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EDITAL oe pRroÃo ElrtRÔt'tlco-N' 2612022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 47 12022

SISTEMA DÉ REGISTRO DÉ PREçOS

TtPo DE AVALIAÇÃo: MENoR PREÇo

MoDO DE DISPUTA: ABERTO

r. pReÂueulo

t.t. o n/luNtcípto oe rRÊS BARRAS OO PARANÁ' Pessoa Jurídica de Direito Público lnterno'

inscrito no cadastro Nacional 0". ô""$ltlírà'"ãt iõN'plrn,,trl sob,o n" 78'121 936/0001-68' atraves

oo FUNDo l\,4uNlclPAL o= so'ó'il-ããit* i'nâ't'u J" 
-o''á'l"-Púb'rco 

l"rter4o 'rscr'to ao cadastro

Naciônar de Pessoas Juridicas'ê*;Llü;i.sor :-1"""'?j"uuriu,'lo^'3i,,'-t; i3'!3ol':l;:rP,S:
conhecimcnto dos interessados or'ê na'orma oa LE rr " "'" ''"."" iài õoÁpf"r"n,u|. n" '123. de
pá," iái .; tj ooo de 21 cre junho d".l!-1^"""T^:,:",1'"::""t:"it"i::i. 

Feoera, no 1o 02á oe 20 oe

i4 oe dezembro dê 2006. 9"^il:':1ç:1="1".'ii""r",i.ãa"olj;lL àiiinôrurca iroo avarraçào
setembro de 2a1e, rcat'zaé , . ,,;,:.::"';fi?;i?,1ã ";r:;I;il;' u 

"plopo,i, 
mais valtajosa para

XEà8T JJS g ?-Ê[ ÜS :i:.X ffJ J ;ü; u il ;ôüis r ç Ão o e rvr e ór õ ÀúÉ úto s pa n a Ár e ru o e n

oãiiÉàiõsíoÀoÊs'oa secneranrA MUNIcIPAL DE sAUDE

1.2. O recebimento das propostas será ate às th do dia 18 DE lvlAlO DE 2022'

1.3. A abertura das propostas terá início às Bh30 do dia 18 DE NIAIO DE 2022'

1.4. A sessáo de disputa dos preços terá inÍcio às th do dia 1B DE lVAlo DE 2022'

1.5. O local para realizaçáo dos atos relativos a esia,licitaçáo 
^s^eÍá 

t Portal da Bolsa cle Licitaçóes do

Bras,l - BLL (wWW q-l,qIqlu) acesso 'dentr'lcado 
no 'ln11 - rrÇrrdVUtr '

1.6. Para todas as reÍerências de tempo será observado o horário de Brasília-DF'

1.6.1. O licitante interessado deverá observar as datas e horários limites previstos nos ltens 1'2

1.3 e 1.4 deste Edital

1.7, Se no dia suprac'taoo não hoJVer expediente' ocorre" feriaclo o'J fatos qJe rn'peçàm a rcalizaçáo

da sessâo pl,blica. a ,".,u otoliJã 
"â"p'' 'á;'á 

t"áitl subseq'rênte en' o're houver exped'e'lte no

M.rn.cro,o de Três BaÍras tro pã""nã' t"o'rnu;; '";;; " no"ár'os' ou e o oL Iro a ser defrnrdo oero

;;;o-e"l; e ãev oamente 'nformâdo aos tnteressados'

í.8. O Pregáo Eletrônico será realizaclo em sessão pübl ca por mao"di,',-:t,,eJl"j"ti$':lt:;:Tffi::

gffiíxff i:: ;,"J :* ::'m i : tr:i:? 3; :1:",''.::'"'" tâ'' r :,:x;:: :'" : :i# : ;; ;'ü "
etetrôn;co da Botsa de UcrraçOeJZ i";l;Jr";; Éà=, ""t, 

consLbstancrdcla nos §§ 2" e 3o do An'go 2o

à, l-"i n" tO.SZO. de 17 de julho de 2002'

1.8.1. O sistema de pregáo eletrônico da Bolsa de Llcitâçóes e LeilÕes do Brasll é certificado

dioitalmente por autoridaci'; ;à;ií";;;t;"t;";;nciaoa no âmbito da lnfra Estrutura de chaves

PJb'.cas Bras,leira - ICP Brasrl

1'9. oS trabalhos Serão Corouz,dos oor p-egoeiro, oestgrao-o^ oelo [\,4L,ClC;oio de T.êS BaraS do

Paraná, mediante a,nserçâo "'-tãto'à''"ntó 
oe dado-s geraoos olr ransferloos pa'a o ap'rcatrvo

"LicitaÇóes Públicas" consoan"" 'l'i'ààriã 
àã ií"r.Ã"iàu aú' de LicitaÇÔes e LeilÕes do Brasil

2. DO OBJ ETO

2.1. A presente llcitaÇão tem por objeto a FUTURA AQUlslÇÃo DE MEDICAMENToS PARA

1155

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Tr'ês Barras clo Paraná - PR

CNPJ78.121.936/oooi-oa-p"ait'oreleituta(rltresbarras'or'sov'bt





u$ozza
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ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ObSETVAdA AS

;;:i;;Í;tl.;; 
" 

áàmais conoiçoes oeÍinidas neste edital e seus anexos'

2,2. Os materiais a ser ofertados/entregues deverão atender rigorosamente a quantidade e

ãÍ;e"":"';l t;;;i;al constantes nái"ttni'de Rererência (Anexo vl)

2.3. As especiÍicaçÕes e detathamentos do objeto, termos e condiçóes estão estabelecidas neste

;l;iri ;;";;" "; 
rermo de Rererência (Anexo vl)'

2.4. A licitante para a qual tor adiudicado (apresentarem o meror oreco) os itens constantes do

ANEXo le convocadas p"'" 
" 

tjJiiJi'âãt'Ã" ãã nàgltt'o de Precàs' ôbterâo apenas o direito de

preferência e náo de exclusivid"ol'ià5i#*áàttã oàt iui"rioos itenà até o termino da sua vigência'

2.4.1. O Municlpio de Três Barras do Paraná não se obrig.a a adouirir os itens relacionados dos

ricitantes vencedor"., poo"nàl',Jü |.ã.ii;.iiiãiüiár.rp"cífic"_ortà aqursiÇão do objeto hipótese

em que, em igualdade o" ;,"""ãiioJi. ã:oánàiitia|.io clo regisiro terá preferéncia' respeitada a

legislãçâo relativa às licitaçÔes'

2.5. A quantidade de materiais a ser entregues é estimada naquela descrita no ANExO VI deste

edital. não estando o Municlpro itüjoã ã i"'úi a totalidade e nem mesmo táo somênte aquela por

se tratar de estimativa, .unoo q'-1ã' t'Jà"'Jqüiüã t'ãntl."gt tomente da quantidade necessária para

ii".i,r."i" 0". ."cessidades atestadas pela secretaria solicitante.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. Os pagamentos decorrentes do objeto desta Iicitação 
'c-orreráo 

à conta dos recursos das

dotaçóes orçamentarias g g go sõ-e ã s'óõ1ãã' tontign'dos na Lei orÇamentária Anual

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1. O Edital da presente licitaçáo pública reger-se-á' principalmente' pelos comandos lêgais

seguintes:

a) Lei Federal no 8 666, de 21 de junho de- 1993' e suas alteraçÔes;

ií rãi ráà"r"r n" 10 520' '17 de julho de 20021 -
;í ;;;';Ü;;i",.in; ro oz+ d;20 de sêtembro de 201e:

rli Lei complement", n" I ii'o-"-r7oãd;mPro^19 i2006 ' 
e suas alteraçÕesl

e') Decreto Municipal p0 1 846 de 12 de abrll 0e zu L 
'

iJ li-c"ror.."itar Muntipal no 03 de 27 de maio de 2021;

g) oecreto Municipal no 4710 de 20 de dezem0ro oe zuz r '

5. DA PARTICIPAçÃO NA LICITAçÃO

5.1. A participação no pregáo na forma eletrônica se dará por meio da digitaÇão da senha pessoal e

intransferivêl do representante l'"i"àt'ão'" iãoá'"dor.da corretóra de mLrcàdorias) e subsequente

encaminhamento da proposta oà ãàiàJ' ãitit!iamente por meio do sistema eletrÔnico' observados

data e horário limite estabelecidos

5,2. Cabetáao licitante acompanhar as operaçÕes no sistema, eletrônico durante a sessão pública do

pregão. ficando responsável di" ;;;;;5;à;ãà da percla de náloclos aiante cla inobservância de

quaisquer mênsag"nt ",nn'out"p""ü';;;;;;; 
Jt desconexáo do seu representante'

5.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas, iran sacóês efetuadas em seu nome'

assume como tirre. " uurojo"e'irâl'";I-"t-p;;p;;i';; seu"s,lances''inclusive os atos praticados

diretamente ou por seu 
'"p' "'uniJÃtu' 

" 

""lu 
td ã a responsabiriJáie oo provedor do sistema ou do

Municíoio de Três Barras jÜ'i;ã'""'ia'àã';;entuai! oanos-oáiorrentes de uso indevido das

"iãà".,ãài. 
de acessou, ainda que por terceiros 
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5.4. Poderão participar desta licitaçáo empresas que:

5.4.1. Estejam legalmente constituídas e desempenhem atividade pertinente e compativel

com o obieto deste Pregão;

5.4.2.AtendamoSrequisitoSdeClaSSií]CaçàodaSpropostasexigidosnesteEditali

5.4.3. Comprovem possuir os documentos de habilitaçào reqLreridos

5.5. Como requisito para a participação na llcitação' 1 l:i'ltt: deverá manifestar' atraves de

declaraÇôes, que cumpre ot 
'"qu'titãt 

ãà-r''bllitaçãó e que sua pJoposta está em conformidade com

as exiqencras prev;sras nesre .o,iàià 
-àrunoo 

fo, o 
"u=o, 

que a empresa está enquadrada no

iài#H;1";";;àiãtu ['rel "roi' 
ãmà'""u de pequeno porte (EPP)'

5.5.1. os itens do obieto possuem a condiçào de AMPI a penftctpeÇÃO' ott seja'

poderão participu' tunto #l'1"Jni;;;";;loi;;tp]:::: d" pequeno porte (MEiEPP)

quanto empresas 
"nq"or.ui"t 

ã'' Jutios 
'egimet 

(médio e grande portê);

5.5.1.1. Todas as empresas interessadas' independentêmente clo seu enquadramento'

podêrão cotar "t 
p*o;:";";'i';;-t:lnãepenoónte de setr enquadramento' sondo que

será estendida "t '";;il;il";; 
ãiã'"o* p'u"ut.-de peqtreno porte situadas nas

RegiÔes oeste u s'otãJu'-à pteferéncia lls ssnfratacào conforme preconlza os

,rti.ros 44 " 
ou oJ"i""l" ó"il;i;;;;l;t n" 't23noó6 comhinadas com a Lei

ôo,ipi",.'untur n'nicipal no 03i 2021'

5.6. É vedada a PafiiciPaçáo de:

5.6.1. Consórcios de empresas qualquer qLle seja sua forma cle constituiÇáoi

5.6.2. Empresas declaradas in:dó'reas para l'citar ou contratar com oua'qJer ó"gào ou ert'oade

oa Admrn srraçào 'uurtu nl'"i""lu 
'ná 

l"tul 
"át-"tr"'as 

trederal' Éstaoual oL Mun'c'pal

5.6,3. Empresas impedicias cie licitar ou contratar com o ['4unicipio de Três Barras do Paranái

5.6.4. Empresas com falência decreiadas ou concordatárlas

5,6.5. Empresas est'ange'ras qL'e nào func'onem no pais'

5.6.6. Empresas clas quais particlpe sela a que titulo for' serviclor oúblico municipal ou ocupante

de carqo de conÍiança "" 'li 
lüi"'oÉ 

''eti'ir.át 
o" Paraná/PR iert' g oa l-"i 8666/93);

5.6.7. Que náo atendam às condiÇôes deste Edital e seus anexosl

5.6 8. orqanizaÇÕes oa Soc cclsde Crv'l oe rnteresse PiDlrco - OSCrP' at'anoo nessa cordlção

ieiol.oao-n" 7d6120 1 4-TCU-Prenárlo)

5.7. Ressalta-se que o nâo cumprimento desta etapa acarretará a desclassiÍicaÇão da licitante'

6. ELEMENTOS INSTRUTORES

6.1. o caderno cle 'lnst'uções para-esla tJ'1à"-".','á-i':p^"llYE'r?3i iii^"§i'ffi"sirtráâ:TÃI3
ã" rãi,ãiããt "" 

lr"tL'nicipiô de -rês Barras do Para''ra' srto ar\vE

BARRAS Do PARANA/PR' "" ^ãiti'ã 
oã"*"ot'"]t"' a"t o8n às'12h e das 13h30 ás 17h30'

6.2 Os interessados no certame também poderão ,t"'-1"^:t"o 
ao Edital atraves clo Portal de

Transparência localizado no''it'-Jo H'r'Àicipio de Trés Barras do Paraná/PR' ou sela'
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7. DO CREDENCIAMENTO

7.í. O licitante deverá estar credenciaclo de formã direta ou através de empresas associadas à Bolsa

cle Licitações do Brasil, até no min mo uma hora antes do horárlo fixado no edita para o recebimento

das propostas.

