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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 121/2022 

DATA DA REALIZAÇÃO: 24/08/2022 

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 08:00 horas 

LOCAL: Prefeitura do Município de Renascença – Paraná 

www.comprasgovernamentais.gov.br “Acesso Identificado” 

O MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PARANÁ, mediante a pregoeira, designada pela Portaria 

nº 115 de 30 de março de 2022, torna público para conhecimento dos interessados que na data e 

local abaixo indicados fará realizar licitação sob modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 

menor preço, em regime de valor unitário do item, para REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 

MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme discriminação 

disposta no Anexo I do Edital. 

O presente procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, Decreto Federal n.º 5.450/2005 e Decreto Federal nº 5.504/2005, o Decreto 

Municipal nº 1.268/2011, e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 

as alterações posteriores. 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 24 de agosto de 2022 às 08h00min. 

UASG: 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA 

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br.   

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

Os trabalhos serão conduzidos pela pregoeira Sra. Luciana Almeri Morcelli, designada pelo Prefeito 
Municipal, mediante a Portaria 115 de 30 de março de 2022. 
 
1. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA 
SESSÃO PÚBLICA 
  
1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de 
preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 



 

  
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 
CNPJ 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300 
CEP 85.610-000 – Renascença – PR 
www.renascenca.pr.gov.br  
 

1.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá dia 24 de agosto de 
2022 às 08h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições 
descritas neste Edital. 
 
1.3. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO 
SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE 
COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto nº 5.450/05, art. 24, § 5º). 
 
2 DO OBJETO  
 
2.1. Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico, a REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 
2.2. Edital e seus Anexos  poderão  ser e obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: 
www.renascenca.pr.gov.br/ e www.comprasgovernamentais.gov.br 

 
2.3. A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao 
licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 
 
2.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras 
Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 
 
2.5. As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de 
Licitações pelo telefone nº (046) 3550-8300/ 3550-8336 / 3550-8314.  
 
3 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA  
 
3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM, observada 
às especificações técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital. 
 
3.2 Será utilizado o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”, em que se inicia com a 
apresentação de lances sucessivos (fase aberta), com envio final de um lance fechado pelos 
detentores das melhores propostas da fase aberta (fase fechada).  
 
4 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 
4.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou 
providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o 
faça com antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública 
do certame. 
 

4.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e 
protocolizadas em dias úteis, das 07h30min ás 11h30min e das 13h00min ás 
17h00min, na Rua Getúlio Vargas nº 901, 1º andar, Setor de Licitação, Centro, 
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Renascença, ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico: 
licitacao@renascenca.pr.gov.br. 

 
4.1.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) 
dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

 
4.1.3 A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame. 
 

4.1.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital 
capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a 
realização deste PREGÃO. 

 
4.2     A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando 
de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia 
autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que 
comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da 
impugnante. 
 
4.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail: 
licitacao@renascenca.pr.gov.br. 
 

4.3.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

 
4.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
 

4.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida 
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de 
licitação. 

 
4.4.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 
sistema e vincularão os participantes e a administração.  

 
5 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  

 
5.1 A participação neste Pregão é destinada as empresas, cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018. 

 



 

  
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 
CNPJ 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300 
CEP 85.610-000 – Renascença – PR 
www.renascenca.pr.gov.br  
 

5.1.1 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do 
presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação 
de acordo com as orientações que seguem no link: 
www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf.  

 
5.1.2 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por 
meio de consulta ao Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão. 

 
5.1.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no 
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural 
pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos 
da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, de 07 de agosto de 2014. 

 
5.2 É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação: 

 a) pessoa física; 
 b) empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 c) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio; 
 d) empresa que estiver sob concurso de credores, dissolução, liquidação, processo de 
falência ou recuperação judicial; 
 e) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, 
Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenha sido punida com suspensão 
do direito de licitar e contratar com o Município; 
            f) Que estejam em situação irregular perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera 
da Administração, perante o INSS e FGTS; 
         g) Mantenham, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou 
dirigente ligado ao governo municipal ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 
financeira ou trabalhista; 
         h) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 
(dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. Conforme Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da 
Constituição Federal (anexo VIII). 
  

5.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
 

5.3.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus artigos 42 a 49; 

 
5.3.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
definidos neste Edital; 
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5.3.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 
5.3.4 Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, 
a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, 
inciso XXXIII, da Constituição Federal; 

 
5.3.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente; 

 
5.3.6 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do 
artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal. 

 
5.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital.  
 
5.5 Na ausência da Declaração Unificada elencada no item 10.7, considera-se válida as Declarações 
devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônico, sendo que a 
Declaração Unificada será solicitada como documento complementar pela pregoeira.  
 
6 DO CREDENCIAMENTO  
 
6.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 
6.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
 
6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão. 
 
6.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
6.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF 
e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 
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6.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 
no momento da habilitação  

 
7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 
os documentos de habilitação exigidos no item 10 do edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
7.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10 deste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
 
7.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
SICAF, desde que válidos, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 
constantes no sistema. 
 
7.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
7.5 Incumbirá ao licitante 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 sistema ou de sua desconexão. 
 
7.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
7.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
 
7.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
 
7.9 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a 
descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo 
detalhadamente as características do objeto cotado, informando marca/fabricante (se for o caso) em 
campo próprio do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais após a vírgula. 
 
70.10 A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 
sessão pública do Pregão. 
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7.11 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de 
serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Renascença.  
 
8 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES  
 
8.1 No dia 24 de agosto de 2022 às 08h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na 
internet será aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas 
e início da etapa de lances. 
 
8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
 

8.2.1  Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.  
8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 
8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
 
8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 
 
8.5  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 
no registro. 
 

8.5.1 A disputa se dará por item unitário, sendo que se consagrará 
vencedor o licitante cujo valor DO ITEM for menor. 

 
8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
8.8 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO 
E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final 
e fechado. 
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8.9 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 
período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
8.10 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor 
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 
 

8.10.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo 

 
8.11 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 
 

8.11.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo 
de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 
8.12 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências 
de habilitação. 
 
8.13 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria 
de Gestão do Ministério da Economia.  
 
8.14 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 
 
8.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 
 
8.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
8.17 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
 
8.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 
da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 
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8.19 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
8.20 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, 
de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
 
8.21 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
 
8.22 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 
8.23 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
8.24 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie 
a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 
 
8.25 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.  
 
9 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  
 
9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º 
e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
 
9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
 

9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 
9.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita. 
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9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata. 
 
9.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
 

9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 
formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

 
9.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 
destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como 
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações 
pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo 
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de 
não aceitação da proposta. 

 
9.6 Será adjudicado o ITEM para a licitante que ofertar o menor preço, salvo quando, 
justificadamente, ficar demostrado que é inexequível ou inviável o lance ofertado. 
 
9.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
9.8 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
 
9.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital.  
 
10 DA HABILITAÇÃO  
 
10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 
 10.1.1 SICAF.  

10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas 
da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br / 

 
10.2 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
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10.3 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
 
10.4 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 
 

  10.4.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 

  10.4.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede. 
 

   10.4.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução 
CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 
10.5 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em: 
 

10.5.1 Licença Sanitária Válida expedida pelo órgão responsável; 
    
10.5.2 Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da sede da 
proponente, atualizado quando constar de sua validade; 
 
10.5.3 No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecida por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu produtos 
e equipamentos compatíveis com o objeto desta licitação. 

 
10.5.4 Publicação no Diário Oficial da união da AFE - Autorização de 
Funcionamento de Empresa, devidamente atualizada, expedida pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 

 
10.5.5 Publicação no Diário Oficial da união da AE – Autorização Especial, da 
empresa participante, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA, quando for o caso. 

  
10.5.6. Certidão de Regularidade Técnica da empresa participante, atualizada, 
emitida pelo Conselho Regional de Farmácia do estado em que a empresa 
participante possui sede, quando aplicável. 

 
OBS: Não serão aceitos protocolos de Autorização de Funcionamento e Autorização Especial. 

 
10.6 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá 
em:  
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10.6.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 
CNPJ; 
 
10.6.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, 
relativa ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual. 

 
 10.12.3.2.1. Quando o objeto da licitação tratar-se de Serviços deverá ser 

apresentado a Certidão ISS junto ao município; Quando tratar-se de 
Fornecimento de materiais deverá ser apresentada a Certidão ICMS 
junto ao Estado. 

 
10.6.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e 
a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 
Ministério da Fazenda; 
 
10.6.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou 
sede do licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado; 
 
10.6.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos 
tributos relacionados com o objeto licitado; 
 
10.6.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviço (FGTS); 
 
10.6.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011; 
 
10.6.8 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que 
atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) 
declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que 
for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, para 
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 

10.6.8.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado 
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
cabíveis. 

 
10.7 Deverá apresentar ainda a DECLARAÇÃO UNIFICADA conforme modelo (ANEXO III); 
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10.8 Para efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, as licitantes deverão apresentar, a fim de 
COMPROVAR O ENQUADRAMENTO: 
 

10.8.1 A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de 
agosto de 2014, deverá apresentar juntamente com a documentação de 
habilitação, a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
(ANEXO V). 
 
10.8.2 Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, nos 
últimos 60 (sessenta) dias, contados a partir da data prevista para recebimento das 
propostas e da habilitação. 

 
10.9 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e sua 
Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital. 

 
10.10  No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

 
10.11 O não atendimento das exigências constantes do item 13 deste Edital implicará a inabilitação 
do licitante. 

 
10.12 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 
sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

 
10.13 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação 
do licitante nos remanescentes. 

 
10.14 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor.  
 
11 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO  
 
11.1 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor oferta, 
item a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a 
PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, 
a pregoeira fará uso de a ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar o 
documento utilizando o link “ANEXAR” disponível apenas para o licitante/vencedor. 
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11.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários 
à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de 
inabilitação. 
 
11.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (DUAS) HORAS 
de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 7h30min. Às 11h30min. e das 13h às 17h, 
contados da convocação. 
 
11.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do 
email: licitacao@renascenca.pr.gov.br. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá 
entrar em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. A 
pregoeira não se responsabilizará por emails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em 
virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Renascença quanto do 
emissor. 
 

11.4.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo 
de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o 
envio da Proposta de Preço, sendo realizado, pela Pregoeira, o registro da não aceitação da 
proposta. 
 

11.4.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá 
solicitar, dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 
 

11.4.2 É facultado a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo 
desde a realização da sessão pública. 
 
