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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2011
 
 
                      O Município de Itaqui - RS, torna público que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 03/2011, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, através do site (www.cidadecomprascom.br),  com 
a finalidade de selecionar propostas para REGISTRO DE PREÇOS  para aquisição  MEDICAMENTOS, para 
futuras aquisições, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I, que acompanha o Edital. Regem a 
presente licitação, a Lei Federal nº 8.666/93, observando as alterações posteriores, a LC 123/2006, a Lei Federal 
10.520/2002, o Decreto Municipal nº 5302/2009 (que regulamenta o registro de preços) e o Decreto Municipal nº 
5.427/2009 (que institui a modalidade Pregão Eletrônico) e demais legislações aplicáveis.

O recebimento das propostas será das 11h do dia 01/03/2011 até às 08h55min do dia 16 /03/2011.

A abertura das propostas será efetuada às 09h do dia  16/03/2011.

O início da sessão de disputa dos preços  do objeto será às 09h30min do dia  16/03/2011.

O tempo de disputa será de 05 (cinco) minutos, acrescido do tempo aleatório (que pode variar de 05 minutos a 10 
minutos). 

Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de 
Brasília – DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

1 - DO OBJETO

1.1  - Constitui o objeto do presente Edital o Registro de Preços objetivando a futuras  aquisições parceladas de 
medicamentos  em perfeito estado para consumo e uso, nas embalagens constantes de seu registro e de acordo 
com a legislação vigente,observados os prazos e quantidades cujas especificações detalhadas constam no ANEXO I, 
parte integrante deste edital.

1.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que dele poderão 
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.3 – A empresa vencedora deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo Município, não podendo, portanto, 
estipular em sua proposta de preços, cota mínimas ou máximas, para remessa do produto.

2 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 - Serão utilizados para a realização deste certame, recursos de tecnologia da informação, compostos 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.

2.2 - A realização do procedimento estará a cargo de servidor da Prefeitura Municipal de Itaqui- RS denominado 
“Pregoeiro”, com o suporte de sua Equipe de Apoio, os quais, juntamente com a Administradora do Pregão Eletrônico, 
empresa contratada para, através da rede mundial de computadores, prover o sistema de compras eletrônicas.

2.3 - O fornecedor deverá fazer o seu cadastramento junto ao site www.cidadecompras.com.br e preencher o Termo de 
Adesão, onde qualquer pessoa física ou jurídica, que manifeste interesse em cadastrar-se e apresente a documentação 
exigida terá acesso ao portal.

2.3.1 - O credenciamento junto ao órgão provedor deverá ser feito no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data 
de realização do pregão eletrônico.

2.3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para 
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acesso ao sistema eletrônico.

2.3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das  transações inerentes ao pregão 
eletrônico.

2.3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao 
Município de Itaqui- RS, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros.

2.4 - Como requisito para a participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá 
manifestar pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

2.5 - O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá expressado sua 
decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento, nos valores e condições do referido lance, e caso 
esse lance seja o escolhido pelo comprador, será reputado perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto 
negociado.

2.6 - 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.

2.7 - Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade do licitante.

3  - DOS PROCEDIMENTOS 

3.1 – Até o horário previsto no preâmbulo deste Edital os fornecedores poderão inserir suas propostas iniciais dentro do 
sistema.
 
3.1.1- Para inserção de suas propostas iniciais, os fornecedores deverão observar rigorosamente a descrição e unidade 
de fornecimento do material constatado do Anexo I deste Edital. 

3.2 – As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela LC 
123/2006, deverão clicar no campo: “Declaro, sob as penas da Lei, de que cumpro com os requisitos legais para a 
qualificação como cooperativa, microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apto a usufruir do tratamento 
diferenciado e estabelecido, nos termos dos arts. 42 a 49, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 ou 
da Lei 11.488 de 15 de junho de 2007.”, disponível na tela de envio de propostas.  Caso não o faça, a empresa será 
tratada sem os privilégios da citada LC.

3.3 – Findo o período de recebimento das propostas, terá início a fase de “Abertura das Propostas”, de acordo com o 
horário previsto no sistema, momento no qual o Pregoeiro avaliará a aceitabilidade de cada uma das propostas 
enviadas, classificando as que atendam as exigências do Edital e desclassificando aquelas que não atendam.

3.3.1 – O pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências do Edital ou 
aquelas que forem manifestamente inexequíveis.

3.4 – Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o Pregoeiro dará sequência 
ao processo de Pregão, comunicando aos fornecedores classificados na data e horários definidos no Edital.

3.5 – O julgamento das propostas será feito pelo menor preço por item, de acordo com o especificado no Anexo I.

3.6 – O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, com a 
divulgação da melhor proposta para cada lote.

3.7 – O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.

3.7.1 – No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na etapa de 
propostas.
 
3.8 – Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os proponentes deverão encaminhar lances, exclusivamente por 
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meio do sistema eletrônico, sendo o proponente imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor.

3.9 – Os proponentes poderão oferecer lances sucessivos, pelo valor global por item/lote, observando o horário fixado e 
as regras de aceitação dos mesmos.

3.10 – Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente 
registrado no sistema.

3.10.1 – Se algum proponente fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças 
inexeqüíveis ou excessivas) poderá tê-lo cancelado pelo Pregoeiro através do sistema.  A disputa será suspensa, sendo 
emitido um aviso e na sequência o Pregoeiro justificará o motivo da exclusão através de mensagem aos participantes e 
em seguida, a disputa será reiniciada pelo Pregoeiro.

3.11 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que recebido e registrado em 
primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

3.12 – Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, as proponentes serão informadas em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.

3.13 – A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante encaminhamento de 
aviso pelo sistema, sendo facultado ao Pregoeiro a sua prorrogação, após o que transcorrerá período de tempo de até 
30 (trinta) minutos, determinado aleatoriamente pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances.

3.14 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível às proponentes, para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando 
possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

3.15 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos à Sessão do Pregão Eletrônico será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

3.16 – Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor 
proposta, bem como decidir sobre a sua aceitação, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas no Edital.

3.17 – Quando não houver a participação de ME ou EPP nos termos da LC 123/2006, depois de encerrada a etapa de 
lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá comprovar a situação de regularidade, devendo tal 
comprovação se dar mediante encaminhamento da documentação, dos originais ou cópias autenticadas no prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, a critério de Administração.

3.17.1 – O sistema informará a proposta de menor preço após o encerramento da etapa competitiva ou, se for o caso, 
após negociação e decisão do Pregoeiro sobre a aceitação do lance de menor valor.

3.17.2 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação 
da licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 
o Edital, adotando o procedimento mencionado no sub item anterior.

3.17.3 – O sistema disponibilizará ata circunstanciada que poderá ser impressa pelos participantes.

3.18 – Existindo participação de ME ou EPP, após encerrada a etapa de lances da sessão pública, serão divulgados os 
vencedores via chat.

3.18.1 – Se a empresa que ofertou o menor lance for uma ME ou EPP, dar-se-à prosseguimento normal a disputa dos 
itens ou lotes subsequentes.

3.18.2 – Se a empresa que ofertou o menor lance não for ME  ou EPP e, se existir empate com empresas ME ou EPP, 
no encerramento de cada item ou lote, será enviada uma mensagem para o chat informando a ordem de classificação 
para o desempate.

a)Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresas e empresas de 
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pequeno porte sejam iguais ou até 5%(cinco por cento) superiores ao melhor preço (art. 44, §§ 1º e 2º, da LC 
123/06).

b)O critério de desempate 5% (cinco por cento) deverá ser aferido segundo o preço obtido após a negociação prevista 
no item 3.16 ou, se esta não surtir efeito, deve-se considerar o lance mais vantajoso.

3.18.3 – Para cada empresa (ME ou EPP) dentro do limite de empate, será concedido o tempo de 05 (cinco) minutos 
para ofertas de novos lances ou para a desistência, na ordem de classificação apresentada, sendo enviada mensagem 
sobre esta situação para chat.  Neste intervalo de tempo, as empresas interessadas em usufruir do beneficio deverão 
dar seu lance. 

3.18.3.1 – Apesar de ser aberto o tempo de novo lance para todas as empresas beneficiadas, será considerada a ordem 
de classificação para definir a vencedora, independente do melhor lance.  As demais serão consideradas para o caso de 
a vencedora não passar pela fase de habilitação.

3.18.4 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME/EPP que se encontrem no intervalo estabelecido 
na alínea “a” do subitem 3.18.2, será realizado sorteio entre as mesmas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta (art. 45, inciso III, da Lei 123/06).

3.18.5 – Na fase de habilitação será aplicado o Art. 4º do Decreto nº 6.204 de 05 de setembro de 2007 e o Art. 43 da Lei 
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.  Caso a empresa melhor classificada não seja habilitada, será 
obedecida a ordem de classificação e o benefício passará para a próxima melhor classificada.

a)Art. 4º do Decreto nº 6.204 de 05 de setembro de 2007: “A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte somente será exigida para o efeito de contratação, e não como condições para 
participação na licitação.”

b)Art. 43 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006: “As microempresas e empresas de pequeno porte, por 
ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, em emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

3.18.6 – A documentação para habilitação, esta relacionada no item 10 deste Edital.