7.2. Paâ usufruir dos benefÍcios previsios na Lei complementar n' 12312A06, as microempresas

empresas de pequeno porte e micioem preendedor lndividual (quan.lo for o caso permitido pra N,4El.),

cleverão identitiôar o sêu enquadramento, informando em campo próprio do cadastramenlo da

proposta inicialde preço a ser digitada no sistema

7.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno poÍte além de apresentar declaraç-ão 
-de

enquadramento e ce(iclão simplificada emÍtida pela Junta Comercial para fins de habilitação

àeverá quando do cadastramenio da proposta iniôial de preço a ser digitada no sistema, verlf car

nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema confornle o seLl regime de

tributâção pa.t. Íaz..]- valer o direito aós beneÍícios estaiuldos pela Lei complementar n0

123t2006.

7.3. CREDENCTAMENTO NO SISTEMA DE LtCITAÇÔES DA BOLSA DE LICITAÇOÉS E LEILOES

7.3.'1. A participação do licitante no pregão eletrÔnico se dará por meio de participação direta olr

através áe e*presa. associadas a àLL--aotsa de Licitaçóes do Brasil, a qLlal deverá manifestar

por meio de seu operador designado em camp,o próprlo clo sistema' pleno conhecirnento

aceitaçáo e atendimento as exigêÁcias de habiLitaçáo previstas no Edltal'

7.3.2. O acesso do operador ao pregáo para eÍeito de encaminhamento de proposta de preços-e

lances sucessivos de preços, em nãme do licitante, somente se dará mediante prévia definiçáo

de sena privativa.

T.3.3.Achavedeidentif]caçãoeasenhadosopetadorespoderãoseruii]izadosemqualqUer
pregão eletrÔnico, salvo quándo cancelaclas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da

BLt. - Bolsa de Licitaçóes do Brasil.

7.3.4. É de exclusiva responsabiLida de do usuário o sigilo da senha' bem coTno seu uso ern

quálqrer tran.açao efetuada diretamente ou por seu representante' náo cabendo a BLL- Bolsa

cie Libitaçoes dó Brasit a responsabilidade por eventuals danos clecorrenies de uso indevido da

senha, ainda que Por terceiros.

7'3.5.ocredenciamentodofornecedoreseUrepresentantelegaljuntoaosiStemaeletrÔnico
irptl." u l,uaponarbilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para

realizaçáo das transaçóes inerentes ao pregáo eletrÔnico

7.3.6. Qualquer dúvida em relaçâo ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecido

através de êmpresa associada oü d" Bola" de Licitaçôes do BraslL, por coniato pelo telefone (41)

3097-4600 ou pelo e-mail ç!!!at!@"bl-9l9,bl

B. FORMA DE APRESENTAçÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8,í. Os licltantes encaminharáo, exclusivamente por meio do sistema' concomitantemente com os

ào"rr"nto. de habilitaÇão êxigidos neste eclital proposta com a clescriÇão do objeto ofertado e o

pi"ç", ãte a àata e horàrio estábelecidos para o fim clo recebimento clas propostas' quando' enião'

ãncãrrar-se-á automatlcamente a etapa de envlo dessa doctlmentaçáo'

8,2. O envio cla proposta, acompanhada dos clocumentos cle habilitação exigiclos neste Édiial'

ocorrerá por meio de chave de âcesso e senha
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g.3. lncumbirá ao licitante acompanhar as operaçÕes no sisiema eletrÔnico durante a sessão pÚblica

ão er.gáo Íicando responsável pelo ônus decoriente da perda de negócios, diante da inobservâncla

de quaÉquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexáo'

8.4. Até a abertura da sessâo pÚblica, os licitantes poderão retirar ou substituir â proposta e os

documentos de habilitaçáo anteriorl'nente inseridos no sistema'

8.5, Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classiÍicaçáo entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrerà após a realizaçáo dos procedimentos de negociação e

julgamento da ProPosta.

S.6.oSdocumentosquecompõemapropostaeahabiLitaçáodolicitanteme]horCLaSSificadoSomênte
.àià" Onpà"iúli..dos para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramenio do

envio de lances.

9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchlmento' no sisterna eletrÔnico' dos

seguintes campos:

a) Valor Unitário;
b) l\larca/laboratório

9.1.1. caso a marca possa iclêntificar a proposta, este campo pode ser !ry.T[l"^::I
informações tais como: ,,a definil, ou ,,não se aplica", para que a proponente nao sela

desclassificada, conforme item 10.3 do edital'

9.2. Todas as especiÍicações do objêto contidas na proposta vinculam a Contratada

g.3.Nosvalorespropostosestarãoinclusostodososcustosoperaclonais'encargosprevidenciários'
iáoutni.tu., tribitários, comercials e quaisquer outros que lncidam direta ou indiretamente no

fornecimento dos bens.

9.4. Nos preços ofertados, tanto na proposta lnicial, quanto na.etapa de lances' seÍâo de exclusiva

i".p"...6irúãa" do ticitanie não lÁe'assistindo o direiio cle plejtear qualquer aLteração sob alegação

de erro, omissáo ou qualquer outro pretexto.

9.5. O prazo de validacle da proposta náo será inferior a 6O (sessenta) dias a coniar da data de sLla

apresentação.

g.6.oslicitanteSdevemrespeitarospreçoSmáxlmosestabelecidosnaSnormaSderegênclade
contrataçOes públicas federais, quando part clparem de llcitaçÔes p(lblicas

9.7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administraçáo 
ry-|. t:'1:^d::^::::':1i:::

oooe enseiar a frsca, zaÇào dos Ôrgàos oe controle interno e extern0 e apos o ciev oo ptocess.o rcairr'

;;:;;; .õr;i";io.tl'q rÀ".ir.:tir ass narlrra oe prazo para a aclocão das meoioas necessá''as ao

exaro cumprimento da .er, ,". tiiiÀã, ãà ã,t- it "t.o tx. da constiruiçâo Federa,, .oJ ,( l

;;;à;*çà; Joi agenies públrcoi responsáveis e da- empresa contratada ao pagamento dos

;;"j;i;";;; uiáiio, ã..o u"iiri"uJ. à oàorrêncla cle su pe rfaturarn e nto por sobrepreço na execução do

contrato.

í0. DA ABERTURA OA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAçÃO DE

LANCES

'10.1. A abertura da presente licitação clar-se-á ern sessão pública por melo de sistema eletrÔnico' na

daia, horário e local indicados nestê Edital

5t5\
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10.2. O pregoeiro veriÍicará as propostas apresentadas, desclass ifica nd o desde logo aqLrelas que nâo

estejam em conformiclade com os requisitos estabelecidos neste Edital, qLle contenham víclos

insanáveis ou não apresentem as especificaçóes técnicas exigidas no Termo dê ReÍerência.

10.3. Tâmbém será desclassificada a proposta que possa ser ident ficada.

10.3.1. Qualquer forma de identificação da proponente, tais como; marcas, cabeçalhos e

rodapes, CNiJ, timbre logotipos, entre outros, será motivo de desclassificação da proposta'

1o'3.2,AdesclassiÍicaçãoserásemprefLlndamentadaeregstradanosisterna,com
acompanhamento em tempo rea por todos os particlpantes

10.3.3.AnáodesclaSSif]caçãodapropostanâoimpedeoseujulgamentodeÍinitivoemsentjdo
contrário, levado a efelto na fase de ace taçáo

10.4. O sisterna ordenará a uto maticarn e nte as propostas classificadas' sendo que somente estas

participarão da fase de lances.

10.5. O sistema disponlbilizará campo prÓprio para troca de mensagens entre o pregoelro e os

licitantes.

1o.6.1niciac]aaetapaCompetit]Va,oSlic]tantesdeverãoencaminharlancesexclusivamentepormeio
do sisiema eLetrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no

registro.

'10.7. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do itern'

1o'S.oslicitantespoderãooÍereCerlancessucessivos,observandoohoráriofixadoparaaberturada
sessão e as regras estabelecidas no edltal.

10.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor lnferior ao úliimo por ele ofertado e

reglstrado peLo sistema.

10.10. O intervalo mínimo de clifeÍênÇa dê valores ou percentuais entre os tances, que incidirá

iunto u, relação aos lances intermeáiários quanto êm relação à proposta qLlê cobrir a.melhor

ôfe*a deverá ser livre, cabendo aos licitantes à responsabilidade cia sua oferta apresentada.

10.11. O intervalo entre os lânces enviados pelo mesmo licitante náo poderá ser inÍerior a 20 (vinte)

augunOo. e o intervalo entre lances náo poderá ser inferior a 3 (três) segundos' sob pena de serem

aulomaticamente descartaclos pelo sistema os respectivos lances

10.í2.SeráadotadoparaoenViodelancesnopregãoeLetrônicoornododediSputa,,aberto,,,en']
que os licitantes apresentaráo lances pÚblicos e sucessivos, com prorrogaçÔes'

lo.l3.AetapadelancesdositensselecionadoseliberâdosparalancesnasêSSáopúblicaterá
duraçáo de i0 (dez) minutos e, após isso, sêrá prorrogâda automaticamente pelo sisterna quando

houvàr lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duraçáo da sessão públlca'

'10,14. A prorrogação automática da etapa de lances, de que lrata o item anierior será dê 2 (dois)

,inrto, à oco-rrérá sucessivrr"Àiu ,"rpl." qLle houver lances enviados nesse periodo de

prorrogaÇão, inclusive no caso de lances intern'redlários'

10.15.Nãohavendonovoslancesnaforrnaestabelecidanos]tenSanterioreS,aSeSSãopública
encerrar-se-á autom aticam ente.

'10.16. Encerrada a fase competitiva sêm que haja a prorrogaçáo automática pelo sistema' poderá o

6/55

Av,Brasil,245-Fone/|-ax:(45)3235-1212CEP85485.000-'flêSI]aI[aS(lol)alan/i_PR
CN PJ 78. 1 2 1 .936/000 1 -68 E-mai l : ll.l d!i!!Úür ç§!ll]r'as,lll.-s! !,1u



l.



r$ozzg
t í-l; tlrrl t». . ,fá

r-l I r'..1*, -., --ilJ].-,tt\ -, fl l)re{tituttt {.ll,uuicipol ds 'l-:ús l$artos do /)utaná
\ I r rt^l)\ ii,.,.-.r^ir..

-.''--'Í,
cnrrr^L rrr r [0Á<)

pregoeiro, assessorado pela Equipe de Apolo, justificadamente, admitir o reiniclo da sessão pÚblica

de lances, sem prol da consecução do melhor preço.

.10.17. Não seráo aceltos dois ou mais lances cle mesmo valor, prevalecendo aquele que Íor recebido

e registrado em primelro lugar.

10.18. Durante o transcurso da sessâo pública, os llcltantes seráo informados, ern ternpo rea do

valor de menor lance registrado, vedada a identificação do llcitante

'10.19. No caso cle desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o

sistema eletrônico poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances

10.20. Quando a desconexáo do sistema eletrÔnico para o Pregoelro persistir por ten'rpo superior a 10

(dez) Íninutos a sessáo pública será suspensa e rêiniciada somente âpós decorridas 24 (vinte e
qLratro) horas da comunicaçáo do Íato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado
para dlvuLgação,

10.21. O critério de juLgamento adotado será o de MENOR PREÇO POR ITEM conÍorme definido

neste Edital e seus anexos.

10.22. Caso o licitante náo apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposia inicial

10.23. A prioriclade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte será processada

nos seguintes termos:

10.23.1. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática iunto à Receita

Federal, do porie da empresa. o sistema identiFcará em coluna prÓpria às microempresas e/ou

empresas de pequeno porte partlcipantes, procedendo à comparação de vaLores da prlmeira

coLocada, se esta Íor empresa cle maior porte, asslm como clas demais classlficadas para o fim

de aplicar-se o dlsposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complenlentar n" 12312406.

10.23.2. Nessas condições, as propostas cle [,4E e/ou EPP que se enconirarem na faixa de ate

fi% (dez por cenio) atlma da melhor proposta Serão consideradas empatadas com a primeira

colocada.

10.23.3. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encarninhar uma

úliima oferta para desempaie, obrigatoriamente em valor inferlor ao da primeira colocada, no

prazo de S (cinco) minutos controLados pe o sisterna, contados após a comunicaçâo auton'rática

para tanto.

10.23.4. Caso a I\4E ou EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo

estabelecido, serão convocaclas as demais icltantes l\lElEPP que se encontrarem naquele

intervalo de lQ% (dez por cento), na ordern cle classiflcação, pra o exercicio do mesmo direito

no prazo estabelecido no subilenl anterior.

10.23.5. No caso de equlvalência dos valores apresentados pelas [/]É/EPP's que se encontrarêm

nos intervaLos estabelecidos nos subitens anteriores será reallzado sortelo entre êlas para que

se identifique aqLrela que primeiro poderá apresentar melhor lance/oferta.