11.4.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de 
Preços atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

 
11.5 A proposta deverá conter: 
 

11.5.1 proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do 
presente Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob 
pena de desclassificação da proposta; 

 
11.5.2 preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo 
e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária; 

 
11.5.3 indicação/especificação dos produtos e marca e número da ANVISA 
(do produto); 
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11.5.4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos.; 

 
11.5.5 prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data estipulada para a abertura do presente certame, conforme 
previsto no art. 69, § 2º combinado com o artigo 66, § 4º; 

 
11.5.6 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional 
(Real), com até quatro casas decimais (0,0001). 

 
11.5.9 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema 
Eletrônico, deve atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital 
e Anexos sob pena de desclassificação. 

 
11.5.10 A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do 
processo sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar 
documentos complementares que julgar necessários para os respectivos 
esclarecimentos. 

 
11.4 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da 
PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão 
formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso 
de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.  
 
12 DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO  
 
12.1 A documentação de habilitação, constante no item 10, caso solicitada pela pregoeira, 
deverá ser encaminhada em original ou cópias autenticadas, e a proposta original, deverão ser 
apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação da pregoeira no 
sistema eletrônico, no seguinte endereço: Rua Getúlio Vargas, 901 – Centro – Renascença PR, 
CEP 85610-000. Aos cuidados do Departamento de Compras, Licitações e Contratos e a pregoeira 
responsável: Luciana Almeri Morcelli. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e 
informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão 
Eletrônico. 
 
12.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da 
documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o 
pregoeiro o declarará vencedor. 
 
12.3 Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para 
apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, 
os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo 
instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.  
 
13 DOS RECURSOS  
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13.1 Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá 
de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
 
13.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência 

desse direito. 
 
13.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a 
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, 
querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 
 
13.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico 
via internet, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
13.5 O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo 
 
13.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 5 (cinco) dias para: 
 

13.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora 
do prazo estabelecido; 
 
 13.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão; 
 
13.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente; 

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

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

competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a 
contratação. 

 
13.9 Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará 

o procedimento à autoridade superior para homologação.  
 
14 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
14.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

14.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que 
dele dependam. 

 
14.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 
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instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 
termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 
14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 
 

14.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-
mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 
14.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados.  

 
15 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
15.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em 
primeiro lugar será declarado vencedor. 
 

15.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de 
habilitação, será examinada a documentação do segundo proponente classificado, 
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta 
que atenda a todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação. 

 
15.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e 
só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira, ou, 
quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 

15.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta 
Administração à aquisição do objeto licitado.  

 
16 DO PAGAMENTO  
 
16.1. O pagamento será efetuado exclusivamente através de transferência eletrônico para a conta 
bancária da Contratada indicada pela mesma, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da 
apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto. 
 
16.2. A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida em nome da: 
 
  MUNICIPIO DE RENASCENÇA 
  CNPJ nº 76.205.681/0001-96 

Rua Getúlio Vargas, nº 901 
  Renascença – PR 

CEP: 85.610-000 
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16.3 Após emissão da Nota Fiscal eletrônica a empresa deverá passar cópia do mesmo na data de 
emissão no seguinte endereço eletrônico almoxarifado@renascenca.pr.gov.br.  
 
16.4. A fatura deverá ser apresentada devidamente identificada o número da licitação e da Ata de 
Registro de Preços. 
 
16.5. A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas devidamente válidas, 
para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter 
durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições exigidas na licitação (regularidade fiscal). 
 
16.6. Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte 
da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado.  
 
17 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
17.1 Não haverá reajuste de preço. 
 
17.2 Valor máximo estimado da licitação é de R$ 590.078,53 (quinhentos e noventa mil setenta 

e oito reais e cinquenta e três centavos). 
 
17.3 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos 
dos Recursos próprios do Município. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte 
dotação: 

 
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
1030100342.049 Assistência Farmacêutica - FMS 
3.3.90.32.03.00 Materiais de Saúde para Distribuição Gratuita 
2999 Desdobramento da Despesa 
 
3.3.90.32.02.00 Medicamentos para uso Domiciliar 
7709 Desdobramento da Despesa 

 

18. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
18.1. Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados na Ata de Registro de Preços, 
cuja minuta constitui o Anexo V deste Edital. 
 
18.2. A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço 
de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a 
impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original 
no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu 
recebimento. 



 

  
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 
CNPJ 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300 
CEP 85.610-000 – Renascença – PR 
www.renascenca.pr.gov.br  
 

 
18.3. A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será 
disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço 
Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item 
anterior. 
 
18.4. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 08 (oito) meses, contados a partir da primeira 
publicação das Atas de Registro de Preços deste processo licitatório. 
 
18.5. O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer 
comprovação da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas 
ficais ou outro documento comprobatório dos preços de mercado. 
 
18.6. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento 
do objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes remanescentes 
poderão ser chamadas para fornecer os materiais, desde que o preço registrado se encontre dentro 
dos praticados no mercado. 
 
18.7. Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado, os 
mesmos poderão ser negociados (reduzidos). Caso os preços venham a ser negociados, os mesmos 
serão novamente registrados em Ata e publicados. 
 
19. DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS.  
 
19.1. O prazo de validade do registro de preços será de 08 (oito) meses, contado a partir da data da 
publicação da respectiva Ata de Registro de Preços. 
 
20. DAS PENALIDADES  
 
20.1. De conformidade com o art. 86, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, o atraso injustificado na 
entrega objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 
2% (dois por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 
 

20.1.1. A multa prevista no item 20.1, será descontada dos créditos que a contratada 
possuir com o município de Renascença - PR, e poderá cumular com as demais 
sanções administrativas. 

 
20.2. Caso a licitante não substitua o objeto considerado irregular no prazo previsto neste Edital e 
Anexo I, serão aplicadas as penalidades do item 20.1., sem prejuízo da aplicação daquelas contidas 
no item 20.3. 
 
20.3. Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, pela inexecução total ou parcial 
do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário 
Oficial do Ente Federado, as seguintes penalidades:  

a) advertência por escrito;  
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b) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por 
cento) sobre a parcela inadimplida do contrato;  

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
o Município de Renascença, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em 
caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração do Município, 
será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 02 (dois) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com 
o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 
20.4. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que 
a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 
encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do 
Município de Renascença/PR. 
 
20.5. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor 
da multa não recolhida será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela 
Procuradoria Geral do Município de Renascença. 
 
20.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-
lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
 
20.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei. 
 
21. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO  
 
21.1. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Renascença o direito de revogar a licitação por 
razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-
la em virtude de vício insanável. 
 
21.2. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente 
indicará expressamente os atos a que ela se estende. 
 
21.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 
 
21.4. A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o 
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 
 
21.5. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos 
demais interessados. 
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21.6. A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
 
21.7. A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de 
Renascença. 
 
22. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 
22.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei 
Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato 
nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou 
se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de 
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos 
de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como 
de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta 
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, 
administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
23.1. O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípios 
do Paraná através do endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/amp/, e no Portal de 
Transparência do Município através do endereço eletrônico www.renascenca.pr.gov.br. 
 
23.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e não comprometa o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
23.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
 
23.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 
no prazo determinado pela pregoeira. 
 
23.5. Será facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamento, 
promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive 
parecer técnico à Secretaria requerente do certame com relação aos produtos cotados, bem como 
solicitar aos órgãos competentes, elaboração de parecer técnico destinado a fundamentar a decisão. 
 
23.6. A Pregoeira poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer 
documentos, para fins de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam irrelevantes, 
não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da 
licitação e não gerem a majoração do preço proposto. 
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23.7. As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as operações no 
sistema eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de 
sua desconexão, bem como será responsável pela apresentação dos documentos solicitados nos 
prazos previstos. 
 
23.8. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital 
 
23.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
23.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na 
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, exceto quando explicitamente disposto em contrário. 
 
23.11. A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às Licitantes direito à indenização. 
 
23.12. A anulação do procedimento licitatório induz a da Ata de Registro de Preços, ressalvado o 
disposto no parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93. 
 
23.13. O resultado da licitação será divulgado pelo Portal COMPRASNET através do site 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br e estará disponível junto a Divisão de Licitações do 
Município de Renascença. 
 
23.14. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, 
este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
das propostas. 
 
23.15. É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases 
do certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteúdo 
destes, desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas ou inobservâncias. 
 
23.16. A proponente deverá indicar à Pregoeira todos os meios de contato (telefone/endereço 
eletrônico (e-mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados 
durante todo o decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos 
os atos comunicados, os quais serão considerados recebidos, não lhe cabendo qualquer alegação de 
não recebimentos dos documentos. 
 
23.17. A pregoeira não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem 
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Renascença 
quanto do emissor. 
 
23.18. Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada 
e emitida pelo Sistema ou de sua desconexão. 
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23.19. Caso o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances da 
sessão pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 
sem o prejuízo dos atos realizados. 
 
23.20. Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a sessão 
pública será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h (vinte e quatro 
horas), após a comunicação do fato aos participantes em campo próprio no sistema eletrônico. 
 
23.21. CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O 
PREGÃO SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO PELA 
PREGOEIRA VIA chat. 
 
23.22. Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo 
indisponibilidade no Sistema Comprasnet que impeça a realização do certame na data e horário 
marcado, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
horário estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
23.23.  Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata. 
 
23.24. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o 
Foro da Comarca de Marmeleiro - PR. 
 
23.25. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira. 
 
23.26. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I Termo de Referência – Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento;
ANEXO II Modelo Padrão de Proposta Comercial; 
ANEXO III Modelo de Declaração unificada 
ANEXO IV Modelo de Declaração de Enquadramento – ME/EPP; 
ANEXO V Modelo de Minuta do Contrato 

 

 
Renascença, 04 de agosto de 2022. 
 
 

 
 ....................................................................... 
 IDALIR JOÃO ZANELLA 
 PREFEITO   
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121/2022 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO 
(MEDICAMENTOS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 
ANEXO I – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO LICITADO 

 
1 – DO OBJETO: 
 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) 
DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 
especificações abaixo relacionadas: 
 

ITEM QTDE UN 
CÓDIGO 

BR 
MEDICAMENTO 

VALOR 
UNIT.  