4 – CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Poderão participar desta licitação, as empresas que atenderem todas as exigências constantes neste Edital, 
inclusive quanto à documentação, e estiverem devidamente credenciadas, através do site 
WWW.cidadecompras.com.br, para acesso ao sistema eletrônico.

4.2 – Estarão impedidos de participar da presente licitação:

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio;
b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária e/ou penalidade imposta por qualquer órgão 
da Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no 8.666/93 e artigo 7.º da Lei 
10.520/02;
c) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
d) estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações;
e) que incorre nas condições impeditivas previstas no art.9º da Lei 8.666/93;
f) estejam em situação irregular perante as Fazendas: Federal, Estadual,  Municipal, INSS e FGTS.
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5. DOS LANCES NA ETAPA DE DISPUTA DE PREÇOS

5.1 – Tendo o proponente sido qualificado pelo pregoeiro, poderá participar da sessão de disputa de preços, na data e 
horários definidos no preâmbulo deste Edital.

5.1.1 – Os lances durante a sessão somente serão aceitos se apresentarem preços inferiores àquele que for o de 
menor preço.

5.1.2 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em 
primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

5.1.3 – Os proponentes somente terão acesso ao valor do menor lance,não sendo para eles identificado o proponente.

5.2 – Terminada a sessão, o sistema automaticamente rejeitará qualquer tentativa de envio de lances.

6. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

6.1 - As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
o recebimento das propostas, ou seja, ás 9h30min do dia 18/02/2011, exclusivamente por meio de formulário eletrônico.

6.1.1 - Caberá, ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a petição no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

6.1.2 - Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, se a 
alteração afetar a elaboração das propostas.

6.2 - Caberá recurso nos casos previstos na Lei 10.520/02, devendo a proponente manifestar motivadamente sua 
intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do sistema eletrônico, explicitando sucintamente suas 
razões, após o término da sessão de lances, onde o Pregoeiro abrirá prazo para a mesma.

6.2.1 - A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a proponente 
pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.

6.3 - A proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo Pregoeiro, disporá no prazo 
de 03 (três) dias úteis para a 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.

6.4 - O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este Edital poderão ser  consultados no 
endereço: www.cidadecompras.com.br, que será atualizado a cada nova etapa do pregão.

6.5 - O acolhimento do recurso importará somente na invalidação dos atos que não sejam passíveis de aproveitamento 
(Lei 10.520/02, art. 4º - XVIII a XXI).

7 – DA ENTREGA E DO PRAZO

7.1 -Os fornecedores deverão entregar os medicamentos  em perfeito estado para consumo e uso, nas 
embalagens constantes de seu registro e de acordo com a legislação vigente, com validade no mínimo de (01) um 
ano, observados os prazos e quantidades cujas especificações detalhadas constam no ANEXO I, parte integrante deste 
edital.

7.1.1 -  No momento da entrega dos medicamentos, deverão ser incluídos a comprovação da identidade e qualidade de 
cada lote, mediante laudo analítico-laboratorial, expedido pela empresa produtora, titular do registro no Ministério da 
Saúde, se esta for a licitante, ou, por laboratório integrante da Rede Brasileira de Laboratórios Analítico-Certificadores em 
saúde REBLAS,  se a contratada for uma distribuidora ou empresa importadora.

7.2-  A entrega dos produtos deverá ser efetuada de acordo com a necessidade de consumo e condições de 
armazenagem do Município, de forma parcelada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da emissão da 
Nota de Empenho e encaminhamento da mesma via fax, em horário de expediente da Secretaria Municipal de 
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Saúde, sem custos adicionais para o Município.

7.2.1 -  O local da entrega dos medicamentos será feita no Centro de Saúde de Itaqui, na Rua Independência, n° 
769 - Centro - Itaqui/RS. - Cep.: 97.650-000.

7.3-  A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e a hora em que a entrega dos medicamentos foi
feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos mesmos.

7.4 - A entrega será feita à pessoa responsável pelo recebimento, no endereço indicado, a quem caberá conferi-lo 
e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as 
exigências do edital.

7.5- A Secretaria terá o prazo máximo de 3 (três) dias para processar a conferência dos produtos entregues, 
lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA  DA  ATA  para substituição do produto 
entregue em desacordo com as especificações.

7.5.1 - Na hipótese da não aceitação dos medicamentos, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo 
máximo de 3 (três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3 (três) 
dias.

7.6- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA  ATA  pela perfeita 
execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a 
qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

7.7 - Nos casos da DETENTORA DA  ATA  não entregar os medicamentos de acordo com as especificações 
exigidas ou se negar a fazer a substituição dos produtos não aceitos, a pessoa responsável pelo recebimento 
lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de 
responsabilidade.

8 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS

8.1 – O valor máximo para aceitabilidade de preço do objeto não poderá ser superior ao valor constante no orçamento 
prévio elaborado pelo Município, constantes no ANEXO I do presente Edital.

9- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação ocorrerá à conta das dotações orçamentárias 
próprias da Secretaria Municipal de Saúde de Itaqui/ RS, por programa, projeto, fonte de recursos e elemento de 
despesa para este exercício e o exercício seguinte. 

10 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PREÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO  

10.1 – DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO: 

10.1.1 – As propostas iniciais inseridas dentro do sistema, durante o período definido neste Edital como “Recebimento 
das Propostas” deverão apresentar os seguintes dados: 

a) Quantidade e Unidade;
b) valor unitário e total do item;
c) a marca do item; 
d) prazo de entrega;
e) validade da proposta;
f) Declaração de estar de acordo com as normas do edital e de habilitação. 

10.2 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA E DA DOCUMENTAÇÃO:

10.2.1 – Após o encerramento da “Sessão Pública”, sem manifestação de interposição de recurso(s) por parte dos 
licitantes, o Pregoeiro solicitará que a empresa classificada em primeiro lugar encaminhe, no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, a critério de Administração, sua proposta de preços 
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escrita e a documentação exigida no Edital.

10.2.1.1 – A proposta e os documentos exigidos deverão ser enviados em um único envelope fechado, contendo em 
sua parte externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRONICO Nº   01/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI – RS
PROPONENTE (NOME DA EMPRESA)

10.2.1.2 – O envelope deverá ser entregue ou enviado para o Setor de Licitações, localizada na Rua Bento 
Gonçalves, n° 335, CEP: 97.650-000, Itaqui - RS.

10.2.2 – As propostas de preços contendo os preços unitários e totais dos MEDICAMENTOS, com seus valores 
expressos em moeda corrente nacional, com  até 02 (duas) casas decimais, datadas e assinadas por representante 
legal da empresa,  isentas  de  emendas, rasuras   ou entrelinhas e contendo as seguintes informações:

a) Número do Edital (Pregão), a Razão Social, CNPJ e endereço do licitante;

b) Especificação clara do produto, de acordo com o Anexo I deste Edital, especificando a(s) marca(s)  dos produtos.  

c) Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua  apresentação.

d) Declaração do licitante, para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do Anexo V, do 
presente Edital.

e) O prazo de entrega dos medicamentos não poderá ser superior a 05 (cinco) dias, contados da emissão de 
empenho e confirmação de pedido. 

f) O nome e a qualificação do responsável pela assinatura do contrato e procuração, quando for o caso.

10.2.3 - Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, 
tributárias, materiais, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais 
incidentes ou que venham a incidir sobre os materiais, objeto desta licitação.

10.3 - Quando o prazo de entrega  e/ou validade da proposta não estiverem  especificados, o Pregoeiro considerará, 
que os prazos de entrega e de o limite máximo previsto neste instrumento  e que a validade da proposta será por 60 
(sessenta) dias.

10.4 – Em relação a documentação, o Pregoeiro inicialmente efetuará consulta ao Sistema de Registro Cadastral do 
Município de Itaqui – RS, visando comprovar a regularidade da situação da autora da proposta considerada vencedora. 
Caso o Certificado de Registro Cadastral apresente todos os documentos válidos, será providenciada uma cópia do 
CRC com a finalidade de anexar ao processo.

10.5 – Se a cadastrada apresentar documento vencidos no CRC ou o(s) documento(s) exigido(s) não estiver(em) 
contemplado(s) no referido certificado; a documentação complementar deverá  ser encaminhada pela empresa, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis podendo ser prorrogado por igual período, a critério de Administração, contados do 
final da sessão pública de disputa de preço, junto ao setor de Licitações ( Rua Bento Gonçalves, n°335- CEP.: 
97.650-000 - Itaqui/RS.)