10.24. Encerrada a etapa de envio de Lances da sessáo pÚblica, o pregoelro deverá encamlnhar, pelo

sistema eletrônico, contraproposta ao licitanie que tenha apresentado o melhor preço, para que seia

obtida melhor proposia, vedada a negociação em condiçÕes diferêntes das previstas neste editaL.

10.24.1. A negociação será realzada por meio do sistema podendo ser acornpanhada pelos

denrals licitantes.

10.24.2. O prêgoeiro solicitará ao licitântê melhor classificado, que no prazo de 2 (duas)

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - 'lrês Baras do Pamná - PR

CN PJ 78. 1 2 l .93 6/000 1 -68 - E-mai l : orelei nrlúbOhr::3rl2leÍw .br





r rCÀb'rr
qref Pverettuso cn.

ptozlo

unici.pnl de {,ús Batrcs do fiamnll
E§lAoo ôo P^nANÁ

^ :":,::,,,

horas, envie a proposta adequada ao último lancê ofertado após a negociação realizada

(af.ffio f), acom[anhada, se for o caso, dos doctlmêntos complementares, quando

necessários à coniirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados'

10.25. Após a negociaçáo do preço o pregoeiro iniciará a fase de aceltação e julgamento da

proposta.

1i. DA ANÁLtsE E AcEITABILIDADE DA PRoPosrA vENcEDoRA

11.í. Encerrada a êtapa de negociação, o pregoeiro examlnará a proposta classiÍicada em prlmeiro

lujar quanto à adequaçáo uo o-b;eto'" à compãtlniticlade do preço em relaçáo ao máximo estipLllê^do

pa'ra contratação neste'Edital e seus anexos, observado o disposto no parágrafo únlco do artigo 70 e

no § 90 do adigo 26 do Decreto no 10.02412019

11.2. Será desclassificada a proposta ou lance vencedor que apresentar preço Íinal sl.lperior ao

ái"ià Ál"ir" iXàO; (Acórdão'n"'14SS/2018-TCU-Plenário) ou que apresentar preço rnaniÍestamente

ineiequível, conforme dispóe o artigo 48, da Lei n" 8.666/1993'

11 .2.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonsirada sua viabilidade

pormeiodedocumentaçáo,queComprovequeoscustosenvolvidosnaContrataÇãoSão
coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão

11.2.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizern diLigências para aÍerir a

"*eqLloirúaOu 
e a legalldade àa proposta, clevendo apresentar as provas ou indícios que

fundamentem a susPe ta

í1.2.3. Havendo indÍcios de inexeq uibilidad e da proposta de preço' ou em caso da necessrdade

deesclarecimentoscomplcmentares,poderáserefetuadadi]igéncia,nalorn,]adoparagraloJ"
ãÀ ãÃço aS da Lei n" 8.ô66/1993, parà efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-

se adotar, dentre outros, os segulntes procedimentos:

11.2.3.1. Questionamentos junto ao proponente para a apreseniação de justificativas e

comprovações em relação aós custos com indícios de inexequibllidade;

11.2,3.2. Pesquisas ern orgãos públicos ou empresas privadasi

1í.2.3.3. VerÍicação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administraçáo

ou com a iniciativa Privadai

'l í .2.3.4 Verificaçâo de notas Íiscals dos produtos adquiridos pelo proponente;

'l1.2.3.5ConsultasàssecretarlasdeFazendaFecleralDistrtal'Estadualoul\4unicipali

11.2,3.6. Demais verificaçÔes que porventura se Íizerem necessárias

11.2.4. Nâ hipÓtese de necessidade de suspensão da sessáo pública para a realizaçáo de

Oiiilencias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pÚblica somente poderá ser

reiniciada mecliante aviso piéuio no sistema corn, no minimo, 24 (vinte e qr'ratro) horas de

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata

11.3'opregoeiropoderáconvocârollcltanieparaenViardocurnentodigltalcomp]ementarViae-mail
no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de náo aceitação da proposta

ii.i.õ-pi*"'árt"betecido podérà ier pronogado ielo pràgoetro por solicitaçáo escriia e justlficada

oo ticitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo pregoe ro.

í1.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro' destacam,-se os 
,que

contenham as características do material ofertado, tais como rnarcâ, rnodêlo tlpo, fabricante e
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procedência, além de outrâs informações pertinentes, a exemplo de caiálogos, folhetos ou

propostas, encaminhados por meio êletrÔnico, ou, se Íor o caso, por oulro meio e prazo

indicados pelo pregoeiro, sem prejuÍzo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de

não aceitaçâo da proposta.

í 1.5. Se a proposta o lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificaçáo

11.6. Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e

horário para a sua continuidade.

,11.7. O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que

apre"eniou'o lance mais vantajoso, com o 1m de negociar a obtençáo dê melhor preço, vedada a

negociação em condiçÕes diversas das previstas neste Edital

1í.7.1. Tâmbém nas hipóteses em quê o prêgoeiro não aceitar a proposta e passar à

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor'

11.7.2, A nêgociação será realizada por meio do sistêma, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

11.8. Nos itens de ampla concorrência, sempre quê a proposta não Íor aceita' e antes de o pregoeiro

passar a próposta subsequente, haverà uma nova veriilcaçáo pelo sistema, dâ eventual ocorrência.do

ãmpate ficto, previsto nos adigos 44 e 45 da Lei Complementar no 12312006, seguindo-se a disciplina

antes estabelecida, se for o caso.

í1.9. Encerrada a análisê quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro veriícará a habilitaçáo do

licitânte, observando o disposto neste edital.

12. DA HABILITAçÃO

12.1. Como condição prévla ao exame da documentação de habilitaçáo do licitante detentor da

piápo.lá .L..iti"ràa em primeiro tugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das

ioniiçOes ú participação, especiatme-nte quânto-a eístência de sançáo que impeça a p€rticipaçáo

no.áforru ou tuturá cóntrataçáo, mêdiante Consulta Consolidada de Pessoa Jurldica do Tribunal de

Conús Oa Uniáo (h ttp§JzcertiOpe§.AplÉpp§lgq§gv. br/) e no Cadastro de lmpedidos de Llcl9f-19
Contas Esiado Pa?ná (TcE/PR)

12.1.,1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu

sócio maloritário, por Íorça do artigo 12 da Lei no 8429/1992, que prevê dentre as sanções

^postà.'ao 
respônsávei pela prá-tica de ato de lmprobldacte administrativa, a proibição de

contratar com o irocler Público, incluslve por intermeclio de pessoa jurídica da qual seja sócio

majoritário.

í2.l.l.l.CaSoconStenaConsultac]eSituaÇãodoFornecedoraexistêncadeocorrênciaS
irnpeditivasindiretas,ogestordligenciaráparaverificarsehouvefraudeporpartedas
empresas apontadas no rêlatório cle ocorrências impeditivas indlretas'

12.1.1,2'AtentativadebUr!aseráVêr]ficadapormeiodosVÍnCUoSSoCietálios,linhasde
fornecimento similares, dentre outros

12.1.'1.3. O licitante será convocado para manifesiaçáo previamente à sua desclassificação'

12.1.2. Constatada a exlsiêncla cle sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por Íâlta

de condições de particiPaçáo.
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í2.í.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do

empatê ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar no 12312006, seguindo-se a

disciplina antes estabelecida Para aceitagão da propostâ subsequente

í 2.2. llâvendo a necessidade de envio de documentos de habilitaçâo complementares, necessários à

confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados, o licitante será convocado a

encaminÁá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitaçáo.

,12.3. Não seráo aceitos documentos dê habilitaçáo com indicação de cNPJ diferentes, salvo aqueles

legalmente permitidos.

12.4. Sê o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar êm nomê da matriz, e se o

licitante for filiar, todos os documentos deveráo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos

que, pelâ própriâ natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz

12.4,1. Seráo aceitos rêgistros de oNPJ de licitânte makiz e filial com diferenças de nÚmeros

pertinentes ao ÇND e aõ CRflfCfS, quando íor comprovada â centralização do recolhimênto

dessas contribuiçÕes.

12.5. Ressalvado o benefício concedido nos termos do artigo 43, §10, da Lei complementar no

12312006, os lioitantes deveráo encaminhar, nos termos deste edital, a documentaçáo relacionada

nos itens a seguir, para fins de habilitação.

í2.5.1.AHabilitaçãoJurídicaserádemonstradapelaapresentaçãodosseguintesdocumentos:

12,5.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas

l\/lercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede'

l2.s,,l,2,Emsetratandodemicroempreendedorindividual-lv]El:CertificadodaCondiçáo
de Microempreendedor lndividual - côMEI, cuia aceitação ficará condicionada à verificação

da autenticidade no sltio ua 4lLpg4eld-aeqrlalge-0.dcdgrg9y.pJ

12.5.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade

limitada - EIRELI: ato cônstitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado na Junta comercial da respectiva sede, acompanhado de documento

comprobatório de seus administradores

í2.5.1.4. lnscriçáo no Registro Público de Empresas l\4ercantis onde opera' com averbação

no Registro onóe tem sedi a matriz, no caso d.e sêr o participante sucursal, filial ou agência

12.5.1.5,Nocasodêsociedadesimples;inscriçáodeatoconstitutivonoRegi§troCivildas
PessoasJurídicasdolocaldesuasede,acompanhadadeprovadaindicaçáodosseus
administradorês.

í2.5.'1.6. No caso de cooperativa: ata de Íundação e estatuto social em vigor' com a ata da

assembleiaqUêoaprovou,devidamentearquivadonaJUntacomercia|ouinscritono
Registro civil das pesioas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o

artigo 107 da Lei no 5.764/1971.

12'5.1.7.NocasodeêmpresaousociedadeestrangeiraemfuncionamentonoPais:decreto
de autorização.

12.5.1.8. Os documentos de habilitaçáo jurídica deverão ser acompanhados de todas as

alteraçÕes ou da consolidação respectiva

'12,5.2, A Regularidade Fiscal e Trabalhista será demonstrada pela apresentação dos

documentos ãbaixo:

&lmz
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12.5.2.1. üova de inscriçáo no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do lvlinistérlo da

Fazenda (CNPJ).

12.5.2.2. Prc,ta de Regularidade perante o Fundo de Garantia por l empo de Serviço *
FGTS emitldo peLa Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no

cumprimento dos encargos sociais inst tuÍdos por Lei;

12.5.2.3. Prova de Regulardade para com a Fazenda NacionaL, mediante a apresentaçáo
de certidão expedlda conjuniamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pea Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
iribLrtários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elâs admlnistrados nclusive os

créditos iributários relativos às contribuições sociais prev stas nas alíneas "a", "b" e "c' do

pârágrafo único do artigo 11 da Lei n" 8212, de 24 de itr ho de 1991, às contrlblriçóes

institúidas a título de substituiçáo, e às contribuições devidas' por lei, a terceiros;

12.5.2.4- Prcua de ReguLariclade de Débltos Trabalhistas (CNDT), conforme Lel

12.440120111

l2.5.2.S.ProvadeRegularidadeparacomaFazendaEstadual,dodomicÍlioousededa
licitaniê;

l2.S.2.6.ProvadeRegularidadeparacomaFazendal\luniclpal,dodomicíoousededa
licitante.

12.5.3. A Qualificação Econômico-Financeira ex girá a apresentação do seguinte documento:

12.5.3.1 . Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Dlstribuidor da sede da

pessoa juridica, com ãata não superior a 60 (sessenta) dias da data limite para recebin'rento

das propostas, se outro prazo náo constar no documento

12.5.4. De forma a demonsirar sua QualiÍicaçãO TécniCa, os licltantes deveráo apresentarl

12.5.4.1. Licença Sanitária da empresa icltante, expedida pelo Órgão competente local, em

plena vigência:

12.5.4.2. Aulorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela Agênca

Nacional de VigilâÁcia Sanitárla (ANVISA), devidamente atLralizada com observaçáo para

comercializaçãõ do objeto licitado, enrltida via internet com a situação ativa e publlcação no

Diário Oficial da União (atualizado),

12.5.4.3. Autorizaçâo de Funcionamento Especial (AE) expedida pela Agência Nacional de

Vigllâncla Sanitá; a (ANVISA), devidamente atualizada, para comerciaLização - de

púotrópicos, emitlda via internet com sltuação ativa e cópia da publicaçáo no Diário Oflc al

ia Uniào (atualizado), somente para as licitantes que concorrerão aos itens

controlados;

12.5.4.4. Certificado de regularidade da empresa licitante expediclo peLo Conselho Regional

de Farrnácia, o qual deverá indlcar o responsável técnico com o devido núrnero de reglstro

de classe.

12.5.5. Deverá apresentar ainda as seguintes declaraçÕes e documentos:

12.5.5.1. Declaração subscrita pelo representante lega, assegurando o cunlprimento dos

requisitos de habiiitação, conforme nlodelo do ANEXO ll deste Edital;

12.5.5.2.DeclaraÇãosubscritapelorepresentantelegal,assegurandoainexistêncade

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Tr'ês Barms (lo Parâná - PR

CNPJ ?8, I 21.936/000 l -68 - E-urail: pref'eitura(iatqihrras.p!-Sry-br

11/55





rlyfl0234

',ilvffi"ü
ry§ffif prefettuta c*l,untcteal deo§1g*ugawat do l)amnó

"\liiô:r64r,

" "'^' 
,r*o ,ar," legal para L c tar ou contratar com a Administração conforme modelo do
ANEXO V deste Editall

12.5.5.3. Declaraçáo subscrita peLo representante legâ1, de que manterá durante a vigência
do contrato a prolbiçáo constante do inciso XXX|ll do artigo 70 dâ Constltuiçâo Federâ|,
conforme modelo constante no ANEXO lll.