VALOR 
TOTAL  

1 300 COMPRIMIDO 268370 ACICLOVIR 200MG  0,26 78,00 

2 3.000 COMPRIMIDO 267502 
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 
100MG 

0,11 330,00 

3 3.000 COMPRIMIDO 267503 ÁCIDO FÓLICO 5MG 0,28 840,00 

4 3.000 COMPRIMIDO 267504 ÁCIDO VALPRÓICO 250MG 0,43 1.290,00 

5 6.000 COMPRIMIDO 267505 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG 0,98 5.880,00 

6 400 
COMPRIMIDO 
MASTIGÁVEL 

267506 ALBENDAZOL 400MG 0,49 196,00 

7 20.000 COMPRIMIDO 267508 ALOPURINOL 100MG  0,26 5.200,00 

8 1000 COMPRIMIDO 267509 ALOPURINOL 300MG 0,58 580,00 

9 6.000 COMPRIMIDO 267510 AMIODARONA 200MG 0,77 4.620,00 

10 15.000 COMPRIMIDO 267512 AMITRIPTILINA 25MG 0,14 2.100,00 

11 7.000 
COMPRIMIDO 

/CÁPSULA 
271089 AMOXICILINA 500MG 0,27 1.890,00 

12 8.000 COMPRIMIDO 271217 

AMOXICILINA, PRINCÍPIO 
ATIVO:ASSOCIADA COM 
CLAVULANATO DE 
POTÁSSIO, 
CONCENTRAÇÃO:500MG + 
125MG 

1,13 9.040,00 

13 15.000 COMPRIMIDO 268896 ANLODIPINO 10MG 0,10 1.500,00 
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14 5.000 COMPRIMIDO 272434 ANLODIPINO 5MG 0,13 650,00 

15 8.000 COMPRIMIDO 267517 ATENOLOL 50MG 0,08 640,00 

16 2000 COMPRIMIDO 267140 AZITROMICINA 500MG 1,68 3.360,00 

17 8.000 COMPRIMIDO 270140 BIPERIDENO 2MG 0,29 2.320,00 

18 40.000 COMPRIMIDO 269954 BROMOPRIDA 10MG 0,83 33.200,00 

19 8.000 COMPRIMIDO 267618 CARBAMAZEPINA 200MG 0,39 3.120,00 

20 8.000 COMPRIMIDO 396076 

CARBONATO DE CÁLCIO, 
COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO 
COM VITAMINA D3, 
CONCENTRAÇÃO:600 MG + 
400 UI 

0,30 2.400,00 

21 4.800 COMPRIMIDO 267621 
CARBONATO DE LÍTIO 300 
MG 

0,62 2.976,00 

22 5.000 COMPRIMIDO 267564 CARVEDILOL 12,5MG 0,36 1.800,00 

23 8.000 COMPRIMIDO 267567 CARVEDILOL 25MG 0,85 6.800,00 

24 8.000 COMPRIMIDO 267566 CARVEDILOL 3,125MG 0,42 3.360,00 

25 8.000 COMPRIMIDO 267565 CARVEDILOL 6,25MG 0,39 3.120,00 

26 40.000 
COMPRIMIDO 

/CÁPSULA 
309062 

EXTRATO MEDICINAL, 
PRINCÍPIO 
ATIVO:CASTANHA DA ÍNDIA 
(AESCULUS 
HIPPOCASTANUM L.), 
CONCENTRAÇÃO:100 MG 

0,59 23.600,00 

27 4.000 COMPRIMIDO 267625 CEFALEXINA 500MG 0,72 2.880,00 

28 65.000 COMPRIMIDO 272166 

CICLOBENZAPRINA 
CLORIDRATO,5 MG 

0,22 14.300,00 

29 20.000 COMPRIMIDO 267629 CINARIZINA 75 MG 0,30 6.000,00 

30 2.500 COMPRIMIDO 267632 
CIPROFLOXACINO 
CLORIDRATO 500 MG 

0,88 2.200,00 

31 80.000 COMPRIMIDO 272903 CITALOPRAM 20MG 0,38 30.400,00 

32 180 COMPRIMIDO 268439 CLARITROMICINA 500MG 2,26 406,80 

33 4.000 COMPRIMIDO 267522 CLOMIPRAMINA 25MG 0,75 3.000,00 

34 20.000 COMPRIMIDO 270119 CLONAZEPAM 2MG 0,38 7.600,00 

35 2.500 COMPRIMIDO 267638 CLORPROMAZINA 100MG 0,39 975,00 

36 2.500 COMPRIMIDO 267635 CLORPROMAZINA 25MG 0,34 850,00 

37 3000 COMPRIMIDO 267645 

DEXCLORFENIRAMINA 
MALEATO, DOSAGEM:2 MG 

0,19 570,00 

38 5.000 COMPRIMIDO 267195 DIAZEPAM 5MG 0,15 750,00 

39 3.000 COMPRIMIDO 267647 DIGOXINA 0,25MG 0,16 480,00 

40 15.000 COMPRIMIDO 267203 

DIPIRONA SÓDICA, 
DOSAGEM:500 MG 

0,17 2.550,00 

41 8.000 COMPRIMIDO 268493 

DOXAZOSINA MESILATO, 
COMPOSIÇÃO:2 MG 

0,46 3.680,00 

42 25.000 COMPRIMIDO 268495 

DOXAZOSINA MESILATO, 
COMPOSIÇÃO:4 MG 

0,86 21.500,00 
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43 6.000 COMPRIMIDO 267652 

ENALAPRIL MALEATO, 
DOSAGEM:20 MG 

0,07 420,00 

44 12.000 COMPRIMIDO 270620 

ESCOPOLAMINA 
BUTILBROMETO, 
APRESENTAÇÃO:ASSOCIAD
A COM DIPIRONA SÓDICA, 
DOSAGEM:10MG + 250MG 

0,48 5.760,00 

45 1000 COMPRIMIDO 267654 ESPIRONOLACTONA 100MG 0,77 770,00 
46 8.000 COMPRIMIDO 267653 ESPIRONOLACTONA 25MG 0,22 1.760,00 

47 5.000 COMPRIMIDO 267657 
FENITOÍNA SÓDICA, 
DOSAGEM:100 MG 

0,17 850,00 

48 5.000 COMPRIMIDO 267660 

FENOBARBITAL SÓDICO, 
DOSAGEM:100 MG 

0,15 750,00 

49 3000 COMPRIMIDO 275963 FINASTERIDA 5MG 1,04 3.120,00 

50 100 
COMPRIMIDO 

/CÁPSULA 
267662 FLUCONAZOL 150MG 1,94 194,00 

51 20.000 
COMPRIMIDO 

/CÁPSULA 
273009 FLUOXETINA 20MG 0,12 2.400,00 

52 6.000 COMPRIMIDO 267663 FUROSEMIDA 40MG 0,10 600,00 

53 8.000 COMPRIMIDO 305414 

EXTRATO MEDICINAL, 
PRINCÍPIO ATIVO:GINKGO 
BILOBA, 
CONCENTRAÇÃO:80 MG 

0,67 5.360,00 

54 30.000 COMPRIMIDO 273121 GLIMEPIRIDA 4MG 0,33 9.900,00 
55 2.500 COMPRIMIDO 267670 HALOPERIDOL 1MG 0,22 550,00 

56 5.000 COMPRIMIDO 267669 HALOPERIDOL 5MG 0,28 1.400,00 

57 20.000 COMPRIMIDO 267676 IBUPROFENO 600MG 0,26 5.200,00 

58 20.000 COMPRIMIDO 267292 

IMIPRAMINA, PRINCÍPIO 
ATIVO:CLORIDRATO, 
DOSAGEM:25 MG 

0,35 7.000,00 

59 5.000 
COMPRIMIDO 

/CÁPSULA 
395620 

EXTRATO MEDICINAL, 
PRINCÍPIO ATIVO:GLYCINE 
MAX (L.) MERRIL, 
CONCENTRAÇÃO:150 MG 

2,25 11.250,00 

60 800 COMPRIMIDO 273397 
ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO 
ATIVO:SAL DINITRATO, 
DOSAGEM:20 MG 

0,23 184,00 

61 300 COMPRIMIDO 273395 

ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO 
ATIVO:SAL DINITRATO, 
DOSAGEM:5 MG, TIPO 
MEDICAMENTO:SUBLINGU
AL 

0,26 78,00 

62 500 
COMPRIMIDO 

/CÁPSULA 
268861 ITRACONAZOL 100MG 1,34 670,00 

63 200 COMPRIMIDO 376767 IVERMECTINA 6MG 1,31 262,00 

64 3.500 COMPRIMIDO 270126 

LEVODOPA, 
COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À 
BENSERAZIDA, 
DOSAGEM:200MG + 50MG 

2,21 7.735,00 
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65 3.000 COMPRIMIDO 270130 

LEVODOPA, 
COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À 
CARBIDOPA, 
DOSAGEM:250MG + 25MG 

0,90 2.700,00 

66 5000 COMPRIMIDO 305270 LEVOFLOXACINO 500MG 0,82 4.100,00 

67 10.000 COMPRIMIDO 268125 

LEVOTIROXINA SÓDICA, 
DOSAGEM:100 MCG 

0,10 1.000,00 

68 12.000 COMPRIMIDO 268124 LEVOTIROXINA 25MCG 0,10 1.200,00 

69 12.000 COMPRIMIDO 268123 LEVOTIROXINA 50MCG 0,12 1.440,00 

70 9.600 COMPRIMIDO 273466 LORATADINA 10MG 0,27 2.592,00 

71 3.000 COMPRIMIDO 267689 METILDOPA 250MG 0,62 1.860,00 

72 2.000 COMPRIMIDO 267312 

METOCLOPRAMIDA 
CLORIDRATO, DOSAGEM:10 
MG 

0,23 460,00 

73 700 COMPRIMIDO 394650 

METOPROLOL, 
COMPOSIÇÃO:SAL 
TARTARATO, 
CONCENTRAÇÃO:100 MG 

0,26 182,00 

74 3.500 COMPRIMIDO 276657 

METOPROLOL, PRINCÍPIO 
ATIVO:SAL SUCCINATO, 
DOSAGEM:50 MG, 
APRESENTAÇÃO:LIBERAÇÃ
O CONTROLADA 

0,88 3.080,00 

75 3.000 COMPRIMIDO 267717 METRONIDAZOL 250MG 0,17 510,00 

76 5.000 COMPRIMIDO 267729 NIFEDIPINO 20MG 0,27 1.350,00 

77 5.000 
COMPRIMIDO 

/CÁPSULA 
268273 NITROFURANTOÍNA 100MG 0,25 1.250,00 

78 15.000 COMPRIMIDO 271606 NORTRIPTILINA 25MG 0,39 5.850,00 

79 35.000 
COMPRIMIDO 

/CÁPSULA 
267712 OMEPRAZOL 20MG 0,14 4.900,00 

80 40.000 COMPRIMIDO 267778 PARACETAMOL 500MG 0,18 7.200,00 

81 20.000 
COMPRIMIDO 

/CÁPSULA 
406994 

EXTRATO MEDICINAL, 
COMPOSIÇÃO:PASSIFLORA 
INCARNATA, 
CONCENTRAÇÃO:300 MG 

0,22 4.400,00 

82 1000 COMPRIMIDO 327699 
PERMANGANATO DE 
POTÁSSIO 100MG  

0,22 220,00 

83 2000 COMPRIMIDO 267743 PREDNISONA 20MG 0,53 1.060,00 
84 1000 COMPRIMIDO 267741 PREDNISONA 5MG 0,17 170,00 

85 180.000 COMPRIMIDO 272365 

SERTRALINA CLORIDRATO, 
DOSAGEM:50MG 

0,22 39.600,00 

86 1.500 COMPRIMIDO 308882 

SULFAMETOXAZOL, 
COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À 
TRIMETOPRIMA, 
CONCENTRAÇÃO:400MG + 
80MG 

1,56 2.340,00 

87 5.000 COMPRIMIDO 292344 
SULFATO FERROSO, 
DOSAGEM FERRO:40MG DE 
FERRO II 

0,06 300,00 
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88 500 COMPRIMIDO 272341 TIAMINA 300MG 0,33 165,00 
89 600 COMPRIMIDO 279269 VARFARINA 5MG 0,17 102,00 