10.7 – Se a licitante vencedora não possuir cadastro perante a Unidade de Licitações do Município de Itaqui – RS, 
deverá enviar para o endereço acima indicado, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, podendo ser prorrogado 
por igual período, a critério de Administração, contados do final da sessão pública de disputa de preço, os seguintes 
documentos: 

a) Ato constitutivo, declaração de firma individual, estatuto, contrato social ou última alteração contratual em vigor, 
devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de 
documentos de eleição de seus administradores onde conste o objeto social da empresa  o qual deverá ser 
compatível com o objeto  licitado;

b) Inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada  de 
prova de diretoria em exercício; 
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c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), em vigor na data de abertura desta licitação;

d)  Prova  de inscrição no  Cadastro  de  Contribuintes Estadual  ou  Municipal,   relativo  ao  domicílio  ou  sede   do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

e)  Prova de regularidade com  a  Fazenda  Federal (Certidão Conjunta de Débitos Federais, administrados  pela 
Secretaria da Receita Federal) dentro de seu período de validade;

f) Prova de  regularidade com  a  Fazenda  Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período 
de validade;

g) Prova de regularidade com  a  Fazenda  Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu 
período de validade;

h) Prova de regularidade com a Previdência Social  (CND - Certidão  Negativa  de Débito,  expedida pelo  INSS  - 
Instituto Nacional de Seguro Social) dentro de seu período de validade;
  
i) Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de  Regularidade  de  Situação, expedido  pela  Caixa 
Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
 

j) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo  distribuidor  da sede da pessoa jurídica  ou  de 
execução patrimonial  expedida no domicílio da pessoa física, com, no máximo  90 (noventa) dias  anteriores a data 
determinada para a disputa de preços;

k) Declaração em cumprimento ao disposto  no   inciso XXXIII,  do  artigo 7º  da Constituição  Federal  (proibição  de 
trabalho  noturno,  perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos,  salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos), nos termos do modelo anexo ao presente edital;
  
l) Declaração de que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e de 
que comunicará a ocorrência de fatos  supervenientes impeditivos   para  a  sua  participação  no  presente   processo 
licitatório;

m) Declaração de comprovação, exigida somente para microempresas e empresas de pequeno porte, de 
enquadramento em um dos dois regimes, caso tenha se utilizado e se beneficiado do tratamento diferenciado e 
favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº. 123/06.

n) Alvará de licença Sanitária Estadual ou Municipal da empresa proponente.

o) Comprovação de autorização de Funcionamento da empresa participante da licitação.

p) Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitidos pela Secretaria de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, refernte a cada um dos produtos ofertados.

q) Certificado de Registro de Produtos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária, referente a cada um dos 
produtos ofertados.

r) No caso de produto importado é também necessária a apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação 
e Controle , emitido pela autoridade sanitária do país de origem, ou laudo de inspeção emitido pela autoridade 
sanitária brasileira.

s) Atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando a execução de 
fornecimento similares e compatíveis com o objeto da licitação.

10.8 – Da habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123/06:

10.8.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 
apresentar toda a documentação exigida, inclusive de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

a)  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação.
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b) A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº. 10.520, de 
17/07/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

10.9 –  A certidão mencionada na alínea “g”, que não expressar o prazo de validade, deverá ter a data de expedição 
não superior a 90 (noventa) dias.

10.10 – Os  documentos  poderão ser apresentados em  original,  por qualquer   processo de cópia autenticada por 
cartório  competente ou  por  servidor  desta  Administração  ou  por via  eletrônica (internet),  desde   que  devidamente 
autorizado   pelo   órgão competente.

Obs. - Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia reprográfica 
sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pelo 
Pregoeiro.

10.11 - 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 pode ser apresentado, em até 05 
(cinco) dias úteis após o encerramento da greve (desde que a greve não ultrapasse o prazo de 20 dias a contar do 
encerramento da sessão pública de disputa de preços). 

10.12 – A não apresentação da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação exigidos por parte da empresa 
classificada em 1º lugar, dentro do prazo  estabelecido ocasionará a desclassificação da licitante, sendo convocados, 
por ordem de classificação, os demais participantes do processo licitatório.

11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1 – Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição 
de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade 
competente, para homologação.

11.2 – No caso de interposição de recurso, depois de proferida a decisão, serão adotados os mesmos procedimentos já 
previstos neste edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação.

12 –   DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1- Homologado o procedimento licitatório, o Município convocará a licitante vencedora para assinar o contrato. A 
mesma deverá firmar a contratação no prazo instituído no item 12.2, deste edital, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.2 - A licitante vencedora terá prazo de até 05 (cinco) dias úteis para assinatura do  contrato, contados da data 
recebimento da notificação enviada pelo Município, podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado por 
escrito durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

12.2.1 – O prazo estipulado no caput deste item poderá ser inferior caso haja interesse e necessidade da 
Administração.   

12.3 – A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de  validade de sua 
proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar a Ata, retornar a Sessão Pública e 
convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação do 
art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

12.4 – O contrato a ser assinado terá como base a minuta de contrato anexa ao presente Edital e dele faz parte 
integrante. 

12.5 – Decorrido o prazo do item 12.2, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o 
proponente convocado para assinatura da Ata, será ele havido como desistente, ficando sujeito á multa de 10% (dez por 
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cento) sobre o valor global de sua proposta.

13 – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

13.1 – A Ata de Registro de Preços terá a validade de 01 (um) ano, contados a partir da data de assinatura.

13.2 – Nos termos do art. 15 § 4º da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, 
O Município de Itaqui - RS não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos materiais objeto da 
Ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

13.3- Considerando o prazo de validade do presente Registro de Preços e, em atendimento ao § 1º do art. 28 da 
Lei Federal 6.069, de 26/6/95, ao art. 3º, § 1º da Medida Provisória 1488-16, de 2/10/96 e demais legislações 
pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses 
contados a partir da data do recebimento das propostas.
 
13.4-  Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face de 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, pratica-
dos no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.

13.5-  Durante a validade do Registro de Preços o Setor de Compras do Município fará a pesquisa e 
monitoramento de preços. Sempre que o preço registrado para o item, tornar-se superior ao praticado no 
mercado, o fornecedor, com preço registrado para o item será notificado para adequá-lo às condições do mercado.

14 -  DAS OBRIGAÇÕES

14.1 – Do Município: 

14.1.1 – Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela 
Nota de Empenho;
14.1.2 – Aplicar à Detentora da Ata penalidades, quando for o caso;
14.1.3 - Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada,  necessária à perfeita execução  do 
contrato;
14.1.4 – Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor 
competente; 
14.1.5 – Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

14.2 – Da Detentora da Ata:
14.2.1 – Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida no Edital;
14.2.2 – Pagar todos os tributos que indicam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;
14.2.3 – Manter, durante a validade da ata, as mesmas condições de habilitação;
14.2.4 – Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem  necessários no quantitativo do 
objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;
14.2.5– Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta.
14.2.6- Fornecer os produtos dentro dos padrões exigidos neste edital.

15 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

15.1. – Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta ) dias contados da data da liberação da Nota Fiscal pelo setor 
competente, mediante depósito na conta bancária da Detentora da Ata ou através de boleto bancário.

15.2 – A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as 
especificações exigidas pelo Município.

15.3 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada 
ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

15.4 – As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.
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15.4.1 – Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de Regularidade com o FGTS e 
CND do INSS.

15.5 – O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação 
apresentada no procedimento licitatório.

15.6- Nos pagamentos efetuados pela Administração, poderão ser efetuadas retenções relativas a tributos de 
competência municipal ou os que o proponente está como responsável pela legislação vigente.

15.7- Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações 
financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 
reajustamento de preços ou correção monetária. 

15.8-  Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada
ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

15.9-  As despesas a serem realizadas com a aquisição dos medicamentos, decorrentes da execução deste Registro de 
Preços, correrão à conta dos recursos previstos no orçamento da Secretaria de Saúde deste Município.
                         

16 – DAS PENALIDADES 

16.1- Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e 
inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades do art. 87 da Lei 8.666/93, das quais 
destacam-se:

• advertência;
• multa de 2 % (dois por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso injustificado na execução da 

mesma, observado o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis;
• multa de 4 % (quatro por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, pela recusa injustificada do contratado em 

executá-la;
• suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de 

2 (dois) anos;
• declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação.

16.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos 
pela Administração.

16.3 Da aplicação das penalidades definidas nos subitens acima, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

16.4 O recurso ou o pedido de reconsideração relativo as penalidades acima dispostas será dirigido ao Secretá-
rio da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis e o pedido de 
reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

17 – DO LOCAL E HORÁRIO PARA INFORMAÇÕES

17.1 – O presente Edital poderá ser obtido eletronicamente pelos sites www.cidadecompras.com.br e 
www.itaqui.rs.gov.br (editais & licitações)

17.2 – Para maiores informações:

a)Esclarecimentos referentes ao Edital: Setor de Licitações, com Aline  ou Mariane, fone (55)3433-2323, ramal 226.

b)Informações de cadastro (CRC): Setor de licitações, com Aline ou Mariane, fone (55) 3433-2323, ramal 215.