12.5.5.4. As microempresas (ME) e/ou empÍesas de pequeno pode (EPP), qualificadas
como tais, nos termos do Artigo 30 da Lei Complementar n' 123/2006' deverão
apresentar juntamente con os demais documentos relativos à habilitação, decleração
(modelo livre) assinada pelo contador responsável da empresa, sob as penas da Lei,
indicando que a empresa parÍicipante está enqLtadrada como Microempresa (ME) e/oLt

12.ô. A existência de restriÇão relativamente à reguLaridade flscal e trabalhista não impede que a

licltante qualficada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja cleclarada vencedora
Lrma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

'12.6.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento lmed atamenie posterior à fase de

habilitação.

12.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como rnicroempresa ou

empresa de peqLreno porte e seja constatada a existência de alguma restriçâo no que tange a

regularidacle fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias Úteis,

após a declaraÇão do vencedor, comprovar a regLtlarização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período, a critério da âdministração pública quândo requerlda pe o llcitante, medlante apresentação
de justificativa.

12.7 .1. A nâo regularização Í scal e trabalhista no prazo previsto no subiiem anterior acaíetará a

inabilitaçáo do licitante, sem prejuízo das sanÇÔes previstas neste editaL, sendo Íacultada a

convocaçáo dos licitanies remanescentes, na ordem de classficação Se na ordem de

cLassificaÇáo, seguir-se outra rnicroempresa ou empresa de pequeno porie com alguma restrição
na docurÍrentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização

12.8. Havendo a necessidacle de analisar minuciosamente os docurnentos exigidos o pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma

12.9. Será inabil tado o licitante que náo comprovar sua habilitaçáo, seia por náo apresentar
quaisquer dos documenios exigldos ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido nesie editaL.

12.10, Constatado o atendimento às exigências de habiLitaçáo fixadas no edital, o Licitante será

dêclarado vencedor.

13, DOS RECURSOS

13.1. DecLarado o vencedor será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos para que qualquer

licitante manlfeste a intençáo de recorrer, de forma motlvacla isto é, indlcando contra qual(ls)

decisâo(ôes) pretende recorrer e por qLrais motivos, em campo próprio do sistema

'13.2. Havendo quem se maniÍeste, caberá âo pregoeiro veriflcar a tempesi vidade e a existêncla de

motivaçáo dâ intenção de recorrer, pâra clecidir se adm te o não o recurso, fundamentadamentê.

13.2.1. Nesse rnomento o pregoeiro náo adentrará no mérlto recursal mas apenas verificará as

12t55
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condiçóes de admissibilidade do recurso,

13.2.2. A falta de manifestaçâo motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a

decadência desse direito.

13.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partlr de êntáo, o prazo de 03 (três) dias para

aprêsentar aS razóes pelo Sistema eletrÔnico, Íicando os demais licitantes, desde logo, intimados parâ

q'ue querendo, apresentarem suas contrarrazÕes também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três)

dias, que começarão a contar do término clo prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses

í3.4. O acolhimento do recurso invalida táo somente os atos insuscetlveis de aproveitamento.

13.5. Os autos do processo permanecerão com vistas Íranqueada aos intêressados, no endereço

constante neste edital.

,I4, ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

14.1. A proposta finâl do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)

horas, á cóntar da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico e deverá ser redigida em lingua

ôá,frfir"á ãatitogrataOa ou digitaàa, im uma via, sem emendas, .rasuras, entrelinhas ou ressalvas,

deveÃdo a úttima fãtna ser assinada e as demâis rubricadas pelo licitante ou seu represêntante legal

í4.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideraçáo no decorrer

da execuçáo do contrato e aplicaçáo de eventuat sançáo à Contratada, se for o caso

14.2.í.TodasasespecificaçÕesdoobjetocontidasnaproposta,taiscomomarca'laboratório'
fabricânte e procedência, vinculam a Contratada

14.3. Os preços deveráo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos

limitaàa ã +'1quatro1 casas decimais após a vírgula) ê o vator global em algarismos e por extenso

(art. 5o da Lei n" 8.666/93),

14.3.1. Ocorrendo divergência entrê os preços unitários e preço global' prevalecerão os

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por

extenso, prêvalecerão estes Últimos.

14.4. A oferla deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao obieto deste edital, sem conter

átiernativas oe preço ou de qualquer outra condição que induza o iulgamento a mais de um resultado,

sob pena de desclassificaçáo.

14.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste edital e seus anexos, náo sendo considerada

aqtÀta que'nao corresponda às especificaçÕes ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de

outro licitante.

14,6. As propostas que contenham a descrigáo do objeto, o valor e os documentos complementares

estaráo disponíveis na internet, após a homologação.

15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

í5.1. A sessão pública poderá ser reabe(a:

'15.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve a anulação de atos anterio.rês à

realização da iessáo pÚblica precedentê ou em qúe seja.a.nulada a prÓpria sessão pública'

situaçat em que seráo repetidos os atos anulados e os que dele dependam

í5.1.2. Quando houver erro na aceitação do melhor preço classificado ou quando o licitante
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;;;;;;""...dor não assinar o conirato/ata de regtstro cte preços, não retirar o instrumento
equivalente ou náo comprovar a reguLarização fiscal e trabaLhista nos termos do art 43,§10, da

Ler Complementar n" í2312006 Nessas hipóteses, seráo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de Iances.

15.2. Toclos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reabefta.

'15.2.1. A convocaÇão se dará por melo do sistema eetrônico "chat', e-ma , de acordo com a

fase do procedimenio Licitatório

16. DA ADJUDtcAÇÃo E HoMoLocAÇÃo

16.1. Encerrada a sessáo púlrlica, após análise integral do processo, a autoridade compêtente,

fundamentada nos atos do pregoeiro e pareceres juridicos, oficialmente adjudicará e hon"lologará o

resultado do Pregáo, desde que não haia recurso.

16.í.'1. Se houver recurso(s), efetuará o iuLgamento e, após proÍerir a decisáo, procederá à

adjudicação do objeto ao(s) vencedo(es) e à homôlogaçáo do resuLtado do Pregão

í7. FoRMALtzAÇÃo oe nta DE REGIsrRo DE PREÇos E coNTRATAçÃo

17.,1. Será formalizadâ a Ata cle Registro de Preços, documento vincuLativo obrigacional, com

características de compromisso para a iutura coniratação, com o(s) fornecedor(es) c assificado(s) em

primeiro llrgar os mesmos seiáo convocados para qlle no prazo de 05 (cinco) dias asslnem a

merru, so-b pena de clecair o direito na preferência da contratação, sem preiuízos das sançÔes

previstas neste edital e das demais sançóes legais aplicáveis.

.17.2. No caso do fornececlor primeiro classlfcado, depois de convocado, náo compalecer ou se

recusar a assinar a Atâ de Registro de Preços, sem preiuízo das cominaçóes a ele previstas neste

Edital, o lvlunicípio de Três Bãnas do Parâná, poderá registrar os demais licitantes, na ordem de

classiiicação, convocar os demais fornecedores visando igLral oportunidadê de negociação.

17.3. As contratações decorrentes da Aia de Registro de Preços serão Íormalizadas por meio de nota

de empenho de despesa, autorização de compra, ordem d€ execuçáo de serviço ou outro

instrumento equivalente, conforme prevê o artigo 64 da Lei n" 8 666/93.

í7.4. O Íornecedor terá seu registro cancelado quanclo desclrmprir as condiçóes da Ata de Registro

de Preços, não retirar a nota 
-de 

empenho no prazo estipulado ou não recluzir o preço registrado

quando esse se tornar superior àqueles praticados no mercado, confornle previsio na Lei'

1g. Do REcEB|MENTo Do oBJETo E DA FlscALlzAçÃo

18.í. Os critenos de receb n'lento e aceitaÇâo do obieto das ÇondiçÕes de garantla e fiscalização

estão previstos no Termo de Referência.
19. DAS oBRtcAÇÔEs DA coNTRATANTE E DA coNTRATADA

19.1. As obrigaçóes da contratante e da contratada são as estabelecidas no Termo de Referência

20. DO PAGAMENTO

20.1, As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este

edital.

21. coND|ÇôES DE ENTREGA E REcEBIMENTo Do oBJETo

21.1, O licitante vencedor deverá entregar as mercaclorias de acordo corn as necessldades de
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consumo da Admlnistração Pública, sendo de forma parcelada, após solicitação do Depariamento

de Compras, no prazo máximo de 10 (dez) dlas na sede da Secretaria lvlunicipal de SaÚde.

21.2. O licitanie vencedor ficará obrigado a trocar as suas expensas, no prazo máximo de 03 (três)

dias da notificaçáo, o produto, que vier a ser recusado sendo que o ato de recebinrento náo in]portará

sua acejtação.

21.3. Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Lei no 8.078 de 11/09/1990 a apresentaçáo do

produto deverá assegurar informaçÔes claras, precisas, ostensivas em língLla portugLlesa, sobre

caracterÍsticas, marcá, moclelo, prócedência, qualidade, quantldade, composição, preço, prazo de

validade, origem e outros, devendo obedecer também as regulamentaçÕes da Agência Naclonal de

Vigilâncla Sanitárla (ANVISA), tais como: lote, nÚmero de registro e Íarmacêutico responsável'

21,4. Caffeáa por conta do fornecedor todas as despesas relacionadas ao forneclmento' incluindo,

entre outras que possam existir, despesas corn embalagem, seguros, transporte, tr butos e encargos

trabalhistas e previd enciários.

21.5. A(s) mercadoria(s) fornecida(s) estarão sujeltas à verificaçá0, pelâ unidade requisitante, da

compatibiiidade com ai especificaçóes deste Edital e de seus Anexos, no qLte se reÍere à quantidade,

qLralidade e prazo de validade.

21.6. No caso de não cumprlmento ou inobservância das exigências pactuadas para o forneclmento

nos terrnos das previsÔes cleste Edital e cle seus Anexos o Íornecedor deverá providenclar a

suÀstituiçao da(s) rn e rcadorias(s), no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do recebirner'lto

da notiftaçá0, áem ônus paia o úunicÍpio, e inclepenclentemente de eventual aplicaçáo das

penalidades cabíveis.

21.7. lndependentemente da aceitaçáo a adiudicatária garantirá a qualldade do produto obrigando-se

a repor aquele que apresentar deÍeiio ou for entregue em desacordo corn o apresentado na proposta.

21.8. Os produtos serão aceltos provisoriamente, o recebimento definitivo será feito após a

verificaçáo da quantidade e qualidade dos mesmos

21.9. Os produtos deverão ser entregues na secretaria t\,4unicipal de saúde ou em outro setor

conforme designaÇão da mesma, mêdiante emissáo de solicitaÇão'

21.,1O. A convocaçáo dos Íornecedores pelo órgáo competente será formalizada e conterá o endereço

e o prazo máxinro em que dêverão comparecer para retirar o respectivo pedido

21.í1. O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que náo comparecer não retirar o

pedidonoprazoestipuladooUnãoclln,]prirasobrigaçÔesestabelecidasnaAtadeRegistrode
Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital.

21.12. Quando comprovacla Llma dessas hipÓteses será indlcado o prÓxinro ÍoTnecedor a ser

destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicaçáo de

penalidades.

22. PREÇO (VALOR MÁXIMO)

22,1,o,'ialÜmáximoest]madoparaestaljcitaçãoSãoosValoresfixadosnoltemTdoTermode
Referência(ANEXoVI),sendoqLleoValoltotaldositenssomamaiÍnportânciadeR$5,635,531,60
(Cinco milhdes seiscenios e trinta e cinco mll quinhentos e trinta e um reais e sessenta centavos).

22.2. O prcço unitárlo deve incluir, alénl do lucro, todas as despesas e custos como .Írete'
embalagem, ieguro, tributos de qLlalquer natureza e todas as clemals despesas relacionadas diretas

ou indiretas, relacionâdas.
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22.3. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados sêrão Íixos e

irreajustávêis, exceto nas hipótesês, devidamente comprovadas, dê ocorrência dê situação
prevista na alínea "d" do inciso ll do art. 65 da Lei no 8.666/93 ou de redução dos preços
praticados no mercado.

22.3.í. lvlesmo comprovada à ocorrência de situaçâo prevista na alinea "d" do inciso ll do art. 65

da Lei no 8,666/93, a Adminlstraçáo, se julgar conveniente, poderá optar por câncelar a Ata e

iniciar outro processo licitatório.