90 500 COMPRIMIDO 267425 
VERAPAMIL CLORIDRATO, 
DOSAGEM:80 MG 

0,34 170,00 

91 100 BISNAGA 268375 

ACICLOVIR, DOSAGEM:50 
MG/G, USO:CREME 

3,15 315,00 

92 300 BISNAGA 308736 

CETOCONAZOL, 
DOSAGEM:20 MG/G, FORMA 
FARMACÊUTICA:CREME 
TÓPICO 

7,03 2.109,00 

93 200 BISNAGA 267643 
DEXAMETASONA 0,1% - 10G 
(CREME DERMATOLÓGICO) 

2,45 490,00 

94 70 BISNAGA 448612 

DICLOFENACO, 
COMPOSIÇÃO:SAL 
DIETILAMÔNIO, 
CONCENTRAÇÃO:10 MG/G, 
FORMA 
FARMACÊUTICA:GEL 

5,39 377,30 

95 40 BISNAGA 267208 

ESTRIOL, DOSAGEM:1 MG/G, 
APRESENTAÇÃO:CREME 
VAGINAL 

18,63 745,20 

96 100 BISNAGA 269846 

LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 
DOSAGEM:2%, 
APRESENTAÇÃO:GELÉIA 

8,37 837,00 

97 80 BISNAGA 372335 

METRONIDAZOL, 
CONCENTRAÇAO:100 MG/G, 
FORMA 
FARMACEUTICA:GEL 
VAGINAL, 
CARACTERÍSTICA 
ADICIONAL:COM 
APLICADOR 

6,38 510,40 

98 50 BISNAGA 268286 
MICONAZOL NITRATO, 
DOSAGEM:20 MG/G, 
APRESENTAÇÃO:CREME 

5,80 290,00 

99 50 BISNAGA 268162 

MICONAZOL NITRATO, 
DOSAGEM:2%, 
APRESENTAÇÃO:CREME 
VAGINAL 

12,56 628,00 

100 500 BISNAGA 266788 

NISTATINA, 
DOSAGEM:25.000 UI/G, 
APRESENTAÇÃO:CREME 
VAGINAL 

6,72 3.360,00 

101 400 BISNAGA 401411 

ÓXIDO DE ZINCO, PRINCÍPIO 
ATIVO:ASSOCIADO COM 
VITAMINA A + VITAMINA D, 
CONCENTRAÇÃO:100 MG + 
1.000 UI + 400 UI/G, FORMA 
FARMACÊUTICA:POMADA 

4,38 1.752,00 

102 250 ENVELOPE 446105 

SAIS PARA REIDRATAÇÃO 
ORAL, COMPOSIÇÃO:SÓDIO, 

1,88 470,00 
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POTÁSSIO, CLORETO, 
CITRATO E GLICOSE, 
CONCENTRAÇÃO:90 MEQ/L 
+ 20 MEQ/L + 80 MEQ/L + 30 
MEQ/L + 111 MMOL/L, 
FORMA FARMACÊUTICA:PÓ 
P/ SOLUÇÃO ORAL 

103 30 BISNAGA 272089 

SULFADIAZINA, PRINCÍPIO 
ATIVO:DE PRATA, 
DOSAGEM:1%, 
INDICAÇÃO:CREME 

15,83 474,90 

104 100 
FRASCO 

(SUSPENSÃO 
ORAL) 

267507 
ALBENDAZOL 40MG/ML - 
10ML 

1,48 148,00 

105 100 
FRASCO 

(SUSPENSÃO 
ORAL) 

271111 
AMOXICILINA 50MG/ML 
(150ML) 

7,87 787,00 

106 200 
FRASCO 

(SUSPENSÃO 
ORAL) 

448841 

AMOXICILINA, PRINCÍPIO 
ATIVO:ASSOCIADA COM 
CLAVULANATO DE 
POTÁSSIO, 
CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML 
+ 12,5 MG/ML, FORMA 
FARMACÊUTICA:SUSPENSÃ
O ORAL 

14,05 2.810,00 

107 100 
FRASCO 

(SUSPENSÃO 
ORAL) 

268949 

AZITROMICINA, 
DOSAGEM:40 MG/ML, 
APRESENTAÇÃO:SUSPENSÃ
O ORAL 

10,03 1.003,00 

108 300 
FRASCO     

(SPRAY NASAL)  
266706 

BUDESONIDA, 
APRESENTAÇÃO:AEROSSOL 
NASAL, 
CONCENTRAÇÃO:32MCG/DO
SE, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS:FRASCO COM 
VÁLVULA DOSIFICADORA 

13,05 3.915,00 

109 300 
FRASCO     

(SPRAY NASAL)  
266707 

BUDESONIDA, 
APRESENTAÇÃO:AEROSSOL 
NASAL, 
CONCENTRAÇÃO:64MCG/DO
SE, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS:FRASCO COM 
VÁLVULA DOSIFICADORA 

21,29 6.387,00 

110 100 
FRASCO 

(SUSPENSÃO 
ORAL) 

272454 
CARBAMAZEPINA 20MG/ML 
(100 ML)  

14,25 1.425,00 

111 120 
FRASCO 

(SUSPENSÃO 
ORAL) 

331555 
CEFALEXINA 50MG/ML 
(100ML) 

16,62 1.994,40 

112 100 
FRASCO 

(SHAMPOO) 
271103 

CETOCONAZOL 2% 
SHAMPOO (100 ML) 

7,35 735,00 
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113 200 
FRASCO 
(GOTAS) 

270120 

CLONAZEPAM 2,5MG/ML 
(20ML)  

3,32 664,00 

114 200 
FRASCO 
(GOTAS) 

437160 

CLORETO DE SÓDIO, 
CONCENTRAÇAO:0,9 %, 
FORMA 
FARMACEUTICA:SOLUÇÃO 
NASAL (30 ML) 

24,94 4.988,00 

115 50 
FRASCO 

(COLÍRIO) 
267187 

DEXAMETASONA, 
DOSAGEM:0,1%, 
APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO 
OFTÁLMICA 5ML 

4,98 249,00 

116 200 
FRASCO 

(SUSPENSÃO 
ORAL) 

267646 

DEXCLORFENIRAMINA 
MALEATO, DOSAGEM:0,4 
MG/ML, 
APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO 
ORAL (100ML) 

4,11 822,00 

117 600 
FRASCO 
(GOTAS) 

267205 

DIPIRONA SÓDICA, 
DOSAGEM:500 MG/ML, 
APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO 
ORAL (20ML) 

2,55 1.530,00 

118 70 
FRASCO 
(GOTAS) 

300723 

FENOBARBITAL SÓDICO, 
DOSAGEM:40 MG/ML, 
FORMA 
FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO 
ORAL  (20ML) 

2,94 205,80 

119 200 
FRASCO 

(INALAÇÃO) 
396471 

FENOTEROL (BROMIDRATO) 
5MG/ML (20ML) 

4,21 842,00 

120 10 
FRASCO        

(SOL. 
OFTALMICA) 

406308 
GENTAMICINA 0,5MG/ML – 
5ML 

5,68 56,80 

121 40 
FRASCO 
(GOTAS) 

292195 
HALOPERIDOL 2MG/ML 
(20ML) 

5,78 231,20 

122 300 
FRASCO 

(SUSPENSÃO 
ORAL) 

340783 
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 
61,5 MG/ML (150 ML) 

6,05 1.815,00 

123 1000 
FRASCO 
(GOTAS) 

294643 

IBUPROFENO 50MG/ML – 
30ML 

4,86 4.860,00 

124 200 
FRASCO 

(INALAÇÃO) 
268331 

IPRATRÓPIO (BROMETO) 
0,25MG/ML (20ML) 

16,32 3.264,00 

125 300 
FRASCO 

(XAROPE) 
383750 

LACTULOSE XAROPE 
667MG/ML – 120ML 

8,48 2.544,00 

126 250 
FRASCO 
(GOTAS) 

268130 

LEVOMEPROMAZINA 
40MG/ML – 20ML 

10,47 2.617,50 

127 200 
FRASCO 

(XAROPE) 
273467 

LORATADINA 1MG/ML 
(100ML) 

6,69 1.338,00 

128 50 
FRASCO 
(GOTAS) 

267311 
METOCLOPRAMIDA 
4MG/ML – 10ML  

2,18 109,00 

129 100 
FRASCO 

(SUSPENSÃO 
ORAL) 

267378 
NISTATINA 100.000 UI/ML – 
50ML 

11,51 1.151,00 
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130 600 
FRASCO 
(GOTAS) 

267777 
PARACETAMOL 200MG/ML 
(15ML) 

3,33 1.998,00 

131 300 
FRASCO 

(SUSPENSÃO 
ORAL) 

448595 
PREDNISOLONA 3MG/ML 
(60ML) 

6,86 2.058,00 

132 50 
FRASCO 

(SUSPENSÃO 
ORAL) 

308884 

SULFAMETOXAZOL, 
COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À 
TRIMETOPRIMA, 
CONCENTRAÇÃO:40MG + 
8MG/ML - 100M 

5,64 282,00 

133 50 
FRASCO 
(GOTAS) 

292345 

SULFATO FERROSO, 
DOSAGEM FERRO:25MG/ML 
DE FERRO II (30ML) 

1,50 75,00 

134 20 
FRASCO 

(COLÍRIO) 
272581 TIMOLOL 0,5 % - 5ML 2,72 54,40 

135 100 
FRASCO 

(XAROPE) 
328532 

VALPROATO DE SÓDIO 
250MG/5ML (100ML) 