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

18.1-  A realização da presente licitação não importa necessariamente na aquisição dos produtos, podendo a Prefeitura 
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Municipal de ITAQUI- RS revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato 
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado, conforme Artigo 49, “caput”, da lei nº 8.666/93, assim, disponibilizando tal decisão no sistema para 
conhecimento dos participantes da licitação. A Prefeitura Municipal de ITAQUI poderá, ainda, prorrogar, a qualquer 
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

18.2-  A critério da Prefeitura Municipal de ITAQUI- RS, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado 
economicamente desequilibrado, em função de significativa variação de mercado.

18.3-  O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha 
sido o vencedor, será imediatamente comunicado da não efetivação da compra, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis.

18.4-  É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com 
vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

18.5-  Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado 
pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.

18.6-  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que 
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

18.7-  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
proponentes, desde que não comprometam o interesse da Prefeitura Municipal de ITAQUI- RS, a finalidade e a 
segurança da aquisição dos produtos.

18.8 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ou proposta relativa ao 
presente pregão.

18.9 - O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

18.10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro da cidade de 
Itaqui- RS, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

18.11– Fazem parte integrante deste procedimento, os seguintes anexos:

a) Anexo I – modelo de declaração em cumprimento ao disposto  no   inciso XXXIII,  do  
artigo 7º, da Constituição Federal;

b) Anexo II –   modelo de declaração de idoneidade; 

c) Anexo III –  modelo de declaração para ME/EPP;

d) Anexo IV – minuta da Ata de Registro de Preços;

e) Anexo V –quantidades, especificações completas e valores máximos do item a ser adquirido; 

f) Anexo VI - modelo Proposta de Preços.

Itaqui-RS , 02 de Fevereiro de 2011.

                    CLAUDETE LANGENDORF MACHADO
              Prefeita em Exercício
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    ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

Local e Data

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
A/C Comissão Permanente de Licitações
Referência: Pregão Eletrônico  nº 03/2011

Prezados (as) Senhores (as)

Declaro para os devidos fins e especialmente para o EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
03/2011, que a proponente ................................................................. (nome completo), inscrito no CPF/
MF  sob  n.º  ..............................................,  com  sede  na  cidade  de  ......................................, 
Estado  ................................,  à  Rua/Av.  ............................................................................................. 
(endereço completo), não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) 
anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, 
em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos.

LOCAL E DATA

Nome e assinatura do representante legal da proponente.
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

_______________________,inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  _____________,  estabelecida  a  Rua 

______________________,Nº  ____,na  cidade  de  _______________________________,por 

intermédio de seu titular e responsável legal pela empresa,  declara que sua empresa não foi 

considerada INIDÔNEA para  licitar  ou  contratar  com a Administração Publica,  nos  termos do 

inciso IV, do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como em cumprimento ao 

que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 da referida lei.  Declaro também, que comunicarei qualquer 

fato superveniente a entrega dos documentos de habilitação, de acordo com as exigências do 

Edital de Pregão Eletrônico nº. 03/2011 da Prefeitura Municipal de Itaqui/RS.

Local, data
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ANEXO III

Ref. Ao Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2011

                           

MODELO DE  DECLARAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

DECLARAÇÃO

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua _________ 
nº  ______,   (Bairro/Cidade),  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  DECLARA 
expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

a)  Encontra-se  enquadrada  como  Empresa  de  Micro  e  Pequeno  Porte,  em 
atendimento a Lei Complementar 123/2006;

b) Não encontra-se enquadradas em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º 
do Artigo 3º LC 123/06;

c) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em 
cumprimento ao art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local, data

Nome e assinatura do representante legal da proponente.
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ANEXO  IV

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Itaqui, neste ato representado  pela  Sra. Vice-Prefeita Municipal no exercício do 
cargo de Prefeita, Claudete Langendorf Machado, brasileira, maior, residente e domiciliada nesta 
cidade,  inscrita  no  C.P.F.  sob  nº  399.305.560-87  e  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº 
7026349436 , brasileira, maior, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 
CONTRATANTE,  e  a  empresa  ................................................,  estabelecida  no 
rua  ...........................................,  nº  ............  CNPJ  Nº  ................................................,  pelo  seu 
representante infra-assinado, doravante denominada FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da 
Lei  Federal  nº  8.666/93  e  suas  alterações,  Lei  Federal  10.520/2002  e  Decreto  Municipal 
5302/2009 (que regulamenta o registro de preços) e o Decreto Municipal  nº  5.427/2009 (que 
institui  a  modalidade  Pregão  Eletrônico)  e  demais  legislações  aplicáveis  e,  considerando  o 
resultado  do  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  03/2011,  para  REGISTRO  DE PREÇOS,  firmam  a 
presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas 
alterações posteriores e as condições seguintes:

CLAUSULA I – DO OBJETO 
1.1 -  Constitui o objeto do presente Edital o Registro de Preços objetivando a futuras  aquisições 
parceladas  de  medicamentos  em  perfeito  estado  para  consumo  e  uso,  conforme 
especificações constantes no ANEXO I e a proposta da licitante vencedora.

1.2  –  Através  da  presente  ata  ficam  registrados  os  seguintes  preços,  para  aquisição  de 
medicamentos, abaixo especificados:

Und Qtdade mínima Especificação Valor Unitário

1.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que  dele  poderão  advir,  ficando-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios,  respeitada  a 
legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições.

1.4 – A empresa vencedora deverá entregar  qualquer quantidade solicitada pelo Município, 
não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas, para remessa do produto.

CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 01(um) ano, contados a partir da 
data de assinatura. 

2.2 - Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata 
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de Registro de Preços, o Município de Itaqui não será obrigado a aquisição, exclusivamente por 
seu intermédio, os materiais  referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, 
desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de 
qualquer espécie à empresa detentora. 

2.3 – Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 
condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÕNICO Nº 03/2011, que precedeu a integra 
do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno 
conhecimento das partes. 

CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO (Conforme Edital)

CLAUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO (Conforme Edital)

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município:

5.1.1 – Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste 
representado pela Nota de Empenho;

5.1.2 – Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso;

5.1.3 – Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 
perfeita execução  do empenho;

5.1.4 – Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota 
Fiscal no setor competente; 

5.1.5 – Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

5.2 – Da Detentora da Ata:

5.2.1 – Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigidas;

5.2.2 – Pagar todos os tributos que indicam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os 
produtos fornecidos;

5.2.3 – Manter, durante a validade da ata, as mesmas condições de habilitação;

5.2.4 – Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 
no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;

5.2.5 – Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta.

CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
6.1 – As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela 
retirada da Nota de Empenho pela detentora.

6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos 
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efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista 
para data posterior à do seu vencimento.

6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual 
deverá ser feita através de Nota de Empenho.

6.4 – A empresa fornecedora, quando do recebimento da Nota de Empenho, deverá colocar, na 
cópia  que  necessariamente  a  acompanhar,  a  data  e  hora  em  que  tiver  recebido,  além  da 
identificação de quem procedeu o recebimento.

6.5 – A cópia da Nota de Empenho, referida no item anterior deverá ser devolvida, a fim de ser 
anexada ao processo de administração da ata.

CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES (Conforme Edital)

CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1- Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente Ata, e, 
em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995, ao art. 3º §1º, da Medida 
Provisória  1488-16,  de  2.10.1996  e  demais  legislações  pertinentes,  é  vedado  qualquer 
reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a 
partir  da  data  de recebimento  das  propostas  indicadas  no preâmbulo  do Edital  do  PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 03/2011, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, observadas as 
disposições constantes do Decreto Municipal nº 5302/2009.

8.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes 
em face  da  superveniência,  praticados  no  mercado,  com a  finalidade  de  manter  o  equilíbrio 
econômico financeiro da avença.

CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1  –  A  presente  Ata  de  Registro  de  Preços  poderá  ser  cancelada,  de  pleno  direito  pela 
administração, quando:

9.1.1 – a detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;

9.1.2  –  a  detentora  não  retirar  qualquer  Nota  de  Empenho,  no  prazo  estabelecido  e  a 
Administração não aceitar sua justificativa;

9.1.3 – a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;

9.1.4 – em qualquer  das  hipóteses de inexecução total  ou  parcial  de contrato  decorrente  de 
registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições 
legais;

9.1.5  –  os  preços  registrados  se  apresentarem  superiores  aos  praticados  no  mercado,  e  a 
detentora não acatar a revisão dos mesmos;
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9.1.6  –  por  razões  de  interesse  público  devidamente  demonstrado  e  justificado  pela 
Administração;

9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será 
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de 
administração  da  presente  Ata  de  registro  de  Preços.   No  caso  de  ser  ignorado,  incerto  ou 
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do 
Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço e registrado a 
partir da última publicação.

