverá acompanhar a Ata de Registro de Preços, devendo ser firmado pelo
Município e pelo Fornecedor.
Pelo Município: ______________________________
(carimbo e assinatura)
Pelo Fornecedor: ______________________________
(identificação de quem assina, com nome, RG e cargo)
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ANEXO X – PREÇO ESTIMADO (REFERÊNCIA)
Processo Licitatório nº 020/2017 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2017

PREÇO DE REFERÊNCIA DOS PRODUTOS A SEREM LICITADOS, TOMADOS A
PARTIR DE PREÇOS DE MERCADO FORNECIDOS PELA SECRETARIA
SOLICITANTE.

ITEM

DESCRIÇÃO

001 Abaixador de Língua (Madeira) – embalagem com 100
unidades
002 Abocath nº 14
003 Abocath nº 16
004 Abocath nº 18
005 Abocath nº 20
006 Abocath nº 22
007 Acebrofilina Xarope Adulto, frasco 120 ml
008 Acebrofilina Xarope Infantil, frasco 120 ml
009 Ácido Acetil Salicílico em comprimido de 100 mg
010 Ácido Fólico em comprimido de 5 mg
011 Ácido Fosfórico 37% Gel em Seringa
012 Ácido Valproico em cápsula de 250 mg
013 Ácido Valproico Líquido, frasco 100 ml
014 Adesivo Fotopolimerizável, frasco 4 ml
015 Adrenalina injetável
016 Água Destilada em frasco de 1.000 ml
017 Água Destilada para Injeção em frasco de 5 ml
018 Água Oxigenada em frasco de 1.000 ml
019 Agulha 25 x 7, em caixa com 100 unidades
020 Agulha 25 x 8, em caixa com 100 unidades
021 Agulha 40 x 12, em caixa com 100 unidades
022 Agulha para Carpule, em caixa com 100 unidades
023 Agulha para insulina, em caixa com 100 unidades
024 Albendazol 400 mg
025 Albendazol suspensão 40mg/ml
026 Álcool 70%, em frasco com 1.000 ml
027 Álcool gel para desinfecção, embalagem com 05 litros
028 Algodão em rolinhos (odonto), embalagem com 50 unidades
029 Algodão, em embalagem de 500 g
030 Alopurinol 100 mg
031 Ambroxol xarope adulto, frasco 120 ml
032 Ambroxol xarope pediátrico, frasco 120 ml
033 Aminofilina Injetável 2 ml
034 Amiodarona injetável
035 Amiodarona, comprimido 200 mg

QUANTIDADE
ESTIMADA

UNIDADE

VALOR
UNITÁRIO

120

Embalagem

R$ 4,98

50
100
100
150
130
450
350
150.000
5.000
40
30.000
600
40
70
350
1.000
100
30
25
30
50
35
5.000
500
150
40
50
30
5.000
800
900
150
50
10.000

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Frasco
Frasco
Comprimido
Comprimido
Seringa
Cápsula
Frasco
Frasco
Ampola
Frasco
Frasco
Frasco
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
Comprimido
Frasco
Frasco
Embalagem
Embalagem
Embalagem
Comprimido
Frasco
Frasco
Ampola
Ampola
Comprimido

R$ 1,90
R$ 1,90
R$ 1,90
R$ 1,90
R$ 1,90
R$ 3,10
R$ 3,10
R$ 0,02
R$ 0,20
R$ 1,40
R$ 0,32
R$ 13,62
R$ 39,70
R$ 3,40
R$ 9,24
R$ 0,25
R$ 4,66
R$ 12,00
R$ 12,00
R$ 15,80
R$ 31,70
R$ 12,42
R$ 0,90
R$ 3,24
R$ 9,42
R$ 34,80
R$ 1,78
R$ 12,20
R$ 0,158
R$ 4,90
R$ 4,90
R$ 2,49
R$ 2,88
R$ 0,42
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036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076