7,53 753,00 

136 100 AMPOLA 278281 ADENOSINA 3MG/ML (2 ML) 10,22 1.022,00 

137 200 AMPOLA 271710 

AMIODARONA 50MG/ML EV-
1ML 

2,81 562,00 

138 200 AMPOLA 268214 

ATROPINA 0,25MG/ML (1ML) 
EV/IM/SC 

1,20 240,00 

139 400 
FRASCO 

(AMPOLA) 
270612 

BENZILPENICILINA 1.200.000 
UI - IM 

9,87 3.948,00 

140 200 AMPOLA 268222 

BICARBONATO DE SÓDIO 
8,4% EV (10ML) 

1,02 204,00 

141 1.000 AMPOLA 269958 
BROMOPRIDA 5 MG/ML 
(2ML) EV/IM 

3,04 3.040,00 

142 700 AMPOLA 267282 
BUTILBROMETO DE 
ESCOPOLAMINA 20MG/ML 
(1ML) 

2,09 1.463,00 

143 1.000 AMPOLA 270621 

BUTILBROMETO DE 
ESCOPOLAMINA 4MG/ML + 
DIPIRONA 500 MG/ML (5ML) 
EV 

6,61 6.610,00 

144 600 
FRASCO 

(AMPOLA) 
442701 CEFTRIAXONA 1GR EV 10,01 6.006,00 

145 400 
FRASCO 

(AMPOLA) 
442703 CEFTRIAXONA 500MG IM 12,60 5.040,00 

146 2.000 
FRASCO 

(AMPOLA) 
448844 CETOPROFENO 100MG - EV 4,30 8.600,00 

147 1.000 AMPOLA 448845 

CETOPROFENO 50MG/ML IM 
2ML 

2,64 2.640,00 

148 200 AMPOLA 267162 
CLORETO DE POTÁSSIO 
19,1% 10ML EV 

0,66 132,00 

149 200 AMPOLA 267574 

CLORETO DE SÓDIO 20% 
10ML EV 

0,46 92,00 

150 1.200 AMPOLA 363088 
VITAMINAS DO COMPLEXO 
B, COMPOSIÇÃO BÁSICA:B1, 
B2, B5, B6 E PP (2ML) EV/IM 

1,62 1.944,00 
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151 1.000 AMPOLA 292427 

DEXAMETASONA 4MG/ML 
(2,5ML) EV/IM 

4,97 4.970,00 

152 150 AMPOLA 267194 DIAZEPAM 5MG/ML (2ML) IM 0,93 139,50 

153 600 AMPOLA 271003 
DICLOFENACO 75MG - 3ML 
IM 

1,27 762,00 

154 800 AMPOLA 272336 

DIMENIDRINATO, 
APRESENTAÇÃO:ASSOCIAD
O COM PIRIDOXINA + 
GLICOSE + FRUTOSE, 
DOSAGEM:3MG + 5MG + 
100MG + 100MG/ML 

3,33 2.664,00 

155 300 AMPOLA 272334 

DIMENIDRINATO, 
APRESENTAÇÃO:ASSOCIAD
O COM PIRIDOXINA 
CLORIDRATO, 
DOSAGEM:50MG + 50MG/ML 

0,81 243,00 

156 2.000 AMPOLA 267205 
DIPIRONA 500MG/ML (2ML) 
EV/IM 

3,22 6.440,00 

157 2.500 AMPOLA 270590 

DIPROPRIONATO DE 
BETAMETASONA 5MG/ML + 
FOSFATO DISSÓDICO DE 
BETAMETASONA 2MG/ML 
EV – 1ML 

7,72 19.300,00 

158 140 AMPOLA 268255 

EPINEFRINA 1MG/ML (1ML) 
EV/IM 

1,81 253,40 

159 25 AMPOLA 267107 

FENITOÍNA 50MG/ML (5ML) 
IM/SC 

2,89 72,25 

160 25 AMPOLA 300725 

FENOBARBITAL 100MG/2ML 
(2ML) EV/IM 

1,99 49,75 

161 150 AMPOLA 292399 

FITOMENADIONA 10MG/ML 
(1ML) IM/SC 

6,03 904,50 

162 200 AMPOLA 267666 

FUROSEMIDA 10MG/ML 
(2ML) EV/IM 

2,58 516,00 

163 200 AMPOLA 267541 GLICOSE 50% (10ML) EV 1,05 210,00 

164 100 AMPOLA 292196 

HALOPERIDOL 5MG/ML 
(1ML) IM 

4,30 430,00 

165 125 AMPOLA 292194 

HALOPERIDOL DECANOATO 
50MG/ML (1ML) IM 

12,15 1.518,75 

166 100 AMPOLA 272796 
HEPARINA SÓDICA (SC) 
5000UI/0,25 ML  

13,03 1.303,00 

167 50 AMPOLA 268115 
HIDRALAZINA 20MG/ML (1 
ML) 

9,08 454,00 

168 400 
FRASCO 

(AMPOLA) 
270220 

HIDROCORTISONA 
100MG/AMPOLA PÓ EV/IM 

4,20 1.680,00 

169 200 
FRASCO 

(AMPOLA) 
270219 

HIDROCORTISONA 500MG/ 
AMPOLA PÓ EV/IM 

9,87 1.974,00 

170 200 
FRASCO 

(AMPOLA) 
269843 LIDOCAÍNA 2% S.V. (20ML) 6,58 1.316,00 
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171 600 AMPOLA 267310 

METOCLOPRAMIDA 
10MG/2ML (2ML) EV/IM 

0,93 558,00 

172 30 AMPOLA 345259 
METOPROLOL 1 MG/ML (5 
ML) 

37,67 1.130,10 

173 100 AMPOLA 268481 
MIDAZOLAM 5MG/5ML 
(5ML) EV/IM 

4,28 428,00 

174 100 AMPOLA 304871 

MORFINA, 
APRESENTAÇÃO:SULFATO, 
CONCENTRAÇÃO:10MG/ML 
(1ML) EV/IM 

7,08 708,00 

175 500 FRASCOS 337468 DESLORATADINA 60ML 16,05 8.025,00 

176 8000 COMPRIMIDO 273554 MELOXICAM  15 MG 0,27 2.160,00 

177 400 FRASCOS 428744 
COLECALCIFEROL, 
CONCENTRAÇÃO:5.600 
UI/ML, GOTAS 

23,21 9.284,00 

178 300 FRASCO 345241 
HIDROCORTISONA 1% 
(10MG/G) 

10,32 3.096,00 

179 700 BISNAGA 279297 

NISTATINA, 
APRESENTAÇÃO:ASSOCIAD
A COM ÓXIDO DE ZINCO, 
CONCENTRAÇÃO:100.000UI 
+ 200MG/G, TIPO 
MEDICAMENTO:CREME 

6,02 4.214,00 

180 1200 CAPSULAS 449023 

PROBIÓTICO, 
COMPOSIÇÃO:SACCHAROM
YCES BOULARDII - 17, 
CONCENTRAÇÃO:200 MG 

3,22 3.864,00 

181 200 AMPOLA 268222 

BICARBONATO DE SÓDIO 
8,4% EV (10ML) 

0,81 162,00 

182 200 AMPOLA 267574 

CLORETO DE SÓDIO 20% 
10ML EV 

0,37 74,00 

183 200 FRASCO 368640 
NITAZOXANIDA, 
CONCENTRAÇÃO:20 MG/ML 
45 ML 

9,29 1.858,00 

184 12 BISNAGA 274918 

RETINOL, 
COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO 
C/AMINOÁCIDOS+ 
METIONINA+ 
CLORANFENICOL, 
CONCENTRAÇÃO:10.000UI + 
25MG + 5MG + 5MG/G, 
APLICAÇÃO:POMADA 
OFTÁLMICA 

15,04 180,48 

185 30 FRASCO 396853 

TETRACAÍNA CLORIDRATO, 
COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA À 
FENILEFRINA, 
CONCENTRAÇÃO:1% + 0,1%, 
FORMA 
FARMACEUTICA:SOLUÇÃO 
OFTÁLMICA 

14,53 435,90 
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186 700 AMPOLA 268160 
OMEPRAZOL 40MG PÓ 
LIÓFILO - EV – 10ML 

28,52 19.964,00 

187 300 AMPOLA 267769 
PROMETAZINA 25MG/ML 
(2ML) IM 

3,47 1.041,00 

188 100 AMPOLA 269818 
TERBUTALINA 0,5MG/ML 
(1ML) EV/SC 

2,46 246,00 

189 500 AMPOLA 292382 
TRAMADOL 100MG/2ML 
(2ML) EV/IM 

2,35 1.175,00 

190 50 AMPOLA 268069 
CLORPROMAZINA 5 MG/ML 
(5ML) 

2,66 133,00 

191 100 AMPOLA 442584 
NOREPINEFRINA 2 MG/ML (4 
ML) 

12,31 1.231,00 

192 100 AMPOLA 424712 

FENTANILA, 
COMPOSIÇÃO:SAL CITRATO, 
CONCENTRAÇÃO:78,5 
MG/ML, FORMA 
FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO 
INJETÁVEL (2 ML) 

7,09 709,00 

193 30 AMPOLA 270116 
ETOMIDATO 2 MG/ML - AMP 
COM 10 ML 

28,90 867,00 

194 60 AMPOLA 268442 SUXAMETÔNIO 100MG 26,27 1.576,20 

195 50 AMPOLA 268481 
MIDAZOLAM 5MG/5ML 
(10ML) EV/IM (OU 3 ML) 

12,28 614,00 

196 100 AMPOLA 270019 
GLICONATO DE CÁLCIO 10% 
10 ML 

3,51 351,00 

197 100 AMPOLA 327566 
ÁCIDO TRANEXAMICO 
50MG/ML IV AMP. 5 ML 

8,12 812,00 

198 200 BISNAGA 273167 

NEOMICINA, 
COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA 
COM BACITRACINA, 
CONCENTRAÇÃO:5MG + 
250UI/G, TIPO 
MEDICAMENTO:POMADA 
(10 G) 

2,76 552,00 

199 50 AMPOLA 
268075 

SULFATO DE MAGNÉSIO 50% (10 ML) 
7,40 370,00 

TOTAL MÁXIMO ESTIMADO 590.078,53 
 

Justifica-se a não exclusividade para as Micro e Pequenas Empresas: Ao presente processo não 
se aplicará o tratamento diferenciado e privilegiado para ME/EPP, por não ser vantajoso para a 
administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, 
de acordo com o disposto no art. 49, inciso III, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014. Porém há previsão para que seja dado o tratamento diferenciado à 
participação destas. 
 