9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada 
quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a 
XVI, da lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 
com antecedência  de 30 (trinta)  dias,  facultada à  Administração a  aplicação das  penalidades 
previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  da  aquisição,  objeto  desta  licitação  ocorrerá  à  conta  das 
dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde de Itaqui/ RS, por programa, 
projeto, fonte de recursos e elemento de despesa para este exercício e o exercício seguinte. 

CLÁUSULA XI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

11.1 A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em 
cada caso, pelo Ordenador da Despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Setor de 
Compras os quantitativos das aquisições.

11.1.1 – A emissão das notas de empenho,  sua retificação ou cancelamento,  total  ou parcial 
serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência 
para tanto.

CLÁUSULA XII – DAS COMUNICAÇÕES
13.1 -  As comunicações entre as partes,  relacionadas com o acompanhamento e controle da 
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1  –  Integram esta  Ata,  o  Edital  do  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  03/2011 e  a  proposta  da 
empresa___________ classificada em 1º lugar no certame supra numerado.

14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, pelo Decreto 
Municipal  nº  5302/2009  no  que  não  colidir  com a  primeira  e  nas  demais  normas  aplicáveis. 
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA XIV – DO FORO
15.1  –  As  partes  elegem  o  foro  da  Comarca  de  Itaqui,  como  único  competente  para  dirimir 
quaisquer ações oriundas desta Ata.
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E,  por  haverem  assim  pactuado,  assinam,  este  instrumento  na  presença  das 
testemunhas abaixo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Claudete Langendorf Machado

Prefeita em exercício

 Empresa  Detentora da Ata
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ANEXO V

- Quantidades, especificações completas e valores máximos do item a ser adquirido
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ANEXO VI

Modelo Proposta de Preços

Pregão Eletrônico nº 03/2011

À
Prefeitura de Municipal de Itaqui
A/C: Sr. Pregoeiro

Prezado Senhor

A empresa .................................., com sede na Rua/Av. ....................................., inscrita no CNPJ 
sob o nº .................................................., abaixo assinada por seu representante legal, interessada 
na participação do presente pregão, propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato 
convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

Item Descrição Laboratório Quant. 
Mínima

Quant. 
Máxima

Valor 
unitário 

−Validade da proposta: 60 dias
−Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital 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 materiais, objeto 
desta licitação.
−Prazo de entrega: 05 (cinco) dias  após a emissão do empenho.

Data: _____________________

Assinatura: ________________

Nome do Representante Legal do Proponente: ___________________
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ANEXO V - Especificações Técnicas
Relação de Medicamentos à Serem Licitados 

Farmácia Básica no Ano 2011
Item Descrição Qntd minima Qntd máxima Média

1 1 Acetato de Ciproterona + Etinilestradiol 2,0 mg+0,035mg (Diane) comp 500 1.000 R$ 0,67
2 2 Acetato de Medróxiprogesterona Suspensão Aquosa Inj. 150 mg (Depo) 1.500 3.000 R$ 17,15
3 3 Acetato de Medroxiprogesterona Suspensão Aquosa Inj. 50mg c/ 1ml(Depo) 3000 6.000 R$ 13,25
4 4 Acetato de Noretisterona 1mg+Estradiol 2mg c/28 comp. (Cliane) 2.000 4.000 R$ 4,84
5 5 Ácido Acetilsalicílico 100 mg comp. 100.000 400.000 R$ 0,03
6 6 Ácido Acetilsalicílico 500 mg comp. 25.000 50.000 R$ 0,03
7 7 Ácido folico 5 mg 2.000 4.000 R$ 0,03
8 8 Albendazol  Susp.- vidro c/ 10ml- dose única 4.000 8.000 R$ 1,18
9 9 Albendazol 200 mg Comp. 10.000 20.000 R$ 0,27

10 10 Alendronato de sodio 10 mg 15.000 30.000 R$ 0,19
11 11 Alendronato de sodio 70 mg 20.000 40.000 R$ 0,61
12 12 Alopurinol 100mg Comp. 8.000 15.000 R$ 0,26
13 13 Aminofilina 100mg comp. 15.000 30.000 R$ 0,03
14 14 Amiodarona 200mg comp. 8.000 15.000 R$ 0,15
15 15 Amoxicilina 250mg/5ml- com 150ml vidro 3.350 7.000 R$ 4,85
16 16 Amoxicilina 500 mg  Cápsulas 150.000 300.000 R$ 0,10
17 17 Ampicilina 500mg Cápsulas 20.000 40.000 R$ 0,17
18 18 Ampicilina suspensão 1500 3.000 R$ 2,40
19 19 Anlodipino 10 mg 12.000 25.000 R$ 0,05
20 20 Anlodipino 5 mg 7.000 15.000 R$ 0,03
21 21 Atenolol 25mg comp. 100.000 180000 R$ 0,03
22 22 Atenolol 50mg comp 55000 10000 R$ 0,03
23 23 Azitromicina  pó susp. Oral 40 mg/ ml 150 500 R$ 5,75
24 24 Azitromicina 500 mg 5.000 30.000 R$ 0,49
25 25 Beclometasona Aerosol 250mcg/Dose Spray Oral ( Clenil) 800 1.500 R$ 26,60
26 26 Beclometasona Aerosol 50mcg/Dose Spray Nasal 1.000 2.000 R$ 28,50
27 27 Benzilpen. Procaína+Benzilpen. Potássica 400.000ui- amp.c/ Diluente 2.500 5.000 R$ 1,00
28 28 Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 ui- amp.c/ Diluente 3.000 6.000 R$ 1,60
29 29 Benzilpenicilina Benzatina 600.000 ui- amp.c/ Diluente 1.200 2.500 R$ 1,31
30 30 Benzoato de Benzila-Emulsão vidro c/ 60ml 260 500 R$ 1,62
32 31 Brometo de N-Butilescopolamina 10mg  comp. 40.000 80.000 R$ 0,22
33 32 Brometo de N-Butilescopolamina+Dipirona Sódico gotas c/ 20 ml 2.800 5.000 R$ 2,23
34 33 Captopril 25mg comp. 800.000 1.500.000 R$ 0,02
35 34 Carbocisteína Xarope adulto 50 mg/ml com 100ml vidro 6.000 15.000 R$ 1,94
36 35 Carbocisteína Xarope Infantil 20 mg/ml com 100ml vidro 2.500 5.000 R$ 1,66
37 36 Carbonato de calcio 500 mg+ colecalciferol 400ui 5000 10.000 R$ 0,40
38 37 Carbonato de Cálcio 500mg Comp. 15.000 30.000 R$ 0,07
39 38 Cefalexina 250 mg/5ml com 60 ml vidro 1.600 2.500 R$ 3,47
40 39 Cefalexina 500mg comp. 70.000 150.000 R$ 0,21



41 40 Cetoconazol 200 mg comp. 16.500 25.000 R$ 0,13
43 41 Cimetidina 200mg comp 45.000 90.000 R$ 0,06
44 42 Cinarizina 25mg comp. 20.000 40.000 R$ 0,04
45 43 Cinarizina 75mg comp. 12.000 25.000 R$ 0,06
46 44 Ciprofloxacino 500 mg 36.000 72.000 R$ 0,13
47 45 Cloranfenicol Cólirio c/ 10ml Frs. 100 200 R$ 4,78
49 46 Cloreto de Sódio 900mg+Cloreto de Benzalcônio 10mg Sol. Nasal 1.500 3.000 R$ 0,68
50 47 Cloridrato de Clonidina 0,100 mg 60.000 150.000 R$ 0,13
51 48 Cloridrato de Clonidina 0,150mg 30.000 60.000 R$ 0,32
54 49 Clorpropamida 250mg comp. 1.000 2.000 R$ 0,08
56 50 Dexametasona 0,1% Pomada c/ 10g tubo 3.000 6.000 R$ 0,87
57 51 Dexametasona elixir 0,1 mg/ ml 150 500 R$ 1,66
58 52 Dexametasona Sol. Oftálmica 1 mg/ml 100 200 R$ 7,45
59 53 Dexclorfeniramina maleato Xpe 0,4 mg/ ml 150 500 R$ 1,21
60 54 Dexclorfeniramina(Maleato) 2mg comp. 25.000 50.000 R$ 0,03
61 55 Diclofenaco Potássico 50 mg comp. 4.000 8.000 R$ 0,04
62 56 Diclofenaco Potássico Resinato gotas 15mg com 10ml 4.000 8.000 R$ 1,22
63 57 Diclofenaco Sódico 50mg comp. 10000 50.000 R$ 0,08
64 58 Diclofenaco Sódico 75mg injetável c/ 3ml 4.000 8.000 R$ 0,33
65 59 Digoxina 0,25 mg comp. 80.000 150.000 R$ 0,04
66 60 Dipirona Sódica 500mg comp. 60.000 150.000 R$ 0,04
67 61 Dipirona Sódica 500mg gotas com 10ml 7.500 15.000 R$ 0,59
68 62 Dipropionato Betametasona+Fosfato Dissódico Betametasona Injetável 3000 6.000 R$ 2,00
70 63 Enalapril 10mg comp. 160.000 250.000 R$ 0,04
71 64 Enalapril 20mg comp. 100.000 200.000 R$ 0,05
73 65 Espironolactona 100mg comp. 10.000 30.000 R$ 0,32
74 66 Espironolactona 25mg comp. 30.000 60.000 R$ 0,17
75 67 Estolato de Eritromicina 250mg/5ml vidro c/ 60ml 100 500 R$ 2,73
76 68 Estolato de Eritromicina 500mg comp. 20.000 40.000 R$ 0,50
77 69 Estriol Creme Vaginal 1 mg/g 120 250 R$ 14,83
78 70 Estrogênios conjugados 0,625mg  comp. Revestidos 10.000 20.000 R$ 0,46
79 71 Fluconazol 150 mg 1.000 5.000 R$ 0,23
80 72 Furosemida 40 mg  comp. 40.000 80.000 R$ 0,02
82 73 Glibenclamida 5mg comp. 300.000 600.000 R$ 0,02
85 74 Hidroclorotiazida 25mg  comp. 300.000 600.000 R$ 0,02
86 75 Hidróxido de Aluminio Susp. Oral c/ 100ml vidro 1.000 2.000 R$ 1,36
87 76 Ibuprodeno 20 mg/ ml oral 4.500 9.000 R$ 6,95
88 77 Ibuprofeno 300 mg comp. 144.000 250.000 R$ 0,06
89 78 Ibuprofeno 600mg comp. 30.000 60.000 R$ 0,10
90 79 Isossorbida (Dinitrato) 10mg uso Oral comp. 50.000 100.000 R$ 0,05
91 80 Isossorbida (Dinitrato) 5mg uso SUBLINGUAL- comp 35.000 70.000 R$ 0,06
92 81 Ivermectina 6 mg comp.(R) 3.000 6.000 R$ 0,70
93 82 Levonorgestrel+Etinilestradiol 0,15+0,03mg comp. 30.000 60.000 R$ 0,53