Amitriptilina, comprimido 25 mg
Amoxicilina Líquido, em frasco de 250 mg
Amoxicilina, cápsula de 500 mg
Aparelho de Pressão com Presilha ou Velcro, Adulto
Aparelho de Pressão com Presilha ou Velcro, Infantil
Atadura de crepe 10 cm – 13 fios, em embalagem com 10
unidades-3metros
Atadura de crepe 15 cm – 13 fios, em embalagem com 10
unidades-3 metros
Atropina injetável 25 mg
Atrovent Gotas, frasco 20 ml
Azitromicina 40 mg/ml
Azitromicina 500 mg
Barbeador descartável uma lâmina
Benzilpenicilina Benzatina, Pó p/Susp. Injetável 600.000 UI
com Diluente
Benzilpenicilina Benzatina, Pó p/Susp. Injetável, 1.200.000
UI com Diluente
Benzilpenicilina Procaína + benzilpenicilina potássica, Pó
para Suspensão Injetável 400.000 UI com Diluente
Berotec Gotas, frasco 20 ml
Biperideno, em comprimido 2 mg
Broca 1012
Broca 1014
Broca 1016
Broca Odontológica nº 4138
Broca Série F de Acabamento em Resina
Butherfly nº 21
Butherfly nº 23
Butherfly nº 25
Butherfly nº 27
Cabo para espelho (odontológico)
Campo Operatório (50cm x 50cm), embalagem com 10
unidades
Carbamazepina Suspensão, frasco 100 ml
Carbamazepina, em comprimido 200 mg
Carbonato de Lítio em comprimido 300 mg
Catéter nasal nº 06
Cateter Nasal tipo Óculos nº 10 adulto
Cateter Nasal tipo Óculos nº 12 adulto
Cedilanide Injetável
Cefalexina Cápsula 500 mg
Cefalexina Suspensão – frasco com 250 mg
Ciprofloxacino 500 mg
Cloreto de Potássio 10 ml
Cloreto de Sódio 10% 10 ml
Cloreto de Sódio 20% 10 ml

65.000
2.500
80.000
30
5
400

Comprimido
Frasco
Cápsula
Unidade
Unidade
Embalagem

R$ 0,07
R$ 5,80
R$ 0,24
R$ 124,70
R$ 198,42
R$ 10,00

400

Embalagem

R$ 18,00

150
400
650
5.000
250
200

Ampola
Frasco
Frasco
Comprimido
Unidade
Frasco

R$ 2,18
R$ 2,42
R$ 6,08
R$ 1,24
R$ 1,00
R$ 6,08

600

Frasco

R$ 8,42

700

Frasco

R$ 4,80

300
35.000
10
10
10
15
15
400
850
650
50
5
15

Frasco
Comprimido
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Embalagem

R$ 2,44
R$ 0,25
R$ 1,64
R$ 1,64
R$ 1,64
R$ 1,64
R$ 1,64
R$ 0,40
R$ 0,40
R$ 0,40
R$ 0,40
R$ 3,60
R$ 38,44

350
75.000
15.000
10
1.500
1.500
50
65.000
1.200
3.500
200
100
100

Frasco
Comprimido
Comprimido
Unidade
Unidade
Unidade
Ampola
Cápsula
Frasco
Comprimido
Ampola
Ampola
Ampola

R$ 6,20
R$ 0,075
R$ 0,25
R$ 1,00
R$ 1,65
R$ 1,65
R$ 9,20
R$ 0,84
R$ 12,20
R$ 0,59
R$ 1,00
R$ 1,99
R$ 1,99
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077 Cloreto de Sódio Solução Nasal (com Conta Gotas), frasco 30
ml
078 Clorpromazina Injetável 5 ml
079 Clorpromazina Solução Oral, frasco 40 mg/ml
080 Clorpromazina, comprimido 100 mg
081 Clorpromazina, comprimido 25 mg
082 Complexo B, 2 ml
083 Compressa de Gaze 10,0 cm x 10,0 cm – 13 fios- 100 %
algodão - Pac. c/ 500 unidades - 5 camadas/8 dobras
084 Compressa de Gaze 7,5 cm x 7,5 cm – 13 fios- 100 % algodão
- Pac. c/ 500 unidades - 5 camadas/8 dobras
085 Descartex 20 lts
086 Dexametazona Creme 10 g
087 Dexametazona Injetável 2 mg
088 Dexametazona Injetável 4 mg
089 Diazepam Injetável 5 mg/ml
090 Diazepam, comprimido 5 mg
091 Diclofenaco Sódico Injetável
092 Digoxina, comprimido 0,25 mg
093 Dipirona Gotas 15 ml
094 Dipirona Injetável 2 ml
095 Dopamina injetável 10 ml
096 Doxicilina, comprimido 100 mg
097 Dramin B6 Injetável 2 ml
098 Equipo Soro Macrogotas
099 Equipo Soro Microgotas
100 Esparadrapo 10 cm x 4,5 m
101 Esparadrapo 2,5 cm x 4,5 m
102 Espelho Odontológico nº 05
103 Estetoscópio Adulto
104 Fenitoina Injetável 5 ml
105 Fenitoina, comprimido 100 mg
106 Fenobarbital Injetável
107 Fenobarbital, comprimido 100 mg
108 Fio Cat. Cut. – caixa com 24 unidades
109 Fita Crepe para Autoclave
110 Fita de glicose Accuchek Active-Roche c/ 5 glicosímetros
111 Fita de glicose c/50 c/ 20 glicosímetros em comodato
112 Fita de glicose On Call Plus, caixa c/ 50 unidades. Deverá
fornecer 20 (vinte) glicosímetros compatíveis em comodato.
113 Fita Micropore larg. 2,5 cm x 10 m
114 Fita Micropore larg. 2,5 cm x 4,5 m
115 Fixador Citológico
116 Fluconazol 100 mg
117 Fluoxetina, cápsula 20 mg
118 Frasco almotolia 250 ml
119 Furosemida Injetável 2 ml