22.4. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condiçÔes do registro,

e, definido o novo pruçi máximo a-ser pago pela Administração, o Proponente registrado será

convocado pela Secietaiia de Administraçáo para alteraçáo, por aditamento, do preço da Ata'

23. PENALIDADES

23.1. Às Iicitantes vencedoras deste certame serâo aplicadas as sanções previstaS na Lei no

8.666/93, nas seguintes situagóes, dentrê outras:

23.1.1. Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos prevlstos neste

edital, será aplicada multa na razáo de 1Oo7o (dez por cento) calculado sobre o valor total da

proposta, até 05 (cinco) dias consecutivos;

23.l.2,PeloatrasooudemorainjustificadosparaaentregadositensoÍerlados,alémdosprazos
ã.iifrfrOo. neste edital, apticaçáo de multa na razão de 0,s% (por cento) do total da proposta

por dia de atraso ou de demora;

23.1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal'

aplica-se o estabãlecido no subitem 23 1.1' com prazo de até 02 (dois) dias para a efetiva

substituição do(s) produto(s) e serviço(s);

23.1,4. Nos termos do art.7. da Lei n" 10.520, de 17lO7l2OO2, a licitante, sem prejuízo das

demais cominações legais e contratuais, poderá ficar' pelo prazo de até 60 (sessenta)-meses'

*ô"à,0" O" liiitar e iontratar com a Àdministração Pública ê descredenciada do Registro

Cádastral de Fornecedores do Município de Três BaÍras do Paraná, nos casos de:

a) Apresentaçáo de documentação falsai
b) Retardamento na execução do objetoi
ci Náo manutenção da proposta escrita ou lance, após a adludicaçáoi

d) ComPortamentoinidÔneo;
e) Fraude na execuçáo do contrato;
í) Fâlha na execuçâo do contrato.

23.í.5.Seráfacultadoà|icitanteoprazodeoS(cinco)diasúteisparaaapresentaçáodedefesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situaçóes previstas ne§te edital'

23.í.6, As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparaçáo dos eventuais

danos, perdas ou prejuizos que seu ato punÍvel venha causar à administração

23.2.comprovadoimpedimentooUreconhecidaforçamaior,devidamentejustiÍicadoeaceitope|a
Administração Pública, o fornecedor ficará isênto das penalidades'

23.3. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e clntratar com a Administraçáo Pública

pãoeaá sàr àpricadas ao Íornecedor juniamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a

serem efetuados.

24. OA IMPUGNAÇÃO AO EDTTAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Av.Brasil,245_Fone/Fax:(45)3235-|212.CEP85485.000-Tl.êsBarrasdoParaná_PR
CNPJ 78.I21 936/000I-68 - E-rnail: pleÍ'eitura@)t|esbirms Dr'Í]ov br
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24.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de reqLrerimento de esclarecimentos sobre o

ato convocatório do Pregáo e seus Anexos, desde que seja protocolado no prazo máximo de 3 (irês)

dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

24.2, O requerimento pode envolver, inclusive, a solicitação de cópias da legislação disclpllnadora do

proceclimento, mediante pagamento, neste caso, de taxa para cobrir o custo de reprodução gráfica.

24.3. O requerlmento deverá ser formallzado mediante a apresentaçáo de so icitação forma escrita
dirigida ao pregoeiro, devidamente protocolado no Departamento de LicitaçÕes, sito a Avenida Brasil,

245, centro, Três Barras do Paraná/PR, ciurante o horário normal de expediente, das 08h às 12h e

das 13h30 às 17h30, ou de Íorma eletrônica, pelo e-mail I ci!qçé!(Q!:C§Dêrc§. pr qov llr.

24.4. Os esc arecimentos e intpugnaçóes deveráo ser prestados no prazo de ate 2 (dois) dlas úteis, a

contar do recebimento do requerimento da solicitaçáo por parte da autoridade subscritora do Edital,

passando eles a integrar, juntamente com o requerirnento que thes deu origem, os auios do processo.

24.5. As questóes formuladas que forem de interesse geraL, bem como as respostas, serão

divulgadas para todos oS que retiraram o E(lltal, resguardando-Se o sigilo quanto à ideniificação da

empresa consulente.

24.6. As respostas aos peclidos e esclareclmentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão aos

participantes e a Administraçáo.

2s. DA FRAUDE E DA coRRUPÇÃo

25.1. Os licitantes devem observar e o contraiado deve observar e fazer obselvar, por seus

fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo

o processo cle licitaçáo, de contratação e de execução do obieto contratual.

l) Para os propósitos deste item definem-se as seguintes prátlcas:

a) "prática corrupta"l oferecer, clar, receber ou solicitar direta ou indiretarnente qualquer' 
vaniagem com o objetivo de influenciar â ação de servidor público no processo de

liciiaçáo ou na execução de contrato;
b) ,,prática Íraudulenta;: a falsificação ou omissáo dos fatos, com o objetivo de influenciar

o processo de licitaçáo ou de execução de contrato;
c) ,'prática colusiva"t esqLlematlzar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais liciiantes,

com ou Sem o Conhecimento de representanies oU prepostos do ór9ão licitador, Visando

estabelecer preços em níveis ariificiais e não-competitivos;
d) "prática coerciiiva": causar dano ou an"leaçar catlsar dano direta ou indiretamente, às

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua Participação em um pr0cesso

licitatório ou aÍetar a execuçáo do contrato.
e) "prática obstrutiva": (i) destrulr Íalsificar alterar ou oculiar provas em inspeçÕes ou

fazer declâraÇões falsas aos representantes do organismo financelro mu tilateraL, com o

objetivo cle impedir materialmente a apuração de alegaçÕes de prática prevista nas

clâusulas cleste Edital; (il) atos cuja intençáo seja impedir materialmente o exerciclo do

dlreito de o organismo flnanceiro multilateral promover inspeçáo.

ll - lmpor sançôes sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de inelegib Lidade na forma da

Lei, indefinidámente ou por prazo indetermlnado, para â outorga de contratos financiados pela

gestáo municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento dâ emprêsa ou pessoa

física, diretantente ou por meio e um agente, em práticas corruptas, fraudulentas colusvas

coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitação ou da execuçáo de contratos Íinanciados com

púb licos.

26. DtSPOSTÇÓES FINAIS
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26.1. A presente licitação não importa necessarlarnente em contratação, podendo o l\4unicípio de

Três Barras do Paraná revogá-la, no todo ou em parte, por razóes de interesse p(rbl co derivadas de

Íato superveniente comprovaclo ou anUlá-Lâ por ilegalidade, de ofício ou provocação mediante ato

escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento clos pa(icipantes da licitaçáo.

O [,4unicípio de Três Barras do Paraná poderá, a nda, prorrogar, a qualquer ten]p0 os prazos para

recebimento das propostas ou para sua abeTtura.

26.2. O proponente e responsável peLa fidelidade e legltlmidade das informaçÕes prestadas e dos

documentos apresentados em qua quer fase da licitação. A fa sidâde de qualquêr documento

apresentado ou a inverdade das informações nelê contidas implicará a imediata desc assiÍicação do

proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a resclsáo do contrato ou do

pedido de corÍrpra, sem preluízo das demais sançóes cabíveis.

26.3. É facultado ao pregoeiro, ou à autoriclade a ele superior, em qualquer fase da licitaçáo

promover clil gências com vistas a esclarecer ou a complementar a inskução do processo'

26.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deveráo fazê-io no

prazo deierminado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificaçáo/inabilitaçáo

26.5.odesatendimentodeexigênciasíorma]Snãoessenciaisnáoimpodaránoafastameniodo
proponente, desde que seja possÍvel a aferiçáo da sua qualificaçáo e a exata compreensáo da sua

proposta.

26.6. As normas que disciplinarn este pregão serão sempre interpretadas em Íavor da arnpliaçáo da

disputa entre os proponentes clesdé que não coÍnprometam o interesse da adn'r in istra ção, a

finalidade e a segurança da contrataçáo.

26.7. As clecisÔes reÍerentes a este processo licltatÓrlo pocleráo ser comunicadas aos proponentes

por qualquer meio de comunlcação que comprove o recebimento, ou ainda, mediante publicaçáo no

Drário Oficial do [,4unicíPio

26.8. A participaçáo do proponente nesta licitaçáo implica em aceitaÇão de todos os termos deste

Edital.

26.9. Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilôes do Brasil qualquer responsabilidade pelas obrigaçÕes

assumidas pelo fornececlor com o licitador, em especial com relaçáo à forma e às condições de

entregadosbensoUdaprestaçáodeserviçosequantoàqUitaçáoflnanceiradanegociaçáo
realizada.

26.10. O pregoeiro e equipe de apoio atenderá aos interessados no horário das Bh30 às 1 t h30 e das

13h30 âs 17-h, de seguncla a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Licltações' sito a

Avenida Brasil,245, ce-ntro, Três Barras do Paraná/PR' para maiores esclareclmentos'

26.11.osuSuáriosdossistemasc]eqUetratao§2ÔdoadigosodoDecretoFederalnola'02412019.
pàà"iao 

-r'iiii.àr 
o STCAF - Sistema de Cadãstramentó [.]niflcaclo cle Fornecedores para Íins

habilitatórios.

26.í2. Os casos omissos neste Edital seráo resolvidos pelo Pregoeiro nos teTmos da legislação

pertinente em vigência.

27. DO FORO

27.1.Paru dirimir controvérsia decorrente deste certame, o FÔro competente é o da comarca da

cidadedecatanduvas/PR,exclUídoqualqueroutroporrnaispriv]legiadoqueseja.

28. ANEXOS OO EDITAL
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28.1. F azem pãrte integrante deste Edital os seguintes anexos:

a) Anexo L - Ivlode o da Proposta de Preços;
b) Anexo ll- L4odelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habllitação;
c) Anexo lll- [,4odelo de Declaraçáo de l{ão Utilização de Trabalho de lV]enori

d) Anexo lV - [.4odelo de Declaraçáo de lnexistência de Fato lmpeditivo Para Licitar;

e) Anexo V - Minuta da Aia de Reglstro de Preços;
f) Anexo Vl - Têrmo de Referência.

Três Barras do Paraná/PR a4 de ma o dc 2022

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito l\.4uniciPal
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ANEXO I- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS FINAL

Ao
iieoo"iro do Municipio cle Três Barras do Paraná
pnÉoÁo ELETRÔNlco N' 26t2022

A empresa (RAZÃO SOCIAL COMPLETA), lnscrita no CNPJ/lvF n" XX XXX'XXX/XXXX-XX'

(ENDEREÇo coMPLETo), atravàs oesta, vem apresentar a proposta comercial relaiiva à licitação

hl"i.iààoã-pÃÉéÀó =LÉrnOniõo-ní 
zaizoú, objetivando iornecêr os itens abalxo cotâdos'

conforme especiÍicações e anexos que fazem parte do reÍerido edital

Av. Brasil,245 - Fone/Fax: (45)3235-1212 -CEP 85485-000 - Tr'ês Bartas do Paraná - PR

CNPJ ?8 121 936/oooi-oa - E-mait: p1slgi1ql4@1çsbatras 0r'sov br'

DEScRTÇÃo UN TÁRIO
VALOR
TOTAL

LOTE QTDÉ UN ID,
cóDrG
OBR

1 325 FRASCO 1O NIL 399414
À.riÀÍo -E- RErr\oL ASSoc ADA corúl
eÀr rcrrc reRoL 5o.0oo lll + l0 000 t-r /l'41'

? 260
FRASCO 1OO

túL
270558 ACETrLctsrElNA 2o lúG/l,f L, xARoPÉ

3 7 000 ENVELOPE 434110
ACETILCISTEINA CONÇEN IRA\ AU bU!. W'
FORIT./14 FARÀIACEUT CA GRANULAU() PAr(A

AC CLOV R 2OO À4G
2.000 COMPR MIDO 268370

5 300 B]SNAGA ]O G 268375 AC CLOV R 501,/1G/G CREirrE

6 55 000 COIúPRLMIDO 2ç7542 Ác Do ACETILSAL clL co, 1oo MG

50 FRASCO 20 i,IL 211649
AC OO ASUOI(BIUU UU'

ÁclDo FôL co, 5 [,lGI 12 000 COMPRIM DO 267503

9 ô00 AtulPOLA 5 i,lL 327566
AC DO TRANEXAM L]U' 5

10 5 000 CAPSULA 2675A4 ÁCIDO VALPRÔLCO, 250 IúG

11 300
FRASCO lOO

rúL
308732 ÁcIDo VALPRÔLCO,50 (,IGi ML XAROPE

ÁclDo vALPRÔlco, 5oo lúG
12 5 500 cÁPSULA 267505

13 2AA
FRASCO 2OO

ML
348002

ITR GLLCER OEOS AC CAPRICO CAPR L CO

Ê LINoLÉco). LÉclÍlNA DE soJA oLEu:
DE GRASSOL É COPAIBA ASSOC!AI]O5

c9!,, "llytl:-1^: ;i.,js^'lTi1l"'^ ^

150 AMPoLA2ML 1278281 ADÉNOS NA. 3 túG/IV1L SOLUÇÃO INJETAVEL

15 I 500 AI\4POLA 10 ML 276839 ÀGUA DESTLLADA ESÍÉRIL E APIFOGENICA

16 600 FRASCO 10 iiL 261547 ALBENDAZOL 4O MG/ML, SUSPENSÀO ORAL

ALBENDAZOL,4OO MG
17 2 000 COMPRII,i DO 267506

ALBUI\,1]NA HUMANA 20%
l8 100 FRASCO 50 I\,41 268376

ALENDRoNAÍo DE sÓDLo,70 [,1G
19 3.500 COI4PR [4 DO 269462

aLOPURINOL 3001\,1G
2A 6.000 CONlPR MLDO 267509

21 1.000
- FRASCO ]OO

lúL
271660

AMBROXOL, SAL ULUX I'(^
XAROPE NFANÍ L -

?2 1 500
FRASCO lOO

tr./l1
271659

A]\,48ROXOL §AL ULUF UÁ^

23 4a FRASCO 50 [,11 318906 ê3150",i3' 
*"i'o"X """ iirá'liliôiô

24 300 AMPOLA 2IúL 268383 AMLCAC NA 5O['IG/IúL INJETÁVEL

AIÚINOFILLNA lOOIúG
25 40 000 cotúPRlrúloo 267 511

26 2 000 AÍ\1POLA 10 Ir,4L 292402
AIúLNOFLLINA 24 Mb/VIL
INJETAVEI '_-
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AIú ODARONA, 2OO IúG
27 6.000 COIúPR N4LDO 267514