94 83 Levotiroxina Sódica Comp. 100 mcg 35.000 70.000 R$ 0,21
95 84 Levotiroxina Sódica Comp. 25  mcg 48000 100.000 R$ 0,21
96 85 levotiroxina Sódica Comp. 50 mcg 20.000 40.000 R$ 0,24
97 86 Loratadina 10 mg 10.000 20.000 R$ 0,06
98 87 Loratadina Xpe 1mg/ml 1.000 2.000 R$ 1,75
99 88 Losartana potássica 50 mg 80.000 150.000 R$ 0,09

100 89 Mebendazol 100mg comp. 10.000 20.000 R$ 0,04
101 90 Medróxiprogesterona 10 mg  comp. 10000 20.000 R$ 0,88
103 91 Metformina (Cloridrato) 850mg comp. 150.000 300.000 R$ 0,15
104 92 Metildopa 250mg comp. 45.000 90.000 R$ 0,10
105 93 Metildopa 500mg comp. 55.000 100.000 R$ 0,17
106 94 Metoclopramida (Cloridrato) 4mg sol. Oral Gotas c/ 10 ml 3.000 6.000 R$ 0,51
107 95 Metoclopramida 10mg cp 30.000 60.000 R$ 0,03
108 96 Metoclopramida 5mg/ml Sol.Inj. 1.000 3.000 R$ 0,40
109 97 Metoprolol 100mg comp. 30.000 60.000 R$ 0,26
110 98 Metoprolol 50mg comp. 72.000 150.000 R$ 1,12
111 99 Metronidazol 400 mg Comp. 10000 20.000 R$ 0,12
112 100 Metronidazol Geléia Vaginal 100 mg/g c/50g tubo 1.000 2.000 R$ 1,94
113 101 Miconazol Creme Vaginal 2% 100 200 R$ 2,33
115 102 Neomicina+Bacitracina Zincica tubo c/ 10g 5.000 10.000 R$ 1,02
116 103 Nifedipina 10mg  comp. 28.000 60.000 R$ 0,03
117 104 Nifedipina 20 mg  comp. 40.000 80.000 R$ 0,05
118 105 Nifedipina Retard 20mg comp. 20.000 40.000 R$ 0,09
119 106 Nimesulide 100mg comp. 50.000 100.000 R$ 0,20
120 107 Nistatina Creme Vaginal tubo c/ 60g 450 900 R$ 1,52
121 108 Nistatina sol Oral vidro c/ 50ml 300 600 R$ 2,21
122 109 Nitrofurantoina 100 mg 10.000 20.000 R$ 0,14
123 110 Noretisterona 0,35mg  comp. 10.000 20.000 R$ 0,29
124 111 Norfloxacino 400mg comp. 10.000 30.000 R$ 0,19
125 112 Omeprazol 20mg cápsulas 100.000 200.000 R$ 0,14
126 113 Paracetamol 200mg sol. Oral gotas c/ 15ml 8.000 15.000 R$ 0,61
127 114 Paracetamol 500mg comp. 100.000 180.000 R$ 0,04
128 115 Paracetamol 750mg comp. 100.000 180.000 R$ 0,04
129 116 Pasta D`agua Frasco c/ 100ml 300 700 R$ 3,80
130 117 Permanganato de Potássio Comp. p/ Sol. Tópica 100 mg 600 1.300 R$ 0,05
131 118 Permetrina 1% Loção Frasco c/ 100ml 30.000 80.000 R$ 2,16
132 119 Permetrina Creme 5 % 60 120 R$ 5,43
134 120 Polivitaminas do Complexo B comp. 40.000 80.000 R$ 0,09
135 121 Pravastatina 10mg comp 30.000 60.000 R$ 0,30
136 122 Pravastatina 20mg comp 30.000 60.000 R$ 0,45
137 123 Prednisolona(Fosfato Sódico) 3mg/ml solucão oral c/ 100ml 2400 5.000 R$ 5,35
138 124 Prednisona 20mg comp. 50.000 100.000 R$ 0,08
139 125 Prednisona 5mg  comp. 15.000 30.000 R$ 0,05



140 126 Prometazina  25 mg 8.000 15.000 R$ 0,05
141 127 Propranolol (Cloridrato) 40mg comp. 60.000 150.000 R$ 0,02
142 128 Ranitidina (Cloridrato) 150mg  comprimidos 20.000 40.000 R$ 0,06
143 129 Retinol(55.000 UI)+Colecalciferol(22.000 UI) /ml Sol. Oral Gotas 100 200 R$ 11,25
144 130 Sais de Reidratação Oral (Nacl+Kcl+Citrato de sódio, Glocise c/ 27,9g) 800 1.500 R$ 0,40
145 131 Salbutamol 0,4mg/ml Sol. Oral c/ 120ml 4.000 8.000 R$ 1,31
146 132 Salbutamol 2mg comp 500 1.000 R$ 0,04
147 133 Salbutamol Spray 100mcg/dose c/ 200 doses 8.000 15.000 R$ 6,56
148 134 Secnidazol 1000mg comp. 1.400 2.500 R$ 0,90
149 135 Sinvastatina 10mg comp. 100.000 200.000 R$ 0,05
150 136 Sinvastatina 20mg comp. 80.000 180.000 R$ 0,06
151 137 Sulfadiazina 500mg comp. 15.000 30.000 R$ 0,22
152 138 Sulfadiazina de Prata Pasta 1% 15 30 R$ 6,72
153 139 Sulfametoxazol+Trimetoprima 400/80mg comp. 50.000 100.000 R$ 0,29
154 140 Sulfametoxazol+Trimetoprima susp oral c/100ml 3.500 7.000 R$ 1,48
155 141 Sulfato Ferroso 40mg comp 20.000 40.000 R$ 0,04
156 142 Sulfato Ferroso Xpe 300 700 R$ 0,85