350

Frasco

R$ 3,98

Ampola
Frasco
Comprimido
Comprimido
Ampola
Pacote

R$ 2,20
R$ 5,80
R$ 0,486
R$ 0,332
R$ 2,40
R$ 48,70

Pacote

R$ 24,70

350
2.500
300
600
600
200.000
3.000
25.000
130
2.000
50
3.000
300
1.500
50
150
150
100
15
100
20.000
100
15.000
10
80
45
50
250

Caixa
Tubo
Ampola
Ampola
Ampola
Comprimido
Ampola
Comprimido
Frasco
Ampola
Ampola
Comprimido
Ampola
Unidade
Unidade
Rolo
Rolo
Unidade
Unidade
Ampola
Comprimido
Ampola
Comprimido
Caixa
Unidade
Caixa
Caixa
Caixa

R$ 8,42
R$ 1,00
R$ 1,84
R$ 1,90
R$ 0,80
R$ 0,08
R$ 0,784
R$ 0,122
R$ 1,24
R$ 1,02
R$ 2,20
R$ 0,90
R$ 9,80
R$ 1,29
R$ 1,25
R$ 6,28
R$ 4,70
R$ 2,70
R$ 24,90
R$ 3,95
R$ 0,179
R$ 3,65
R$ 0,15
R$ 43,20
R$ 4,90
R$ 128,40
R$ 120,40
R$ 42,40

500
250
35
5.000
120.000
25
250

Unidade
Unidade
Unidade
Comprimido
Cápsula
frasco
Ampola

R$ 4,24
R$ 4,00
R$ 9,80
R$ 0,80
R$ 0,09
R$ 4,10
R$ 1,28

100
70
35.000
5.000
500
800
350

Rua Waldo Machado de Oliveira, 177 – 96690-000 – Pantano Grande / RS
Fone: (51)3734.2220 – www.pantanogrande.rs.gov.br – Fax: (51)3734.2217

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Furosemida, comprimido 40 mg
Gaze 91cm x 91 metros - 13 fios, tipo queijo
Gel p/ECG, Tubo 1.000 ml
Germikil 5 litros
Glicose 25% 10 ml
Glicose 50% 10 ml
Haloperidol comprimido 5 mg
Haloperidol Injetável
Haloperidol Solução Oral, frasco 20 mg/ml
Hidrocortizona Injetável com diluente 100 mg
Hidrocortizona Injetável com diluente 500 mg
Hioscina Composta Injetável
Hioscina Simples Injetável
Ibuprofeno Solução Oral, frasco 50 mg/ml
Ibuprofeno, comprimido 300 mg
Iodofor, frasco 1.000 ml
Ionômero de vidro restaurador líquido
Ionômero de vidro restaurador pó
Isossorbida Sub Lingual, comprimido 5 mg
Jogos de alavanca Seldin
Kit papanicolau (espéculo, luvas, lâmina, espátula e pinça)
Tam. P
Kit papanicolau (espéculo, luvas, lâmina, espátula e pinça)
Tam. M
Kit papanicolau (espéculo, luvas, lâmina, espátula e pinça)
Tam. G
Lâmina de Bisturi nº 11, Caixa com 100 unidades
Levotiroxina Sódica, comprimido 100 mg
Levotiroxina Sódica, comprimido 25 mg
Lidocaina 2% s/vaso, frasco 20 ml
Lidocaina c/vaso 1,8 ml, caixa com 50 ampolas
Lidocaina s/vaso 1,8 ml, caixa com 50 ampolas
Lisador Injetável 2 ml
Loratadina Xarope 5 mg/ml, frasco 100 ml
Loratadina, comprimido 10 mg
Luva de procedimento látex, Tam. 7,5, caixa com 100
unidades
Luva de procedimento látex, Tam. 8,5, caixa com 100
unidades
Luva de procedimento látex,Tam. 7,0, caixa com 100
unidades
Luva Estéril Tam. 7,0
Luva Estéril Tam. 7,5
Luva Estéril Tam. 8,5
Luva plástica de procedimento, caixa com 100 unidades
Manitol frasco 20% 250 ml
Máscara de oxigênio alta concentração adulto com