28 180 AMPOLA 3 I\41 271114 AI\,4]ODARONA 5OIúG/I/L NJETÁVÉL

29 90 000 coi,f PRli.l Do 267512 AuITR PÍlLlNA CLORLDRATO, 25 lvlG

30 15 000 CAPSULA 271089 AN,IOXIC L NA, 500MG

31 600

-FRASCo 

150
ML

271111
AMOX CIL]NA 5!M(J/IVL
SUSPENSÃO ORAL 

-32 1 500 COIúPR MIDO 271217
;úotjõ_'--lLlNA A5sociaDA coll
CLA\ J-ANÀ'O DE PO Ty'5S'O 5OO1/C '

33 1 500 FRASCO 75IúL 448841
AMOXLCIL NA.
at aVULANATO DE POTÁSS O 501\,lG +

...^,^Áir e rcP"'NSÁO

34 1.000

-FRASCo/

26A2A7 AMPICILINA, 1 G, INJETÁVÉL

35 2 500 CÁPSULA 267515 AI\4PLCILINA,5OO IúG

At4PLCLLLNA, 5oo lúG NJETÁvEL
36 1.500

FRASCO] 442127

3T 2 000
FRASCO/ 270556

AiJIP O L NA, A§õUU AU^

38 120 FRASCO 60 ML 448843 A[,tP cLLLNA, susPENSÁo 50 ÍúG]l\'41

39 50 000 co[4PR][4LDO 272434 ANLODLPINO BESLLAÍO, 5MG

AÍENOLOL 50 í''IG
35 000 COMPRLM]DO 267 517

50 AMPOLA 5 IúL 268396
AÍRACURIO BESILAÍO DOSAGEM:IU
Mê/ML ND cAcÀo soLUÇAo NIETAVEL

42 300 aMPoLAlNiLl268214
rr-nop Nr,rGúFar o l: s lúG/i,l1 soLUÇAo

43 I500 cotúPRLIú DO 267140 aTlTROM CLNA 500 lúG

700
FRASco

6001\,1G
314517 AZIÍROIúLCINA PÓ P/ SUSPENSÁO ORAL

45 1500
-Fnqsco zoo

DO SE§
?67590

BEOLOME A§UI\A
AEROSOL

40 150
-FRASCO 

2OO

DOSÉS
,oolao Ia'crov.-nso\A 50vcG DosE 

'}Eqosol

- 

,----- -: -- ã; Ei^^ a rn 7 ,

47 I 4ooo FLACONETE
..- I BEGLOME IAJVI\á

48 500
FRASCOi AIIP

OLA

IBÊNZI-PTNLC LINA
,rne,o I ãõieÀsrce, DoSACEV 5 ooo oooL' -5o

l.'r-trevr-

49 2 000
FRASCO/
AITTPoLA-

_.^,^ BENZLLPÉNlCILLNA UENZAI]I\A'
2/ub rz lN FrÀvEL

50 400 --RASco/ 27a613
EENIIL
II,!JETy'

51 50 AI\,4POLA 1 lúL 270597
co[.4
3MG/I,I
SOLUS

t'.1^^lli1IÀ.Á"JS*;,^1".:,,r*a_;
8lu_.,=.- -- -- .

52 1 500 270590 Elrêlüq"lll ::x ^ .íÊriúirÀÀoú{
::-. , -^=;: ÔÀNÀ a ,o7. qôl l aÀo

53 rso I AMPoLA 10 [aL 26A222 í! rETÀvEL

AIPÊRLDENO 2 [iG
54 7.ooo I coMPR MlDo 270140

B SACOOIL 5 IVIG
55 5oo I coi.,lPRlNf Do 269603

56 6 5oO coÀ,1PRlNf oo 362720 R SOPROLOL FUIúARATO 2'5 i/G

57 15.000 COMPR]M DO 362718 RISOPROLOL FUIÚARATO 5 t'IG

ÊRONiAZEPAIü 6IúG
58 5 ooo I colúPF lúlDo 271774

59 1 500
- FRASCO 120

t\,4t-
269821

BROiTIEXINA ULorlruK^rv

BROMOPRIDA,lO IúG
60 16 000 CONIPRMLDO 269954

PROMOPRIDA.4 IúG/IúL GOTAS
61 1.100 FRASCO 20 I\,iL 269956

62 4.000 Ar\IPOLA 2 ML 269958 BROIT,IOPR]DA, 5 I'IG]I,,41, INJETAVEL

Av. Blasil, 245 - Fone/Fâx: (45) 3235'1212 - CEP 85485-ÔO0 - Três Barras do Paraná - PR

CNPJ 78 12I 936/0oo t-68 - e -nrail: plele-l1ura@!§s-UdllÂ§'&4ov'b!
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BUDESON DA 32 MCG SPRAY NASAL
63 200

FRASCO 120
DOSES

206706

64 2AA
FRASCo 120

DOSES- 266707 AL]DESONLDA 64 [4CG SPRAY NASAL

65 2AA A[,1POLA 20 ML 269572
BI]P VAOA NA
qôRÁR ca soLUCÀo INJEÍAVEL

õõúôpiía õ-rôn enet o, b-o s A G É r'r : 1 50

66 20 000 COIúPRll\,1 DO 268994

CAPÍOPRIL 25 MG
67 15 000 c o t\[P R ]l,1LD O 261A13

68 150
FRASCO 1OO

ML
272454

CARBAI'IAZEP NA, ZU !]O]LV L

CARBAMAZÉPLNA,2OO MG
69 48 000 colúPR lúloo 267618

70 20 000 cotúPRll/1DO 396076

ãÀa*õnãíõ - -- clLC o

ãôúpós cAo p'ssoc eoo coM vlÍêMLN^
^- ^^^,.;^ TD^.iô Âôô [rC + lOO U

.^RFoNATo DE cÁLcLo,5oo lvc
71 12 000 CO l\,1P R I,,l IDO 2ô8225

12 25 00! coMPR 1\,1tDO 2t)1621 .ÂRÍrôNAÍo DE LlÍlo 3oo lúG

aÂRVFIllLOL.25 ÀiG
73 4 500 COMPRIMIDO 26156-l

CARVED LOL 12 5 MG
74 5 500 coN,f PRll,,l Do I 267564

.ÀRVFDLLOL 3.125I,4G
75 1500 COI/PRMIDO 267566

.ÀRVFô[ oL.6.25lúG
76 1.500 COMPR MIOO 267565

17 500
- rnÃsco too

tíL 

-

331555
CÉFALEXINA,5L' MO/ML,
qB8L=_-
ÔEEÀIEÍLNA 5OO MG

78 20 000 Col\4PRllúlDO 267625

79 120!
FRASCO/
ArúPOU!_ 2ô8?28 .ÉFALor NA sÔDlcA 1 G, INJETÀVEL

80 ll.ooo -aRÀ.coiAIúPOLA
4426!3 cEFAzoLINA sÔDlcA l G NJETAVEL

81 900

-FRASco/

339846 .FFFPINIA CLORIDRATO 1G, LNJETAVEL

8? 900
FRASCO/
AT,4POLL

442694 .ÊFÍAzlDlIrlA 1G LM/lV

83
-l--F 

Aacol
5 000 I AMPOLA

268415 .EFÍRLAxoNA sÓD cA 1G, M/LV

84

'-l-Fúsco/
l ooo I AIvIPoLA

442703 IJSl) LNIKAíI4U§çUIÀÃ

85 -l-FRAsco,9oo I AMPoLP
rezios ] cerunoxtMe 750 i/c NJETAVEL

86 15 000 cAPSULA zoeaoo I ceLEcoxlee DoSAGEM:200lúG
- '-- -=:-_-; M

a1 to I rnasco to uL
lcETAMlNA ULIrBll']õ',\ v -"

270 "4 I iolLçÀo rr\ r'l ÁJ!! -- _

88 too laslecnzoc l:oezro
.ÉÍôcôNAZOL. 20 lúG/G, CREME TOPIOO

89 400
-F ASCO 100

l\'11
27r 103 CEÍOCONAZOL 20 lúG/G (2%r' SHAMPOo

.EÍôPRÔFFNO 1!O IT]G
90 40.000 cotlPRlt4LDo J393813 : =:: --- -:-i;; 

--1 

-i 
iAÉ t t\ pt

91 3 000
- FRASCO/ 448844

CETOPROFENU

.lr!El4YE^!.-;i+!^.e!H-#Ni- sôúõÃõ
92 '13 000 448845

l!-J E .."_!!L -llj : rr:*-
aI osrAzol, coNCENTRAÇÀo:50 lúG

93 800 COI,IPR [iJDO 276371

C NARLZLNA 25 MG

cINARIZLNA,75lr/G

94 10 000 c o Í\4P R llvl LD o 2Ç7624

95 18 000 CONlPR]\4 DO ?61629

96 300 BOLSA 100lilL 292414
CIPROFLOXAU!NU ULV( UI

soLllÇAo rNJE L^vJL

97 12 000 CO I,! P R LM IDO 2ç7632 .IOAÔFL ÔXACLNO CLORIDRATO' 5OO I\4G

.rÍÁ ôpRAM 201úG
98 50 000 cot4PRllü Do 272903

99 3.000 coMPR l'4lDO 268439 . ÀFIÍRÔM CINA. DOSAGEN15OO MU

100 5 000 292419 ::')34'T,9iH" 
,.3iÔ3EU 

^.,11i" 
Ji"' "' "

CLOIúIPRAIúINA 25IúG
25 000 cotüPRIMlDO 267522

101
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102 50 000 CO IúP R II.I LD O 274119 CLONAZEPAI\,'I 2I,IG

103 1 500 FRASCO 20 NTL 270120
CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇAO ORAL.
GOTAS

104 240 cotlPR l\,1lDo 272A43 CLON OINA CLORIDRATO, O 1 illG

105 1 000 COi.,lPRlN,l DO 272445 CLOP DOGREL 75 IúG

106 1.200 ANIPOLA 1O IúL 2A7162
cLoRETo DEloÍÃ§sto, 1x1% soLUÇÀo
]NJETÁVEL

107 150 FRASCO 30 lr']L 21AA2A
CLoriETo DE SÓDO + BENZALCONO O9%

SoLUÇÁo NASAL

108 150 FRASCO 20 IúL 375474 CLoRETO DE SÔD O O 9 %, SPRAY NASAL

109 1200 AI\4POLA 1O IúL ?67574
CLO-rrl-rjRETo 

- DE Sõ SoLUÇÁo
INJETÁVEL

110 10 000 COIúPR MIDO 267638 CLORPROI,4AZ NA, lOO MG

1tl 6 000 C O lúP R ll\,11D O 267035 CLORPROI!1 ZINA 25lilG

11? 400 AMPOLA 5 [41 268069
CLORPROIúÁZ NA 5 MGi Iú1, SOLUÇAU

INJETÁVEL

113 t5 000 COMPR IúIDO 272f82 coDElNA,30 Mc

114 60 8 SNAGA 3OG 274495
COLAGENASE ASSOC ADA CO\'I

CLORANFEN COL, O 6I,] + 1%, POIúADA

115 12 000 Co l\,4PR ll\,110 O 261642 COLCIlICINA. DOSAGEI'I O 5 IúG

I1€ 300 FRASCO ?O [41 391938
c-oLE{ALatrERoL 3 3oô-ÍrML, soLuÇÁo
ORAL.GOTAS

1t7 54 000 COMPRLM DO 431097 COLECALC FEROL TOOO U

118 400 AIúPOLA 2l',fL 276243
DESLAN6-Sõo, o2 Nlc/l/L soLUÇAo
NJETÁVEL

119 1500
FRASCO 1OO

ML
264243 DEMMETASONA 0,1 IúG/IúL EI, X R

120 1 500 BISNAGA 1OG :67043 DEXAIúEÍASONA 0,1 %, CREI'JE

121 30 FRASCO 5 IÚL 2671A7
OEXÂNIETASOM O 1'h SOLUÇ^O
oFTÁL|ú cA

122 1 500 AI,,/]POLA 1 lvlL 300733
íÉxAúETÀsoNA. 2 lrlc/N4l- soLuÇÃo
LNJETÁVEL

123 6 000 COIúPR M!DO 269388 DEXAMETASONA.4 ÚIG

r24 I 1 5oo
AI,IPOLA 2,5

t\,11
292427

DÉXAI,|ETASoNÀ -- I\,ic/l\lL- LUÇÁo

]NJÉTÁVEL

125 2 000
FRASCO 1OO

I\41
298454

'-EXcl-oRFENFAMNA rüALEAÍo o4
MG/[,I1, XÂROPE

126 15 000 cotúPRllú Do 2A7645 DEXCLORFEN RAIú NA IÚALEATO, ? IVlG

r27 I 40 ooo coti,iPR MlDo 267195 OIAZEPAÍ\4 5lúG

124 1-2OA AI,IPOLA 2I/L 267194 DIAZEPAIú 5 MG/IúL SOLUÇÁO NJEÍÁVEL

129 8C0 BISNAGA 60 G 448612
orcr-rrt'tacq sAL DIETLLAIú0Nlo 116
I,4GiG EOU]VALENTE A ]O IÚG/G DO SAL