143 Teofilina Solução Oral c/ 200ml Frs. 2.000 4.000 R$ 3,70
144 Tetraciclina 500mg Cápsulas 15.000 30.000 R$ 0,13

Item 145 Timolol (maleato) 0,5% 150 500 R$ 4,00
158 146 Valerato de Estradiol+Acetado de Ciproterona drágeas 12.000 25.000 R$ 1,10
159 147 Valfarina Comp. Sulcados 5 mg 5.000 10.000 R$ 0,29
161 148 Verapamil 80mg comp. 45.000 90.000 R$ 0,07
162
163   Relação de Medicamentos Controlados à serem Licitados para 
164 Farmácia Básica no ano de 2011
165 Qntad minina Qntad máxina
167 149 Ácido Valpróico 250 mg Comp. Revestido 42.000 84.000 R$ 0,48
168 150 Ácido Valpróico 250mg/5ml xarope c/ 100ml 800 2.000 R$ 3,84
169 151 Ácido Valpróico 500mg comp. Revestido 25000 50.000 R$ 0,72
170 152 Amitriptilina 25 mg comp. 45.000 90.000 R$ 0,04
171 153 Biperideno 2 mg comp. 45.000 90.000 R$ 0,11
173 154 Bromazepam 3 mg 9.000 20.000 R$ 0,05
174 155 Carbamazepina 200 mg 160.000 320.000 R$ 0,09
175 156 Carbamazepina xpe 450 1.000 R$ 8,49
176 157 Carbonato de Lítio 300 mg comp. 50.000 10.000 R$ 0,18
177 158 Clomipramina 25 mg comp 18000 36.000 R$ 0,26
178 159 Clonazepan 2mg comp. 30.000 60.000 R$ 0,06
179 160 Clorpromazina 100 mg comp. 25000 50.000 R$ 0,18
180 161 Clorpromazina 25 mg 3.600 7.200 R$ 0,12
181 162 Clorpromazina Sol. Oral c/ 40ml 150 300 R$ 7,55
182 163 Diazepan 10 mg comp. 72.000 150.000 R$ 0,03
183 164 Diazepan 10 mg Injetável 50 100 R$ 0,44



184 165 Diazepan 5 mg comp.. 38000 40.000 R$ 0,04
185 166 Fenitoína 100 mg comp.. 36000 72.000 R$ 0,08
186 167 Fenitoína Susp.Oral 25 mg/ml 24 50 R$ 7,30
187 168 Fenobarbital 100 mg comp. 25.000 50.000 R$ 0,08
188 169 Fenobarbital 40mg/ml Sol. Oral c/ 20ml 265 530 R$ 3,34
189 170 Flufenazina 25mg/ml Injetável 400 800 R$ 4,20
190 171 Fluoxetina 20 mg cápsulas 48000 100.000 R$ 0,05

172 Haloperidol 2mg/ml Sol. Oral c/ 20ml 190 300 R$ 3,25
173 Haloperidol 5 mg comp. 20.000 40.000 R$ 0,05
174 Haloperidol 5mg Injetável 40 80 R$ 1,16
175 Haloperidol Decanoato Injetável 1.350 2.700 R$ 5,30

176 Imipramida 10 mg 2.500 30.000 R$ 0,23
177 imipramida 25mg 20.000 40.000 R$ 0,06
178 Levodopa 250 mg+ Carbidopa 25 mg comp. 15.000 30.000 R$ 0,26
179 Levodopa+ Cloridrato Benzerazida 250mg comp. 10.000 20.000 R$ 3,35
180 Levomepromazina 1mg/gota c/ 20ml 190 300 R$ 8,70
181 Levomepromazina 25 mg comp. 25.000 50.000 R$ 0,19
182 Paracetamol+Codeína 30 mg comp. 40.000 90.000 R$ 0,50
184 Paroxetina 20mg comp. 25.050 50.000 R$ 0,66
184 Risperidona 2mg comp. 45.000 90.000 R$ 0,22
185 Sertralina 50mg comp. 45.000 90.000 R$ 0,15
186 Sulpirida 50 mg 10.000 20.000 R$ 0,51



ANEXO VI  - Especificações Técnicas
Relação de Medicamentos à Serem Licitados 

Farmácia Básica no Ano 2011
Item Descrição Qntd minima Qntd máxima Valor unit.

1 1 Acetato de Ciproterona + Etinilestradiol 2,0 mg+0,035mg (Diane) comp 500 1.000
2 2 Acetato de Medróxiprogesterona Suspensão Aquosa Inj. 150 mg (Depo) 1.500 3.000
3 3 Acetato de Medroxiprogesterona Suspensão Aquosa Inj. 50mg c/ 1ml(Depo) 3000 6.000
4 4 Acetato de Noretisterona 1mg+Estradiol 2mg c/28 comp. (Cliane) 2.000 4.000
5 5 Ácido Acetilsalicílico 100 mg comp. 100.000 400.000
6 6 Ácido Acetilsalicílico 500 mg comp. 25.000 50.000
7 7 Ácido folico 5 mg 2.000 4.000
8 8 Albendazol  Susp.- vidro c/ 10ml- dose única 4.000 8.000
9 9 Albendazol 200 mg Comp. 10.000 20.000

10 10 Alendronato de sodio 10 mg 15.000 30.000
11 11 Alendronato de sodio 70 mg 20.000 40.000
12 12 Alopurinol 100mg Comp. 8.000 15.000
13 13 Aminofilina 100mg comp. 15.000 30.000
14 14 Amiodarona 200mg comp. 8.000 15.000
15 15 Amoxicilina 250mg/5ml- com 150ml vidro 3.350 7.000
16 16 Amoxicilina 500 mg  Cápsulas 150.000 300.000
17 17 Ampicilina 500mg Cápsulas 20.000 40.000
18 18 Ampicilina suspensão 1500 3.000
19 19 Anlodipino 10 mg 12.000 25.000
20 20 Anlodipino 5 mg 7.000 15.000
21 21 Atenolol 25mg comp. 100.000 180000
22 22 Atenolol 50mg comp 55000 10000
23 23 Azitromicina  pó susp. Oral 40 mg/ ml 150 500
24 24 Azitromicina 500 mg 5.000 30.000
25 25 Beclometasona Aerosol 250mcg/Dose Spray Oral ( Clenil) 800 1.500
26 26 Beclometasona Aerosol 50mcg/Dose Spray Nasal 1.000 2.000
27 27 Benzilpen. Procaína+Benzilpen. Potássica 400.000ui- amp.c/ Diluente 2.500 5.000
28 28 Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 ui- amp.c/ Diluente 3.000 6.000
29 29 Benzilpenicilina Benzatina 600.000 ui- amp.c/ Diluente 1.200 2.500
30 30 Benzoato de Benzila-Emulsão vidro c/ 60ml 260 500
32 31 Brometo de N-Butilescopolamina 10mg  comp. 40.000 80.000
33 32 Brometo de N-Butilescopolamina+Dipirona Sódico gotas c/ 20 ml 2.800 5.000
34 33 Captopril 25mg comp. 800.000 1.500.000
35 34 Carbocisteína Xarope adulto 50 mg/ml com 100ml vidro 6.000 15.000
36 35 Carbocisteína Xarope Infantil 20 mg/ml com 100ml vidro 2.500 5.000
37 36 Carbonato de calcio 500 mg+ colecalciferol 400ui 5000 10.000
38 37 Carbonato de Cálcio 500mg Comp. 15.000 30.000
39 38 Cefalexina 250 mg/5ml com 60 ml vidro 1.600 2.500
40 39 Cefalexina 500mg comp. 70.000 150.000



41 40 Cetoconazol 200 mg comp. 16.500 25.000
43 41 Cimetidina 200mg comp 45.000 90.000
44 42 Cinarizina 25mg comp. 20.000 40.000
45 43 Cinarizina 75mg comp. 12.000 25.000
46 44 Ciprofloxacino 500 mg 36.000 72.000
47 45 Cloranfenicol Cólirio c/ 10ml Frs. 100 200
49 46 Cloreto de Sódio 900mg+Cloreto de Benzalcônio 10mg Sol. Nasal 1.500 3.000
50 47 Cloridrato de Clonidina 0,100 mg 60.000 150.000
51 48 Cloridrato de Clonidina 0,150mg 30.000 60.000
54 49 Clorpropamida 250mg comp. 1.000 2.000
56 50 Dexametasona 0,1% Pomada c/ 10g tubo 3.000 6.000
57 51 Dexametasona elixir 0,1 mg/ ml 150 500
58 52 Dexametasona Sol. Oftálmica 1 mg/ml 100 200
59 53 Dexclorfeniramina maleato Xpe 0,4 mg/ ml 150 500
60 54 Dexclorfeniramina(Maleato) 2mg comp. 25.000 50.000
61 55 Diclofenaco Potássico 50 mg comp. 4.000 8.000
62 56 Diclofenaco Potássico Resinato gotas 15mg com 10ml 4.000 8.000
63 57 Diclofenaco Sódico 50mg comp. 10000 50.000
64 58 Diclofenaco Sódico 75mg injetável c/ 3ml 4.000 8.000
65 59 Digoxina 0,25 mg comp. 80.000 150.000
66 60 Dipirona Sódica 500mg comp. 60.000 150.000
67 61 Dipirona Sódica 500mg gotas com 10ml 7.500 15.000
68 62 Dipropionato Betametasona+Fosfato Dissódico Betametasona Injetável 3000 6.000
70 63 Enalapril 10mg comp. 160.000 250.000
71 64 Enalapril 20mg comp. 100.000 200.000
73 65 Espironolactona 100mg comp. 10.000 30.000
74 66 Espironolactona 25mg comp. 30.000 60.000
75 67 Estolato de Eritromicina 250mg/5ml vidro c/ 60ml 100 500
76 68 Estolato de Eritromicina 500mg comp. 20.000 40.000
77 69 Estriol Creme Vaginal 1 mg/g 120 250
78 70 Estrogênios conjugados 0,625mg  comp. Revestidos 10.000 20.000
79 71 Fluconazol 150 mg 1.000 5.000
80 72 Furosemida 40 mg  comp. 40.000 80.000
82 73 Glibenclamida 5mg comp. 300.000 600.000
85 74 Hidroclorotiazida 25mg  comp. 300.000 600.000
86 75 Hidróxido de Aluminio Susp. Oral c/ 100ml vidro 1.000 2.000
87 76 Ibuprodeno 20 mg/ ml oral 4.500 9.000
88 77 Ibuprofeno 300 mg comp. 144.000 250.000
89 78 Ibuprofeno 600mg comp. 30.000 60.000
90 79 Isossorbida (Dinitrato) 10mg uso Oral comp. 50.000 100.000
91 80 Isossorbida (Dinitrato) 5mg uso SUBLINGUAL- comp 35.000 70.000
92 81 Ivermectina 6 mg comp.(R) 3.000 6.000
93 82 Levonorgestrel+Etinilestradiol 0,15+0,03mg comp. 30.000 60.000