200.000
15
100
10
50
50
35.000
50
100
100
300
1.000
100
1.000
100.000
60
15
15
8.000
10
800

Comprimido
Rolo
Tubo
Frasco
Unidade
Unidade
Comprimido
Ampola
Frasco
Ampola
Ampola
Ampola
Ampola
Frasco
Comprimido
Frasco
Frasco
Frasco
Comprimido
Jogo
Unidade

R$ 0,06
R$ 120,42
R$ 39,42
R$ 42,84
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 0,10
R$ 1,70
R$ 3,02
R$ 8,40
R$ 9,77
R$ 1,90
R$ 2,15
R$ 9,42
R$ 0,08
R$ 29,94
R$ 7,20
R$ 17,40
R$ 0,257
R$ 27,40
R$ 5,90

800

Unidade

R$ 5,90

200

Unidade

R$ 5,90

Caixa
Comprimido
Comprimido
Frasco
Caixa
Caixa
Ampola
Frasco
Comprimido
Caixa

R$ 42,00
R$ 0,29
R$ 0,33
R$ 9,80
R$ 94,70
R$ 94,70
R$ 6,10
R$ 4,80
R$ 0,194
R$ 20,00

200

Caixa

R$ 20,00

300

Caixa

R$ 20,00

350
350
200
20
15
20

Par
Par
Par
Caixa
Frasco
Unidade

R$ 1,50
R$ 1,50
R$ 1,50
R$ 24,80
R$ 6,94
R$ 12,50

4
5.000
5.000
150
100
10
700
450
10.000
350
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161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

reservatório e tubo de O2
Máscara de oxigênio alta concentração infantil com
reservatório e tubo de O2
Máscara de venturi para oxigenoterapia (adulto)
Máscara de venturi para oxigenoterapia (infantil)
Máscara odontológica descartável com tiras, caixa com 50
unidades
Máscara p/ nebulização adulto (Kit)
Máscara p/ nebulização infantil (Kit)
Material restaurador intermediário líquido (odontológico),
frasco de 8 ml
Material restaurador intermediário, pó, (odontológico) frasco
de 10 g
Matriz de Aço 0,05 x 5 x 500 mm
Metoclopramida Injetável
Metoclopramida Solução Oral, frasco 4 mg/ml
Metoclopramida, comprimido 10 mg
Metronidazol Gel 50 g
Metronidazol, comprimido 250 mg
Miconazol creme vaginal 2 %
Microbrush, em caixa com 100 unidades
Mono Nylon p/sutura 2.0 (facetado c/agulha 20mm), caixa
com 24 unid.
Mono Nylon p/sutura 3.0 (facetado c/agulha 20mm), caixa
com 24 unid
Mono Nylon p/sutura 4.0 (facetado c/agulha 20mm), caixa
com 24 unid
Mono Nylon p/sutura 5.0 (facetado c/agulha 20mm), caixa
com 24 unid
Neomicina, tubo 10 g
Nistatina Suspensão 30 ml
Óleo mineral 100 ml
Omeprazol, comprimido 20 mg
Papel crepado para esterilização (dimensões aproximadas: 50
x 50), caixa com 500 folhas
Papel ECG, para aparelho Bionet Cardiocor-2.000
Papel para ECG 48 x 30
Paracetamol gotas, frasco 200 mg/ml
Paracetamol, comprimido 500 mg
Permetrina Loção 60 ml
Polifix 2 vias
Pote coletor estéril 80 ml – tampa vermelha
Prednisolona Solução Oral 15 mg/ml, frasco 60 ml
Prednisona, comprimido 20 mg
Prednisona, comprimido 5 mg
Prometazina Injetável 2 ml
Ranitidina Injetável 2 ml