PorÁsS,CO Gt.

t3o I io ooo coN4PR rú DO I 2709!2 oICL OFENACO SAL SÔDICO sO ITIG

131 6 000 cotúPR l\,1100 267647 DTGOX NA, 0 25 lúG

132 2AO FRA5CO 20 lr'lL I 272135
aPRESENTACÀo ASSoclADo colú
p nrorjx le t LOproneto DoSAGEM 25[IG
+ 5MGi lúL TPO |úEDICANIENTO SOLUçAO
ORAL, GOTAS

t33 2 oO0 AI\.4POLA 1O IJL I 272336

ôMENDRfNAToa-ASSoclADo coM
P R DO^INA + GL COSE + |-FUTOSE 3lúG- +

5MG + 1o0tric + r0o|úG/ML SOLUçAo
rN.rFTÁvEL

134 500 AMPOLA 1l!11 1272334

-oTr,ae lrrdn rNaro ASSoclADo coi/
plRlDOX NA CLORIDRATO 50MG + 50i'fG/lvlL
soLUCÀo TNJETÁvEL

r35 I 80 ooo co[,1PR rüLDO I 273818
Fro-suiií-n. cóMÉostÇÃo ASsoc ADA A

l]ESpERID NA. coNcEN'lRAÇÁo 4501úG *

136 1 200
FRASCO r00 I 267206

ML

'diÉrtr'ole -õoeÃ-=õ t're r, uçeo
ORA- IXARODE)

30 000 cof,IPRrlú Do I 267201 D PIIIONA SÓDICA 5OO IúG

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - TIês Balras do Paraná - PR
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138 4.000 AlllPOLA 2lüL 268252
õTPLRjNA sõDrcÂ 50 üc/N41, soLuÇÃo

NJE rÁvEL

139 1 500 FRASCO 1O ML 2A7205
õl,noM sóDEí, 5oo []lc/l\41 soLuÇÀo
OITAL (GOTAS)

140 100 AI./POLA 20 ML 268446 DOBUTAM NA, 12,5MG/ML

141 2AA
FRASCO 1OO

ML
269963 DOi\IPERIDONA, 1 r'"lGil,lL SUSPENSÁO

142 5 000 co[iPRllü DO 2A99ç2 DOlllPERIDONA 1O IúG

143 200 AlüPOLA 10 [,lL 268960 DOPA[,I NA 5 i,,1G/[/L SOLUÇÀO INJETÁVÉL

5.400 CO N,1P R irl IDO 268493 DOXAZOSINA,2 IúG

145 5 000 cotlf PRllú DO ?71434 DOXiC CLINA 1OO NIG

146 27 000 coi.iPRLlü DO 302443
)r-trc,xEr[\]A. aõÍêlrcRoêRÃNuLos DE

IBERAÇÁO LENÍA -_= ''--
30 000 COMPR M]DO ?67651 ENALAPR L r!4ALEATO 10 lúG

148 50 000 co[4PR]À,1lDO 267652 ENALAPRIL, lr/ALEATO 20 MG

149 8 000
SER NGA

0,4túL
448982

Ér.rcrxepenrne- cotlcelrneÇÁo, 1-00

MG/ML FORMA FARMACEUTICA SOLUÇAO

NJETÁVÉ1, CARACTERIST CAS ADlC]ONAIS

1:SERLNGA PREENCII DA

150 500 AMPOLA 1 I\41 26A255 EPINEFRINA 1IúGi I"1L SOLUÇÀO INJETÂVEL

151 27 5AA cotúPRlLf DO 2672A3 ESCOPOLAMINA BI]TILBROIVIETO, 1O MG

152 1 500 FRASCO 20 i/L 267241
ÉscoFol lNA BÚTlL-BRotaÉTo, 1o l'aG/ML

soLUÇÁo oRA! 
---

153 8 000 AIúPOLA 1 N,lL --*^^-1 rsco-Êo--ev \q-e, ,Laao\4E o...0 v6 \lL
zb,zóz l9a LICÃO ..l.EttVcL

154 3 500 AMPoLA 5 NfL l27062l
FSCOPOLAI'/ NA
eÀsocreoe cot'/l DIP RoN^ sÔDLcA 41"1G +

.Àô !À FrÀ\/Fl

155 3 500 cotIPRllü Do 267654 ESPIRONOLACTONA, 1OO I\,4G

156 45 0OO CONIPRI|ü DO 267653 ESPIRONOLACTONA, 25 IúG

ES'I'RIOL 1 NIG]G CREIúE VAGlNAL
157 100 B SNAGA 50 G 267204

ETLLEFRlNÀ-CLORIDRATO J Oi,,1G/IÚt,

158 zoo letleore tvr 272198

ETOIú DATO, 2 MGi ML. SOLUÇÁO NJÉTÁVEL
159 50 AMPOLA 1O IúL 214116

EZETIi.I BA, 1O IúG
160 7 000 corúPR[ú DO 285686

161 7 000 COI'IPRII/ DO 267657 FÉNITO]NA SÔD CA 1OO [ilG

FENÍõ]M sóDLAJõ rvlcívlt, sõLUçIõ
INJETÁVEL162 200 AMPOLA 5 NIL 267147

1€3 I000 COI/PRII,I DO 267660 FENoBARBLÍAL sÔDlco, 1oo lúG

164 150 AI\,1POLA 2 IúL 300725
-rÉNoBARd ÍÃf-Eõõlcq loo ['1G]rúL'

soLUÇÁo l.lJETÁvEL

165 100 AI4POLA 1 IúL 300722
iãlóá'AR-enÃL sõõlco, - 20n r/crMr,

166 50 FRÀSCO 20 ML 300723
FENOtsARts IAI, 5U! UV

1ô7 60 FRASCO 20 IúL 396471
FFNOTEROL 8FO[4 DRAÍO 5 O MG/IúL

sôr !cÀo plpe NeeuL zÁÇÀo (GorAs)

168 5000 AIúPOLA 5 ]\41 271954
FÉNTANltA, sAi--lrR O o 05 MG/l\rlL

sôLUcÀo tNJEÍÁvEl-

169 100
iRASCo 150

ML
389637

ic x #ilra o rvq -cõ[i e r'rr nÃÇÃqo wc'trr
I ORVÀ FAPVÀ( E-Lq'l rsPr\Sjo O-qat-

174 5 0c0 c o l\,1P R llü lD o 275963 FINASTERIDA,5I\4G

171 4s0 292399
FITOMENAD]ONA
NJETÁVEL

172 2 000 cÁPSULA 267662 FLUCONAZOL 150 I'/G

173 25 AfTIPOLA 5 l\,11 268510
iLúr\,rÃZEfriL-q1 l\,1G/i/L soLUÇAo
INJETAVEL

50 000 CÁPSULA 273049 FLUOXET NA,20 IúG

175 8C
FRASCO 130

lÚL
207328

FosFATo DE sÔDlo ENEIúA FosFATo
MONOBÀSLCO I6% + FOSFATO DIBASICO
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ç./a

176 1.244 AI,IPOLA 2I,IL 267666
FUROSEI\,1IOA 1O Í\,4Gi /\IL SOLUÇAO
NJETAVEI.

171 19 000 CO I,I PR II/ LD O 267663 FUROSEIú DA 40 I,IO

178 600 AIIPOLA 1 IüL 267668
EENTA[,riõlNÃ --io l\rc/i,l1, soLuÇÁo
INJEÍÁVEL

179 1.500 A|üPOLA 1 1.,11 268256 -cÉúÃú c NA, 40 rúG/Í,,f1 soLuÇÁo
NJ E'] ÁVEL

180 1 500 AMPOLA 2 ]\41 269759
õÊNÍÃfrrcr,\Ã; 80 t\,lc/r\rL, soluÇÃo
INJETÁVEL

181 100 FRASCO 5 fuIL 406308
cÉ-rurar,ra r.te .s,qr sLtrraro S l\4cil\41,
soLucÁo oFTÁLMlcA

182 10 000 COt4PRll,ILDO 2ô7671 GL BENCLAM DA 5 I'IG

183 120 AIVIPOLA 10lúL 270019
-GLrcoNATo DE cÁLCLo, 1o% soLUÇAo

N.rETÀvEL

184 22 0AO SACNE 4 135G 394237

'õucosAr,alNA, Assoc ADA coÀ,4

CONDROITINA El,.,l SALS SULFATOS 15 G +

1.2 G Pó oRAL

185 2 000 Ai,iPOLA 1O[IL 267541
GLICõ-SE CONCENTFAÇÃO 5O%,

Nr)raacÀo soLUCÀo rNJE IAvEL

r8ô 400 C O MPR llvl lD O 2T3119 GL túlEPlRlDA 2 irlc

187 500 COIIPR M DO 267670 IlALOPER DOL 1 IúG

188 300 FRASCO 20 ]VL 292195
l"tÃLõpERtDo-1, 2 IúG/ML soLUÇAo oRAL-
GÔTAS

189 13.000 COI/PRL[,I DO 267669 HALOPER DOL 5 MG

190 20c AI,iPOLA 1ML 292196
lrÃiopERtDot.--5 r\/Grr\/t. soLUÇÀo
NJETÁVEL

191 200 AI4POLA 1 IúL 292194 -HALoPÉNiDoL 
APBESENTAÇAO,SÂL

nF.ÁNoaTo coNcENTPAcÃo:50 rúG/ML

T Po I]So SOLUCÁO NJETAVEL

192 600
ÃNrPoLA 0,25

t\,41
272796 -r-]EfffisóEiêÂ, Sooo ulio,2s lúL

INJÉTÁVEL

193 FRASCO 5 IVL 272794 HEPAR NA SÓD CA 5 OOOUL/ML, NJETAVEL

194 350 AI/]POLA 1IúL 268115
H ciFÃfÃZr,\Ã---Zõ--f G^r L §ÔLUÇÁo
lNJETÁVEL

195 5!! co túPR \,110 O 268111 HLDRALAZINA 25lilc

196 20 000 COMPRLI,I DO 261674 H DROCLOROT AZIDA, 25 MG

197 1.500
FRASCO/
AMPOLA

342134
tsIOROCORTLSONA SAL SI]CC NATO

sóD|co 5oO i,IG PÔ L ÓF LO P/ INJEIÁVEL

198 1.500
FRASCO 150

IVL
340783

txDRóxLDo -DÉ- ALÚlú-l.lo, 61 5 MGi ML

SUSPENSÁO ORAI.