Justificativa referente a Aquisição: Justificamos esta aquisição devido ao fato de que esses 
medicamentos serão distribuídos gratuitamente em nossa farmácia municipal, aos pacientes que 
buscam o SUS (Sistema Único de Saúde) em nosso Município e nos Municípios que são referência 
para os nossos pacientes. Em que pese o Município participe do Consórcio Paraná Saúde, faz-se 
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necessário a licitação de medicamentos que já constam na lista de registro de preços, pois ocorre 
muitos atrasos na entrega, há medicamentos com produção descontinuada e nem todos os 
medicamentos estão disponíveis em cada lote. Além disso o município aporta cerca de R$ 
150.000,00 de recursos próprios no Consórcio Paraná Saúde, tendo em vista que o valor repassado 
pelo Estado e pela União não é muito alto, desta forma os medicamentos que constam na lista do 
registro do consórcio não são suficientes para atender a demanda do município. Desta forma, é 
necessário que o município realize a licitação dos mesmos medicamentos, na modalidade Registro 
de Preços, para que em hipótese alguma falte os medicamentos necessários aos Munícipes. 
Importante ressaltar que o CONSUD (Consorcio Sudoeste do Paraná) antiga ARSS (Associação 
Regional de Saúde do Sudoeste) começou a realizar alguns processos licitatório para aquisição de 
medicamentos, no qual, o município de Renascença participa, porém como o processo é recente e 
novo, opta-se em manter o processo licitatório do município como forma de precaução para que não 
venha a faltar medicamentos para a população. Em um futuro próximo, quando o processo do 
CONSUD estiver mais estabilizado, será o principal meio de aquisição de medicamentos, ou seja, 
não será mais realizado licitação via município e sim via consorcio.  
A quantidade de cada item foi estabelecida de acordo com o número de atendimento dos dois 
últimos anos, 2020 e 2021, bem como a média de quantitativo utilizado nestes anos, conforme 
consta no Estudo Técnico Preliminar realizado para este processo licitatório. 
Na avaliação das quantidades solicitadas no Termos de Referência, utilizamos a seguinte 
metodologia: 

QP = (CM x 4) – QE 

QP: Quantidade a ser programada 

CM: Consumo médio mensal 

QE: Quantidade em estoque 

X: vezes 

4: número de semanas do mês 
 
2 - DA METODOLOGIA PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 
2.1. Para formar os preços resultantes deste processo, para a Aquisição de Medicamentos, seguiu-
se as normas constantes no Decreto Municipal nº 2.182 de 30 de julho de 2021, utilizando como 
parâmetros as seguintes informações: 

2.1.1. Consulta ao sistema “Banco de Preços em Saúde (BPS)”, na data de 01/06/2022 
a 07/06/2022, utilizando como fonte de preço na consulta de preços a média ponderada; 
2.1.2. Consulta ao site “Pesquisa de Preços em Licitação/Banco de Preços”, em 
execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 
visto que tais consultas se tratam de contratos firmados com órgãos da Administração 
Pública, o site apresenta uma média de valores para cada item consultado; 
2.1.3. Utilizou-se também para a formação da cesta de preços, a pesquisa direta com os 
fornecedores, a fim de promover a competitividade. 

2.2. Não se utilizou como fonte para formação de preços o aplicativo “Menor Preço – Nota Paraná 
(MENOR PREÇO – COMPRAS). 
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2.3. Utilizou-se também para cotação de preços sites confiáveis que disponibilizam cotações dos 
mais diversos itens. 
 
 
3 - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA: 
2.  
3.1. Os produtos/materiais, objetos desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), de 
acordo com as solicitações da Secretaria de Saúde, na sede do Almoxarifado da Prefeitura, sita à 
Rua Getúlio Vargas, nº 901, bairro Centro no Município de Renascença, da seguinte forma: 
 

3.1.1. Os produtos/materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, após o recebimento da autorização de compra, seguindo rigorosamente as 
quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Ordens de 
Compra. Sendo que no ato do recebimento o fiscal responsável realizará a 
conferencia dos produtos. 
 
3.1.2. Deverão constar obrigatoriamente na Nota Fiscal os dados conforme determina 
a Portaria da Anvisa 802/98 conforme abaixo: 
a) data de fabricação; 
b) data de validade; 
c) número dos lotes. 
d) Demais informações obrigatórias da ANVISA. 

 
3.1.3. Os prazos de que tratam o item 3.1.1. poderão ser prorrogados uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela Administração 

 
3.2. Demais prazos: 
 
Prazo de vigência:  08 (oito) meses, contado a partir da assinatura do contrato. 
Prazo de execução:  08 (oito) meses, contado a partir da assinatura do contrato. 
Prazo de pagamento: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicados pelo contratado. 

 
3.3. As condições de entrega serão as seguintes: 

 
3.3.1. Todo Medicamento deve apresentar o RMS – Registro no Ministério da Saúde 
ou sua isenção; 
 
3.3.2. Quando a empresa participante for distribuidora, portanto, não titular do registro 
do medicamento no Ministério da Saúde, a nota fiscal deverá vir acompanhada de 
documento com data recente, comprovando autorização legal específica do titular para 
comercialização daquele produto (Port. 2814 de 29/05/98); 
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3.3.3. Deverá atender também ao previsto na Portaria 802 da Secretaria de Vigilância 
Sanitária do MS de 08/10/98; 
 
3.3.4. A nota fiscal deve vir acompanhada do(s) laudo(s) analítico(s) dos lotes 
entregues, emitido(s) pelo fabricante. Este(s) laudo (s) deve (m) comprovar o 
atendimento às especificações previstas pela(s) farmacopeia(s) ou código oficiais para 
o princípio ativo e forma farmacêutica. A liberação da nota fiscal para fins de 
pagamento, estará condicionada ao atendimento dessa exigência (Portaria MS 2814 de 
29/05/98); 
 
3.3.5. O acondicionamento e transporte do(s) medicamento(s) deve(m) ser feito(s) 
dentro do preconizado para o(s) produto(s) e devidamente protegido(s) do pó e 
variações de temperatura. No caso de produtos termolábeis, a embalagem e os 
controles devem ser apropriados para garantir a integridade do produto. Nestes 
produtos, utilizar preferencialmente fitas especiais para monitoramento de temperatura 
durante o transporte; 
 
3.3.6. As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de 
armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.); 
 
3.3.7. Os medicamentos deverão possuir prazo de validade não inferior a 75% (setenta 
e cinco por cento) da data da entrega, sendo que o prazo de validade dos medicamentos 
não deverá ser inferior a 12 meses, a contar da data da entrega do produto. A licitante 
vencedora deverá trocar os insumos as suas custas bem com o arcar com todas as 
despesas decorrentes da reposição e transporte destes, não cabendo à Municipalidade 
quaisquer ônus, em especial no que concerne ao envio de itens danificados ao licitante 
vencedor. 
 
3.3.8. Texto e demais exigências legais previstas para o cartucho, rotulagem e bula 
devem estar em conformidade com a legislação do Ministério da Saúde e do Código 
de Defesa do Consumidor; 
 
3.3.9. Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens adequadas contendo de 
forma visível os dizeres “embalagem fracionável”, quando for o caso. (de acordo com 
a RDC nº 80, de 11/05/2007); 
 
3.3.10. As embalagens devem ser acompanhadas das respectivas bulas; 
 
3.3.11. As embalagens primárias dos medicamentos (ampolas, blister, strips e frascos) 
devem apresentar o número do lote, data de fabricação e prazo de validade; 
 
3.3.12. Os medicamentos injetáveis devem vir acompanhados de seus respectivos 
diluentes, filtros e equipos para aplicação, transferência ou infusão, quando for o caso; 
 
3.3.13. No caso de produtos acondicionados em bisnagas, as mesmas deverão 
apresentar lacre no bico de dispensação e tampa com dispositivo para seu rompimento; 
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3.3.14. Os aplicadores que acompanham os cremes, pomadas ou geleias ginecológicas 
devem estar protegidos por material adequado, convenientemente selado; 
 
3.3.15. Aceitar-se-á apenas um lote por produto. Nos casos em que as quantidades 
adquiridas excederem ao número de unidades fabricadas por lote, aceitar-se-á o 
número de lotes suficientes para atendimento do pedido; 
 
3.3.16. O recebimento dos medicamentos será feito inicialmente em caráter 
provisório. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento 
está condicionado ao atendimento das exigências contidas no presente Edital. 

 
4 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
 
4.1. Os objetos deste contrato serão dados como recebido conforme: 
 

4.1.1. Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de 
entrega, para efeito de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento 
ser realizada conferência dos itens, se identificada a conformidade com o documento 
que o acompanha, o romaneio é assinado. 

 
4.1.2. Definitivamente, após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e 
da quantidade dos itens. Caso confirmada a conformidade com as especificações 
técnicas, a Nota Fiscal será atestada pela área responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização da execução. 

 
4.1.3. Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em 
desacordo com o disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento 
provisório, constatar-se que os fornecimentos foram realizados em desacordo com o 
especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para 
que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária. 

 
4.1.4. Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com 
defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a contratada faça a 
substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da contratada. A 
Contratada ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for 
recusado. 
 
4.1.5. O recebimento dos objetos passará pela Comissão de Recebimento nomeada pela 
Portaria 020 de 04 de janeiro de 2022, cujo propósito é a conferência dos 
materiais/serviços entregues com as especificações contidas na proposta de preços da 
Contratada. Caso o material/produto entregue esteja em desacordo com as 
especificações contidas na proposta de preços, a Comissão rejeitará o recebimento do 
mesmo. 

 
4.2. Os objetos deste contrato serão dados como recebido conforme: 
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4.2.1. Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a 
qualidade dos produtos fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no 
prazo determinado pela Administração, às suas expensas, aquele que apresentar falha 
ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da garantia. 

 
4.2.2. Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em conformidade com 
a indicação do Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
contados notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado. Sendo que 
o ato do recebimento não importará na aceitação. 

 
5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
5.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
5.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo; 
5.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
5.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 
5.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo 
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
5.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto e, ainda: 
6.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia 
ou validade mínima de seis meses contados da data de entrega.; 
6.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
6.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 
objeto com avarias ou defeitos; 
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6.5 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação. 
6.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

7. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
7.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
7.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis. 