10

Unidade

R$ 30,41

35
10
30

Unidade
Unidade
Caixa

R$ 14,03
R$ 59,41
R$ 9,20

15
15
10

Unidade
Unidade
Frasco

R$ 15,88
R$ 15,88
R$ 24,00

10

Frasco

R$ 34,00

Caixa
Ampola
Frasco
Comprimido
Tubo
Comprimido
Unidade
Caixa
Caixa

R$ 1,70
R$ 1,08
R$ 1,94
R$ 0,124
R$ 9,10
R$ 0,24
R$ 9,20
R$ 12,40
R$ 49,70

15

Caixa

R$ 49,70

20

Caixa

R$ 58,24

20

Caixa

R$ 30,30

1.500
350
100
120.000
04

Tubo
Frasco
Frasco
Comprimido
Caixa

R$ 1,40
R$ 3,84
R$ 9,70
R$ 0,10
R$ 221,00

75
50
4.000
200.000
1.000
250
500
250
15.000
10.000
400
200

Pacote
Rolo
Frasco
Comprimido
Frasco
Unidade
Unidade
Frasco
Comprimido
Comprimido
Ampola
Ampola

R$ 17,50
R$ 2,09
R$ 1,20
R$ 0,093
R$ 2,84
R$ 1,80
R$ 1,24
R$ 9,08
R$ 0,294
R$ 0,253
R$ 2,80
R$ 1,70

15
3.000
200
10.000
1.000
20.000
500
15
4
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198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

Resina Fotopolimerizável Z 100 A2
Resina Fotopolimerizável Z 100 A3
Resina Fotopolimerizável Z 100 B2
Ringer Lactato, frasco 1.000 ml
Ringer Lactato, frasco 500 ml
Risperidona 1 mg
Rivotril gotas, frasco 20ml / 2,5mg
Saco de lixo leitoso branco de 100lt
Saco de lixo leitoso branco de 15lt
Saco de lixo leitoso branco de 30lt
Saco de lixo leitoso branco de 60lt
Salbutamol Spray
Seringa 10 ml c/Agulha 25 x 7
Seringa 20 ml c/Agulha 25 x 7
Seringa 3 ml c/Agulha 25 x 7
Seringa 5 ml c/Agulha 25 x 7
Seringa para carpule
Seringa para insulina c/Agulha
Solução de Glicose 5%, frasco 1.000 ml
Solução de Glicose 5%, frasco 250 ml
Solução de Glicose 5%, frasco 500 ml
Sonda Folley nº 16
Sonda Folley nº 18
Sonda Uretal nº 04
Sonda Uretal nº 08
Sonda Uretal nº 10
Sonda Uretal nº 12
Sonda Uretal nº 14
Sonda Uretal nº 16
Soro Fisiológico, frasco 1.000 ml para aplicação endovenosa
Soro Fisiológico, frasco 250 ml para aplicação endovenosa
Soro Fisiológico, frasco 500 ml para aplicação endovenosa
Sugador, em embalagem com 40 unidades
Sulfametoxazol + Trimetropina
Sulfametoxazol + Trimetropina Líquido 60 ml
Sulfato Ferroso
Sulfato Ferroso Gotas, frasco 30 ml
Termômetro clínico oral
Termômetro digital máx. e min. para geladeira
Timolol colírio, maleato 0,5%, frasco 5 ml
Tintura de Benjoin, frasco 1.000 ml
Tira de poliéster para dentista
Vaselina Líquida, frasco 1.000 ml
Verapamil injetável
Verapamil, comprimido 80 mg
Xilocaína Gel Tópico 30 g

15
15
15
20
50
40.000
250
40
100
100
30
500
2.000
1.500
6.000
10.000
10
100
50
100
50
30
30
80
80
80
50
50
50
150
1.500
800
20
25.000
1.200
45.000
300
30
20
130
6
100
25
50
35.000
30

Unidade
Unidade
Unidade
Frasco
Frasco
Comprimido
Frasco
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Frasco
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Frasco
Frasco
Frasco
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Frasco
Frasco
Frasco
Embalagem
Comprimido
Frasco
Comprimido
Frasco
Unidade
Unidade
Frasco
Frasco
Unidade
Frasco
Ampola
Comprimido
Tubo
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R$ 49,00
R$ 49,00
R$ 49,00
R$ 8,42
R$ 6,20
R$ 0,30
R$ 15,73
R$ 2,40
R$ 1,20
R$ 1,00
R$ 1,10
R$ 12,40
R$ 0,48
R$ 0,52
R$ 0,29
R$ 0,32
R$ 16,70
R$ 0,29
R$ 6,08
R$ 4,09
R$ 5,10
R$ 18,00
R$ 18,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 6,09
R$ 3,08
R$ 3,99
R$ 4,70
R$ 0,18
R$ 2,40
R$ 0,094
R$ 3,24
R$ 12,44
R$ 50,00
R$ 3,89
R$ 21,20
R$ 2,40
R$ 80,40
R$ 3,66
R$ 0,18
R$ 28,10