94 83 Levotiroxina Sódica Comp. 100 mcg 35.000 70.000
95 84 Levotiroxina Sódica Comp. 25  mcg 48000 100.000
96 85 levotiroxina Sódica Comp. 50 mcg 20.000 40.000
97 86 Loratadina 10 mg 10.000 20.000
98 87 Loratadina Xpe 1mg/ml 1.000 2.000
99 88 Losartana potássica 50 mg 80.000 150.000

100 89 Mebendazol 100mg comp. 10.000 20.000
101 90 Medróxiprogesterona 10 mg  comp. 10000 20.000
103 91 Metformina (Cloridrato) 850mg comp. 150.000 300.000
104 92 Metildopa 250mg comp. 45.000 90.000
105 93 Metildopa 500mg comp. 55.000 100.000
106 94 Metoclopramida (Cloridrato) 4mg sol. Oral Gotas c/ 10 ml 3.000 6.000
107 95 Metoclopramida 10mg cp 30.000 60.000
108 96 Metoclopramida 5mg/ml Sol.Inj. 1.000 3.000
109 97 Metoprolol 100mg comp. 30.000 60.000
110 98 Metoprolol 50mg comp. 72.000 150.000
111 99 Metronidazol 400 mg Comp. 10000 20.000
112 100 Metronidazol Geléia Vaginal 100 mg/g c/50g tubo 1.000 2.000
113 101 Miconazol Creme Vaginal 2% 100 200
115 102 Neomicina+Bacitracina Zincica tubo c/ 10g 5.000 10.000
116 103 Nifedipina 10mg  comp. 28.000 60.000
117 104 Nifedipina 20 mg  comp. 40.000 80.000
118 105 Nifedipina Retard 20mg comp. 20.000 40.000
119 106 Nimesulide 100mg comp. 50.000 100.000
120 107 Nistatina Creme Vaginal tubo c/ 60g 450 900
121 108 Nistatina sol Oral vidro c/ 50ml 300 600
122 109 Nitrofurantoina 100 mg 10.000 20.000
123 110 Noretisterona 0,35mg  comp. 10.000 20.000
124 111 Norfloxacino 400mg comp. 10.000 30.000
125 112 Omeprazol 20mg cápsulas 100.000 200.000
126 113 Paracetamol 200mg sol. Oral gotas c/ 15ml 8.000 15.000
127 114 Paracetamol 500mg comp. 100.000 180.000
128 115 Paracetamol 750mg comp. 100.000 180.000
129 116 Pasta D`agua Frasco c/ 100ml 300 700
130 117 Permanganato de Potássio Comp. p/ Sol. Tópica 100 mg 600 1.300
131 118 Permetrina 1% Loção Frasco c/ 100ml 30.000 80.000
132 119 Permetrina Creme 5 % 60 120
134 120 Polivitaminas do Complexo B comp. 40.000 80.000
135 121 Pravastatina 10mg comp 30.000 60.000
136 122 Pravastatina 20mg comp 30.000 60.000
137 123 Prednisolona(Fosfato Sódico) 3mg/ml solucão oral c/ 100ml 2400 5.000
138 124 Prednisona 20mg comp. 50.000 100.000
139 125 Prednisona 5mg  comp. 15.000 30.000



140 126 Prometazina  25 mg 8.000 15.000
141 127 Propranolol (Cloridrato) 40mg comp. 60.000 150.000
142 128 Ranitidina (Cloridrato) 150mg  comprimidos 20.000 40.000
143 129 Retinol(55.000 UI)+Colecalciferol(22.000 UI) /ml Sol. Oral Gotas 100 200
144 130 Sais de Reidratação Oral (Nacl+Kcl+Citrato de sódio, Glocise c/ 27,9g) 800 1.500
145 131 Salbutamol 0,4mg/ml Sol. Oral c/ 120ml 4.000 8.000
146 132 Salbutamol 2mg comp 500 1.000
147 133 Salbutamol Spray 100mcg/dose c/ 200 doses 8.000 15.000
148 134 Secnidazol 1000mg comp. 1.400 2.500
149 135 Sinvastatina 10mg comp. 100.000 200.000
150 136 Sinvastatina 20mg comp. 80.000 180.000
151 137 Sulfadiazina 500mg comp. 15.000 30.000
152 138 Sulfadiazina de Prata Pasta 1% 15 30
153 139 Sulfametoxazol+Trimetoprima 400/80mg comp. 50.000 100.000
154 140 Sulfametoxazol+Trimetoprima susp oral c/100ml 3.500 7.000
155 141 Sulfato Ferroso 40mg comp 20.000 40.000
156 142 Sulfato Ferroso Xpe 300 700

143 Teofilina Solução Oral c/ 200ml Frs. 2.000 4.000
144 Tetraciclina 500mg Cápsulas 15.000 30.000

Item 145 Timolol (maleato) 0,5% 150 500
158 146 Valerato de Estradiol+Acetado de Ciproterona drágeas 12.000 25.000
159 147 Valfarina Comp. Sulcados 5 mg 5.000 10.000
161 148 Verapamil 80mg comp. 45.000 90.000
162
163   Relação de Medicamentos Controlados à serem Licitados para 
164 Farmácia Básica no ano de 2011
165 Qntad minina Qntad máxina
167 149 Ácido Valpróico 250 mg Comp. Revestido 42.000 84.000
168 150 Ácido Valpróico 250mg/5ml xarope c/ 100ml 800 2.000
169 151 Ácido Valpróico 500mg comp. Revestido 25000 50.000
170 152 Amitriptilina 25 mg comp. 45.000 90.000
171 153 Biperideno 2 mg comp. 45.000 90.000
173 154 Bromazepam 3 mg 9.000 20.000
174 155 Carbamazepina 200 mg 160.000 320.000
175 156 Carbamazepina xpe 450 1.000
176 157 Carbonato de Lítio 300 mg comp. 50.000 10.000
177 158 Clomipramina 25 mg comp 18000 36.000
178 159 Clonazepan 2mg comp. 30.000 60.000
179 160 Clorpromazina 100 mg comp. 25000 50.000
180 161 Clorpromazina 25 mg 3.600 7.200
181 162 Clorpromazina Sol. Oral c/ 40ml 150 300
182 163 Diazepan 10 mg comp. 72.000 150.000
183 164 Diazepan 10 mg Injetável 50 100



184 165 Diazepan 5 mg comp.. 38000 40.000
185 166 Fenitoína 100 mg comp.. 36000 72.000
186 167 Fenitoína Susp.Oral 25 mg/ml 24 50
187 168 Fenobarbital 100 mg comp. 25.000 50.000
188 169 Fenobarbital 40mg/ml Sol. Oral c/ 20ml 265 530
189 170 Flufenazina 25mg/ml Injetável 400 800
190 171 Fluoxetina 20 mg cápsulas 48000 100.000

172 Haloperidol 2mg/ml Sol. Oral c/ 20ml 190 300
173 Haloperidol 5 mg comp. 20.000 40.000
174 Haloperidol 5mg Injetável 40 80
175 Haloperidol Decanoato Injetável 1.350 2.700

176 Imipramida 10 mg 2.500 30.000
177 imipramida 25mg 20.000 40.000
178 Levodopa 250 mg+ Carbidopa 25 mg comp. 15.000 30.000
179 Levodopa+ Cloridrato Benzerazida 250mg comp. 10.000 20.000
180 Levomepromazina 1mg/gota c/ 20ml 190 300
181 Levomepromazina 25 mg comp. 25.000 50.000
182 Paracetamol+Codeína 30 mg comp. 40.000 90.000
184 Paroxetina 20mg comp. 25.050 50.000
184 Risperidona 2mg comp. 45.000 90.000
185 Sertralina 50mg comp. 45.000 90.000
186 Sulpirida 50 mg 10.000 20.000
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