 

8. DO PAGAMENTO 
8.1. O pagamento será efetuado exclusivamente através de transferência eletrônico para a conta 
bancária da Contratada indicada pela mesma, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da 
apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto. 
8.2. A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida em nome da: 
  MUNICIPIO DE RENASCENÇA 
  CNPJ nº 76.205.681/0001-96 

Rua Getúlio Vargas, nº 901 
  Renascença – PR 

CEP: 85.610-000 
8.3 Após emissão da Nota Fiscal eletrônica a empresa deverá passar cópia do mesmo na data de 
emissão no seguinte endereço eletrônico almoxarifado@renascenca.pr.gov.br.  
8.4. A fatura deverá ser apresentada devidamente identificada o número da licitação e da Ata de 
Registro de Preços. 
8.5. A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas devidamente válidas, 
para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter 
durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições exigidas na licitação (regularidade fiscal). 
8.6. Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte 
da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado. 
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9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1. De conformidade com o art. 86, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, o atraso injustificado na 
realização do fornecimento objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à 
multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 

9.1.1. A multa prevista no item 9.1, será descontada dos créditos que a contratada possuir com 
o município de Renascença - PR, e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 
9.1.2. Caso a licitante não substitua o objeto considerado irregular no prazo previsto neste 
Edital, serão aplicadas as penalidades do item 9.1., sem prejuízo da aplicação daquelas 
contidas no item 9.3. 

9.2. Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, pela inexecução total ou parcial do 
objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário 
Oficial do Ente Federado, as seguintes penalidades:  

a) advertência por escrito;  
b) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) 
sobre a parcela inadimplida do contrato;  
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Renascença, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de 
inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração do Município, será aplicado o 
limite máximo temporal previsto para a penalidade 02 (dois) anos;  
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 
da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

9.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que 
a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 
encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do 
Município de Renascença/PR. 
9.4. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor 
da multa não recolhida será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela 
Procuradoria Geral do Município de Renascença. 
9.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-
lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
9.6. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei. 
 
10. DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO E DESONERAÇÃO DO ICMS 
 
10.1. As proponentes deverão aplicar o Coeficiente de Adequação de Preço – CAP (Comunicado 
nº 15/2018 – Resolução nº 03/2011 – CMED) sobre o Preço Fábrica (PF) dos produtos definidos 
no artigo 2º da Resolução nº 03/2011 – CMED para obter o Preço Máximo de Venda ao Governo 
(PMVG). 
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10.2. Conforme o art. 3º da Resolução nº 03/2011–CMED, o PMVG deverá ser calculado a partir 
da seguinte fórmula: PMVG = PF * (1 – CAP). 
 
10.3. Nos casos em que não é aplicado o CAP nos fornecimentos para órgãos públicos por meio de 
licitações, o distribuidor é obrigado a vender os produtos tendo como referencial máximo o Preço 
do Fabricante (Orientação Interpretativa da CMED 02/2006 e artigo 5º, §1º, da Resolução nº 
02/2018 – CMED). 
 
10.4. As proponentes deverão aplicar a isenção tributária conforme Convênio(s) ICMS – Conselho 
Nacional de Política Fazendária – CONFAZ nº 87/2002 e seguintes, ou de outras normas que 
impliquem desoneração tributária no preço dos medicamentos, de modo a assegurar a isonomia 
entre os participantes e a obtenção da proposta mais vantajosa à Administração Pública. 
 
10.5. Em caso de descumprimento das normas do Coeficiente de Adequação de Preços – CAP e/ou 
recusa em conceder a isenção prevista nos Convênios CONFAZ, será encaminhada denúncia à 
CMED e ao Ministério Público. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121/2022 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO 
(MEDICAMENTOS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 

ANEXO – II 
 

MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL  
(uso obrigatório por todas as licitantes)  

(papel timbrado da licitante) 
 

A empresa ................. inscrita no CNPJ sob nº ..............................., estabelecida na (endereço 
completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver, neste ato representada por .............., CPF 
................., RG ................, cargo .................., propõe a Prefeitura Municipal de Renascença em 
estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2022, conforme abaixo 
discriminado: 

ITEM QTD. UNID. MARCA DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1.. XX Unidade XX 
   

  
      
 
Informar marca; 
Informar Valor Unitário; 
Informar especificação dos produtos; 
Informar que a proponente se obriga a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada 
com a vencedora do certame. 
Informar que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO. 
Prazo máximo de entrega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital. 
Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, 
trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto. 

............................................................................., ........, ...................................  
Local e Data 

Assinatura do Responsável pela Empresa  
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)  
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ANEXO - III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA  

(papel timbrado da licitante) 
Á pregoeira e equipe de apoio  
Prefeitura Municipal de Renascença, Estado do Paraná  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 
 
Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na 
............................................, através de seu representante legal infra-assinado, que: 
 
1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido 
pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso 
empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no 
mesmo documento). 
 
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar 
com a Administração  
Pública.  
 
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 
licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) 
Sr.(a)............................................................., Portador(a) do RG sob nº 
................................................. e CPF nº ........................................................, cuja função/cargo 
é..................................................(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela 
assinatura do Contrato. 
 
4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou 
função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública. 
 
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as 
autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro 
grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal). 
 
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e 
este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato 
seja encaminhado para o seguinte endereço: 
 

E-mail: 
Telefone:  

 
7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração 
junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos 
dados anteriormente fornecidos. 
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8) Nomeamos e constituímos o senhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF 
sob n.º...................................,  
para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao Pregão Eletrônico 
n.º XX/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento 
convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato. 

 
.............................................................................., ........, ....................   de 2022.  

Local e Data 
 
 
 
 

Assinatura do Responsável pela Empresa  
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)  
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ANEXO - IV 

 
 

MODELO PADRÃO DE 
DECLARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO – ME/EPP 
(papel timbrado da licitante) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº (XX/2022 - PMR) 

 
Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou Empresa 
de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP).  
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº., sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os 
fins de direito, conforme disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, sob as 
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-
se como:  
 
( ) - MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 
14/12/2006.  
( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 
123, de 14/12/2006.  
( ) - COOPERATIVA, conforme disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.  
( ) – MEI – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 18-E, §2º, Lei Complementar 
nº. 123/2.006. 
 
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º. do artigo 3º 
da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
(Local e Data) 
 
 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 
 
 

Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ 
Endereço completo 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121/2022 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO 
(MEDICAMENTOS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 
 

ANEXO – VII 
 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

_____/____. 

(Pregão Eletrônico Nº XX/2022 - PMR) 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE RENASCENÇA, Estado do Paraná, 
neste ato representado pelo Sr. IDALIR JOÃO ZANELLA, portador do RG nº .........................../PR 
e CPF sob nº ................................, Prefeito Municipal, de ora em diante denominado simplesmente 
de CONTRATANTE e de outro lado a empresa ..........................., CNPJ/MF nº ...................., com 
sede à Rua..................... , Cidade de ....................., Estado do ......................., aqui denominada 
simplesmente de CONTRATADA estando as partes sujeitas às normas da Lei 8.666 de 21 de junho 
de 1993, e subsequentes alterações, obedecidas as condições estabelecidas na licitação realizada na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2022, em face da classificação das propostas 
apresentadas na Ata de julgamento de preços, homologada em ____/___/____, RESOLVE registrar 
os preços da(s) empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela(s) 
alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em 
conformidade com as disposições a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO 
(MEDICAMENTOS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, sendo: 

ITEM QTD. UNID. MARCA 
DESCRIÇÃO VALOR UN VALOR 

TOTAL 

    

  .
.
. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA: 
2. 
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2.1. Os produtos/materiais, objetos desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), de 
acordo com as solicitações da Secretaria de Saúde, na sede do Almoxarifado da Prefeitura, sita à 
Rua Getúlio Vargas, nº 901, bairro Centro no Município de Renascença, da seguinte forma: 
 

2.1.1. Os produtos/materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, após o recebimento da autorização de compra, seguindo rigorosamente as 
quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Ordens de 
Compra. Sendo que no ato do recebimento o fiscal responsável realizará a 
conferencia dos produtos. 
 
2.1.2. Deverão constar obrigatoriamente na Nota Fiscal os dados conforme determina 
a Portaria da Anvisa 802/98 conforme abaixo: 
a) data de fabricação; 
b) data de validade; 
c) número dos lotes. 
d) Demais informações obrigatórias da ANVISA. 

 
2.1.3. Os prazos de que tratam o item 2.1.1. poderão ser prorrogados uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela Administração 

 
2.2. Demais prazos: 
 
Prazo de vigência:  08 (oito) meses, contado a partir da assinatura do contrato. 
Prazo de execução:  08 (oito) meses, contado a partir da assinatura do contrato. 
Prazo de pagamento: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de 
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicados pelo contratado. 

 
2.3. As condições de entrega serão as seguintes: 

 
2.3.1. Todo Medicamento deve apresentar o RMS – Registro no Ministério da Saúde 
ou sua isenção; 
2.3.2. Quando a empresa participante for distribuidora, portanto não titular do registro 
do medicamento no Ministério da Saúde, a nota fiscal deverá vir acompanhada de 
documento com data recente, comprovando autorização legal específica do titular para 
comercialização daquele produto (Port. 2814 de 29/05/98); 
2.3.3. Deverá atender também ao previsto na Portaria 802 da Secretaria de Vigilância 
Sanitária do MS de 08/10/98; 
2.3.4. A nota fiscal deve vir acompanhada do(s) laudo(s) analítico(s) dos lotes 
entregues, emitido(s) pelo fabricante. Este(s) laudo (s) deve (m) comprovar o 
atendimento às especificações previstas pela(s) farmacopéia(s) ou código oficiais para 
o princípio ativo e forma farmacêutica. A liberação da nota fiscal para fins de 
pagamento, estará condicionada ao atendimento dessa exigência (Portaria MS 2814 de 
29/05/98); 
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2.3.5. O acondicionamento e transporte do(s) medicamento(s) deve(m) ser feito(s) 
dentro do preconizado para o(s) produto(s) e devidamente protegido(s) do pó e 
variações de temperatura. No caso de produtos termolábeis, a embalagem e os 
controles devem ser apropriados para garantir a integridade do produto. Nestes 
produtos, utilizar preferencialmente fitas especiais para monitoramento de temperatura 
durante o transporte; 
2.3.6. As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de 
armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.); 
2.3.7. Os medicamentos deverão possuir prazo de validade não inferior a 75% (setenta 
e cinco por cento) da data da entrega, sendo que o prazo de validade dos medicamentos 
não deverá ser inferior a 12 meses, a contar da data da entrega do produto. A licitante 
vencedora deverá trocar os insumos as suas custas bem com o arcar com todas as 
despesas decorrentes da reposição e transporte destes, não cabendo à Municipalidade 
quaisquer ônus, em especial no que concerne ao envio de itens danificados ao licitante 
vencedor. 
2.3.8. Texto e demais exigências legais previstas para o cartucho, rotulagem e bula 
devem estar em conformidade com a legislação do Ministério da Saúde e do Código 
de Defesa do Consumidor; 
2.3.9. Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens adequadas contendo de 
forma visível os dizeres “embalagem fracionável”, quando for o caso. (de acordo com 
a RDC nº 80, de 11/05/2007); 
2.3.10. As embalagens devem ser acompanhadas das respectivas bulas; 
2.3.11. As embalagens primárias dos medicamentos (ampolas, blister, strips e frascos) 
devem apresentar o número do lote, data de fabricação e prazo de validade; 
2.3.12. Os medicamentos injetáveis devem vir acompanhados de seus respectivos 
diluentes, filtros e equipos para aplicação, transferência ou infusão, quando for o caso; 
2.3.13. No caso de produtos acondicionados em bisnagas, as mesmas deverão 
apresentar lacre no bico de dispensação e tampa com dispositivo para seu rompimento; 
2.3.14. Os aplicadores que acompanham os cremes, pomadas ou geléias ginecológicas 
devem estar protegidos por material adequado, convenientemente selado; 
2.3.15. Aceitar-se-á apenas um lote por produto. Nos casos em que as quantidades 
adquiridas excederem ao número de unidades fabricadas por lote, aceitar-se-á o 
número de lotes suficientes para atendimento do pedido; 
2.3.16. O recebimento dos medicamentos será feito inicialmente em caráter 
provisório. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento 
está condicionada ao atendimento das exigências contidas no presente Edital. 

.2.4. Os objetos deste contrato serão dados como recebido conforme: 
 

2.4.1. Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de 
entrega, para efeito de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento 
ser realizada conferência dos itens, se identificada a conformidade com o documento 
que o acompanha, o romaneio é assinado. 
2.4.2. Definitivamente, após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e 
da quantidade dos itens. Caso confirmada a conformidade com as especificações 
técnicas, a Nota Fiscal será atestada pela área responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização da execução. 
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2.4.3. Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em 
desacordo com o disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento 
provisório, constatar-se que os fornecimentos foram realizados em desacordo com o 
especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para 
que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária. 
2.4.4. Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com 
defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a contratada faça a 
substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da contratada. A 
Contratada ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item do objeto que for 
recusado. 

2.5. Os objetos deste contrato serão dados como recebido conforme: 
2.5.1. Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a 
qualidade dos produtos fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no 
prazo determinado pela Administração, às suas expensas, aquele que apresentar falha 
ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da garantia. 
2.5.2. Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em conformidade com 
a indicação do Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
contados notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado. Sendo que 
o ato do recebimento não importará na aceitação. 

2.6 O recebimento dos objetos passará pela Comissão de Recebimento nomeada pela Portaria 020 
de 04 de janeiro de 2022, cujo propósito é a conferência dos materiais/serviços entregues com as 
especificações contidas na proposta de preços da Contratada. Caso o material/produto entregue 
esteja em desacordo com as especificações contidas na proposta de preços, a Comissão rejeitará o 
recebimento do mesmo. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
3.1 – Compete à Contratante: 
3.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
3.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo; 
3.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
3.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 
3.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
3.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 
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3.2 – Compete à Contratada: 
3.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto e, ainda: 
3.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia 
ou validade mínima de seis meses contados da data de entrega.; 
3.2.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
3.2.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 
o objeto com avarias ou defeitos; 
3.2.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação. 
3.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
4.1. O valor total estimado para esta contratação será de R$ ............ (.........................), podendo ser 
aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93. 
 
4.2. A Prefeitura Municipal de Renascença se compromete a efetuar o pagamento, na tesouraria 
municipal ou através depósito bancário, até o 30 (trinta) dias, após a entrega e aceitação dos 
produtos, mediante recebimento da nota fiscal. 
 
4.3. Após emissão da Nota Fiscal a empresa deverá passar cópia do mesmo na data de emissão no 
seguinte endereço eletrônico almoxarifado@renascenca.pr.gov.br.  
 

4.3.1 – A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida em nome da: 
 
  MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 
  CNPJ nº 76.205.681/0001-96 
  Rua Getúlio Vargas, nº 901 – Centro  
  Renascença – PR 
  CEP: 85.610-000 
 
4.4. A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas, devidamente válidas, 
para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter 
durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições exigidas na licitação (regularidade fiscal). 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

5.1. A presente Ata terá validade por 08 (oito) meses, a partir de sua assinatura. 
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5.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas 
eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
5.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive 
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
CLÁUSULA SEXTA – RECURSOS: 
6.1. As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão dos recursos próprios do 
tesouro Municipal de acordo com a seguinte Dotação Orçamentária: 

....................................................... 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
7.1. De conformidade com o art. 86, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, o atraso injustificado na 
realização do fornecimento objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à 
multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 
 

7.1.1. A multa prevista no item 7.1, será descontada dos créditos que a contratada possuir 
com o município de Renascença - PR, e poderá cumular com as demais sanções 
administrativas. 

 
7.2. Caso a licitante não substitua o objeto considerado irregular no prazo previsto neste Edital e 
Anexo I, serão aplicadas as penalidades do item 7.1., sem prejuízo da aplicação daquelas contidas 
no item 7.3. 
 
7.3. Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, pela inexecução total ou parcial do 
objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário 
Oficial do Ente Federado, as seguintes penalidades:  

e) advertência por escrito;  
f) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) 
sobre a parcela inadimplida do contrato;  
g) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Renascença, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de 
inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração do Município, será aplicado 
o limite máximo temporal previsto para a penalidade 02 (dois) anos;  
h) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o 
inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 
7.4. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que 
a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 
encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do 
Município de Renascença/PR. 
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7.5. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor 
da multa não recolhida será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela 
Procuradoria Geral do Município de Renascença. 
 
7.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-
lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
 
7.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei. 
 
CLÁUSULA OITAVA – SUSPENSÃO DE PAGAMENTO: 
8.1. O MUNICÍPIO suspenderá o pagamento de qualquer quantia devida à CONTRATADA, 
sempre que ocorrer circunstância que coloque em risco a realização dos objetivos do presente 
contrato e bem assim no caso da CONTRATADA se recusar ou dificultar à PREFEITURA a livre 
fiscalização dos serviços, na forma prevista na Cláusula Décima, ou ainda no caso de paralisação 
dos mesmos. 
 
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA 
9.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de 
notificação judicial ou extrajudicial, sem que a DETENTORA DA ATA assista o direito a qualquer 
indenização, se esta: 

9.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade. 
9.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos 
serviços.  
9.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93. 
9.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou 
prazos.  
9.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme 
Decreto Municipal nº 176/2007. 

 
9.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 

9.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do objeto contratado. 
9.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução 
do Contrato. 
8.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela 
Prefeitura. 
9.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado a DETENTORA DA ATA o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá 
ser comunicada por escrito à Administração Municipal. 
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9.3. A solicitação da DETENTORA DA ATA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das 
penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
9.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será 
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante 
ao respectivo processo administrativo. 
 
9.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA DA ATA, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, 
assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – AÇÃO JUDICIAL 
10.1. Qualquer ação judicial contra a contratante oriunda de produtos ou serviços fornecidos pela 
contratada, ou mesmo que venha a contratante compor a lide, será de exclusiva responsabilidade a 
contratada, a qual arcará com todas as despesas de qualquer natureza que no ato resultar, ressarcindo 
à contratante todo e qualquer valor que for obrigada a desembolsar em razão dessas ações judiciais, 
extrajudiciais ou reclamações administrativas. 

 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
11.1. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
 

11.1.1. Qualquer atitude tomada pelo licitante, fornecedor, empreiteiro ou subempreiteiro 
com o objetivo de influenciar o processo de aquisição ou a execução do contrato para obter 
vantagens indevidas.  

 
11.2. Fica definido, para os fins desta disposição, os termos indicados a seguir: 
 
a) “prática corrupta” significa oferecer, dar, receber, ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
coisa de valor com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou 
na execução de contrato; 
b) “prática fraudulenta” significa a falsificação ou omissão dos fatos a fim de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 
c) “prática colusiva” significa esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
concorrentes, com ou sem o conhecimento do Mutuário ou de seus Prepostos, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
d) “prática coercitiva” significa causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar 
a execução do contrato; 
e) “prática obstrutiva” significa: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 
fazer declarações falsas a investigadores com o objetivo de impedir materialmente uma inspeção do 
Banco ou alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva ou ameaçar, perseguir 
ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos 
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relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção ou auditoria. 
f) “terceiros” refere-se a um funcionário público que atua em um processo de aquisição ou na 
execução de um contrato, incluindo os membros da equipe do Banco Mundial e os funcionários de 
outras organizações que tomam decisões relacionadas a aquisições ou as revisam; 
g) “parte” refere-se aos participantes do processo de aquisição ou execução do contrato, incluindo 
funcionários públicos, que tentam estabelecer os preços das propostas em níveis artificiais e não-
competitivos; 
h) “benefício” e “obrigação” estão relacionados ao processo de aquisição ou à execução do 
contrato; 
i) “ato ou omissão” todo aquele cuja finalidade seja influenciar o processo de aquisição ou a 
execução do contrato. 
 
11.3. Havendo comprovação de que o licitante praticou alguma conduta descrita no item anterior, o 
Município: 
 
a – rejeitará proposta de adjudicação se concluir que o Concorrente indicado para adjudicação ou 
seus agentes, ou seus subconsultores, subcontratados, prestadores de serviços, fornecedores ou seus 
empregados, tenham, direta ou indiretamente, se envolvido em práticas corruptas, fraudulentas, 
colusivas ou coercitivas ao competir pelo contrato em questão; 
 
b – declarará Processo de Aquisição Viciado e cancelará a parcela do pagamento relativa ao contrato 
se, a qualquer momento, comprovar a prática corrupta, fraudulenta, colusiva ou coercitiva; 
 
c –  garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes e previstas na 
legislação brasileira, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física 
contratada em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou 
na execução do contrato, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis. 

 
11.4. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei 
Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato 
nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou 
se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de 
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos 
de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como 
de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta 
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, 
administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS GESTOR, FISCAL E CONTROLADOR 
12.1. Será responsável pelo contrato: 
Controlador:...................................... 
Fiscal:......................................... 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA TRANSFERÊNCIA 
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13.1. O presente contrato é intransferível, não podendo a contratada se valer deste para vincular 
terceiros à presente contratação, sob pena de imediata rescisão e aplicação das penalidades previstas 
na cláusula oitava. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Marmeleiro, estado do Paraná para dirimir dúvidas ou 
questões oriundas do presente Contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o 
presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para 
todos os fins de direito. 

Renascença, ___ de _________ de 2022. 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito Municipal 

Contratada 
 

Testemunhas: 
______________________________                       __________________________________ 