199 1200 AIIPOLA 5 IúL 448617
FfDRóroo oE FERRo lll coNcENTRAÇAo:
50 I/G/ML FORN4A FARIIIACEU]]CA
soLUcÀo NJEÍÁvEL

2AA 800 ÊRASCO 8IÚL 27A265

õ..rôiõxnúlNoúNA EoRAro
APRESENTAÇÀO ASSOC ADA COIV1

TR ETANOLAMINA CONCENTRAÇAo 0 4l!1G

+ 14olúG/trrlL. ND1CAçÁO SOLIIÇAO
oroLóGtcA

241 4.000 coI/PR lúloo 2ô7677 I]UPROFENO. 3OO IúG

242 1 500 FRASCO 30 IúL ?94643 lBUpRoFENo, 50 lúc/rüL susPEllsÃo oRAL

203 60 000 cotrlPRtM DO 267674 IBUPROFENO 600 IúG

244 200
FRASCO/ 342254

ll,lper.rer,,lrevpostçÃo:AS50C ADO À

c asÍarNA sÔDrcA. coNcENTRAÇ^o 500

IúG FORIIÂ FARIúACEUÍICA]PÓ L ÓF LO P/

NJEÍÁVEL

245 12.000 cot4PR [4loO 267292 I[]IIPRANIINA CLOR DRAÍO.25 MG

206 140 FRASCO 20 IúL 268331
LPLATR PIo BRoMETo, iê MG/ML

soLuÇÂo PARA lNAt.AÇ4q--.
247 60 000 cAPSULA

-fsbTútoNA DÉ-soJA r5õi,rc (EXTRATo DÉ

GLYCINE i/AX 4O%)

208 2.000 CÁPSULA 273397 ISOSSORB DA, SAL DLNLÍRATO 2O I!1G

209 400 coi/PRli,r Do 273396 ISÔSSORBIDA SAL D N TRATO 1O fuIG

25155
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210 1 500 COMPR MIDO 273395
SOSSORB DA, SAL D N ÍRATO 5 fr'lc

SUEL]NGUAL

211 150 AMPOLA 2 ]\41 323004

-rsoxsuPRliiÃ 

-Iõ;Étc ). 5 MG/ML

SoLUCÁO INJETÁVEL

212 500 cÁPSULA 268861 TRACONAZOL 1OO [,1G

213 36 000 COI\,lPRllú DO 376707 IVERIvIECTINA 6 L4G

214 200
FRASCO 20O

túL
383750 LACÍULOSE 6€7I'IG/IúL

215 2 500 cotIPR[,t Do 295040 L AMOTRIGINA DOSAGEI\,1 25 I,IG

216 6.000 COMPR ]VIDO 272849 LAlr,loTR G NA. DOSAGEI'4r100 MO

217 1 000 coÀ/PRllif Do 398689

iE!õõope- coutpos cÀo Assoc aDo À

BENsERAZLDA coNcENTFAçÀoloo[,lG +

25 lúG, FORi.lA FARMACEUTICA:L BERAÇAO
PROLONGADA

?18 6 000 COIúPRLNi DO 27A126
LEVCióOPA ASSoc Aoo A BENSÉRAZDA.
200MG + 501\,4G

219 2 000 COI\,4PRl[,4lDO ?74130
l-EVdóõPA, ÀssoclADo Á CARBIDoPA
250MG ' 251úG

224 500 tSOLSA 100 irlL 332985
rEVotuóxAcrNq 5 Mc/lúL-sotuÇÀo
,N rE'r^vr_.

221 I600 coMPR l\4lDO 305270 LEVOFLOXACINO,5OO N4G

222 21 600 CO [,4P R llvl lD O 268129 LEVOMEPROMAZINA, lOOIúG

223 16 000 cot/tPRllú Do 2681?8 LEVOl,,lEPROl,lAZ NA 25 l'4G

224 500 FRASCO 20 NIL 268130
t-EVorúEpRoMAZNA, ao lúGi l'41 soLUÇÃo
ORAL

225 500 BL STER 448804

IÉvoNor-icEsl REL ASSoclADo A

FÍlN LESTRADIOL 0.15i\,1G + 0,031úG,

BLrst'ER C^LENDÁR o colú 21

(1Ô[TPR MLDOS

226 16 000 COIúPRLIú DO 268125 LEVolRox NA sÔDlcA, 1oo ilcc

227 18.000 COMPR MIOO 268124 r FVor RoxtNA sóD cA 25 tí]cc

18 000 cotúPRtt4 Do 264123 LEVoT ROXLNA SÓO CA 50 I'ICG

229 154 B sNAca Jo G | 269846 LLDoCA]NA CLOR DRAÍO. 2%, GELÉ A

234 500 FRASCO 20 ML 269843 L ooCAiNA CLOR DRATO, 2%, INJETÁVÉL

231 18 FRASCO 50 IúL 2A9845
LrDocÃnA aLoRlDRATo DosAGEtil:10%
APRESENTAcÂo:SPRAY

2)2 3 000 COi,IPRLM DO LOPERAM DA CLORLDRATO 2IúG

233 | 3o.o0o ÇoMPR MrDO 271466 LORAÍAD NA. 1OIúG

234 1 500
FRASCO 1OO

ML
273467 LORAÍADINA 1 lúG/irlL XAROPE

2)5 25 AAO COIüPRllvl D0 268856 LoSARTANA, PorÁsslcA 50 N4G

236 300
FRASCO 250

NrrL
299675

rr,r,rr.rÍõÍ- zo"z"- soruçÃo LNJEÍAVEL
SLSTEI'4A FÉCHADO

237 1.200 COMPR IúIDO 267692 MEBENDAZOL 1OO I/G

238 180 FRASCO 30 ML 267694
I/EBENõÀZoL- ro Íc L, susPENSÁo
ORAL

239 150 AITIPOLA 1 ML 398702 -ME 
D-Rõi pãõê ES T É Ro NA ACEÍATo

coNCENTRAcÀo 150 MGi IrlL FoR[,lA
rnnneCC- t.iA , -S,.rlSiO .Nr .t I vL.

240 15 000 cotúPRi.iloo 3958.14

-ME,_T 
Fo Rl!4 [\À-- cLoR DRATo

cotúpos ÇÀo ASSocIADA À GL MEPLRIDA

côNcENTRACÁo looo MG + 2 tIG

241 5 400 COI,IPRIIú DO 432450 lúETFORIí NA + LINAGLLPÍlNA 850/2 5 t'4G

242 15 000 COIúPR MIDO 392748 lúETFORIúlNA + SITAGL PTINA 850/501úG

243 10 000 CO [,1PR ll\,41D O 267691 IúETFORMINA CLOR DRATO 850 N1G

244 22 400 COl,rlPRll,l DO 267689 iIEÍILDOPA,25O MG

244 1 000 26e264
MÉÍLLÉR I\4ETRINA úALEATO O,2 IúG/IüL,

SoLUÇÃo NJEü!!L-
26/55
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246 7 800 COI/PR íü DO 272320 MÉTLLFEN DATO CLORIDRATO 1O ]\IG

247 600
FRASCO/

271600
[4ETILPREDN SOLONA, SAL SUCC NATO 125

MG PÓ L OF LIZADO + D LUENTE
tN.lETÁvEL

248 2 000 coMPR t\flDô 2ç1312 IúETOCLOPRAIú DA CLOR DRATO 1O MG

249 600 FRASCO 1O I./ L
i\4ETOCLOPRAI\,1 DA CLoRIDRAÍO 4 lr']G/Nll.

sôr LlcÁo oRAL

250 2 000 A]\,1POLA 2 I\,11 267310
IúETOCLOPRAÀ/ OA CLOR DRATO 5 IúG/i/1,
SoLUÇÁO INJÊTÁVEL

251 30 000 COIúPRlt\,1 DO 276657
METOPROLOL SAL SUCCNÁÍO, 50 ]\,4G

LIBERAÇÃocoN'TRoLADA _
252 450 B SNAGA 5OG 372335

I.,1EÍRõII.i AZOL. loO I\,1G/G GEL VAGNAL
C/ 1O APL CADORES

253 10 000 CON4PR ]\IDO 267717 METRONIDAZOL 250 MG

254 240
FRÀSCO lOO

ÍVL
266863

i,iETRONIDAZOL 40 IúG]ML, SUSPENSAO
ORAL

255 500 BOLSA lOO IúL 268498
ÍETRol'xDAzoL. 5Mc/tú1, soLuÇÃo
1NJÉTÁVEL

256 100 B SNAGÁ 28 G 268286
úic-dr'I-z-o L N rRATo, DosAcEl\,lr2o líc/c
APRESÉNTAÇÀO CRE[,1E

257 260 BISNAGA 8O G 268162 i.,ILCONAZOL N TRATO, 2%, CREIúE VAG NAL

258 5.000 AiúIPOLA 3 [41 268441 I\,llDAZOLAlú 5 IvG/[,11 LNJETÁVEL

259 450
FRASCO 1OO

À,11
439843

ÍHANrc cLoí,,tER/\TA 117,6 lúc/íúL
SUSPENSÁo

264 7 2AA COÍ\4PR IúLDO 353813 NTLRTAZAPINA CONCENÍRAÇÀO 1 5 I"IG

261 800 COMPRLN4 DO 394655
I4ONTELI]CASTE SOOLCO,

coNcENtRAÇÁO]5 lúG, FORl,lA
FARMÀoÊI]T!cAI CoMPR ]\,4IOO IúASTI6AVEL

262 300 coMPRt[4rDO 271391 IÚORFLNA, SULFAIO 3O IúG

263 2AA AI\4POLA 1 I,,rlL 304472
t'lonrtrul:Urr,qrOlZtrtGil\41 SOLUÇÁO
NJETÁVEL

264 400 AMPOLA 1 I\41 304871
MoRF NA Sl.lLFATo. 10f,4G/l\IL SOLUÇAO
INJETÁVEL

265 30 AI4POLA 1 I,IL 272326
NALOXONA CLORIDRA]'O 0,4 lr'1c/l\,41

soLucÀo TNJETAVÉL

266 7 000 cotúPRLrü Do 273266
NArfrE-xoM cLoRIDRATo
coNcENTRACÁO]50 MG

267 600 CO túlPR llvl lD O 396702
NÉBIVOLOL, CONIPOS ÇAO: SAL
cLotl DRATo coNcENTRAÇÁo 5 rilG

268 700 B SNAGA 1OG 273167
NEOirlClN^ ASSOCIADA COl,l
BACITRAC NA 5I!1G + 25OU /G POIIADA

269 35 000 COlr,f PRllr,i DO 267129 N FED]P NO,20 IúG

274 60.000 COMPR ]\4IOO NI[IESULIDA lOOIÚG

211 500 FRASCO 15lr,4L 273711
N IúESUL DA, 50 N4G/ML SOLUÇAO ORAL '

272 25.000 COMPR ]\,1IDO 27AAO7 Nl[,too P]No, 30l,lG

213 400 FRASCO 50 IúL 267378
NISTÁTINA 1OO OO0 UVlrrlL SUSPENSAO

274 900 B SNAG OOG 266788 NLSTAÍ NA, 25 OOO U /G. CRÉME VAGINAL

275 8.500 CÁPSULA 268273 NrÍRoFURANToINA 1oo tüc

2TA 80
FRASCO/

273719 -N TRõ-RUSSETo DE sóDo 50 lvlc
INJETÁVEL

2Tt 20 000 COMPR ]\,1IDO 368612 NtrAZoxAN DA, coNCENTRAÇÃo: 5oo lúG

218 600 At\4POLA 4 lvlL 442584
NOREP NEFR NA CONCENTRAÇAO 2

MG/NlL FoR[,rA FARtúAcÊurlcASoLUÇÁo
INJEÍÁVEL

279 2çA 423946

NORET STERONA COlr'lPOSlÇAO SoB
FORIúA DE ACETAÍO ASSOCIADA AO
ETINILESTRAD OL CONCENTTIAÇAo:2 MG +

0 01 N,lG

280 100 BLISTER 448808
NORE]'STERONA, O 35 [IG,
CALENDÁR o cor,f 35 UNIDADES

241 10 800 CÁPSUI"A 271606 NORTR PTLL NA CLOR DRATO, 25 lvlG

282 2AO AIIPOLA 1 I\,41 264277 oCIToCINA, 5 U /ML. SOLUÇÀO NJETÁVÊL
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283 8 000 COMPR À4IDO 271ô24 OLANZAP NA,5 [IG

284 200 FRASCO 1O IVIL ôLEo r,,1NER^L

285 80 000 COI\,1PRllú DO 267112 OI,iEPRAZOL 20 IúG

286 3000
ERASCO/
AÀ/POLA

268160 OIVEPRAZOL 40 i,IG INJETAVEL

287 2 100 Al\,4POLA 2 tr'lL 2A85A4
ONDANSETRONA CLOR DRATO, 2 IVIG/N41,

N.IFTÁvEt

288 100
FR/,SCO/

268513 oxAC LrNÁ,500 Lic, NJETÁVEL

289 1 400 B SNAGA 45G 401411
óxrDo DE z Nco Assoc ADo co[1
V ÍAi/LNA A + VITAIII NA O, 1OO TIG + 1 OOO UL

+ 400 U /G PO[4ADA

290 85 000 co t\,t P R tr,,l lD o 267892 PANTOPRAZOL 40 [rlG

291 40 0c0 COIúPR Iú DO 270917

- RACEÍAI4OL 300 ltlc + CAFEINA 30 lúG +

DICLOFENACO 50 I!íG + CAR SOPRODOL 125

MG

292 1600 FRASCO 15 ML 267777
F,AÍrAc'ETAIüoL 200 ÍvG/irlL, soLUÇAo
ORAL

293 75 000 COtulPRll,rl DO 267778 PARACETANlOL. 5OO ]\,1G

294 22 AAA COMPR JúIDO 274901
%lrrcETAMC{- Àsi
aôDFINÀ 500túG + 30túc

295 35 000 co[,f PRll,l Do 273940 PAROXETINA CLORIDRATO 20 lr'lG

296 300 AI,IPOLA 5 N4L 335112
PENÍoD(F|uNA, ro M-/i/L - soluçÁo
INJETÁVEL

297 200 FRASCO 60 ]\,41 261173
-p-ERúEÍ-R['lÀ: DosAGElú 10 [4c/lilL
rNo cAÇÂorLoÇÁo

298 2AA FRASCO 60 IÚL 303597
PERNTE RNA CONCENTRAÇÁO:50 I'IG]I,IL.
FORi/A FARÀ/ACEU IICA]LOÇÃO

299 100 AIVIPOLA 2I'iL 212329
P ET p [..]A 

-c 

L o R iD RATo so IúG/ML'

soLUcÃo NJEÍÁvEL

300 2.500 c o t\,4 P R 1t\,4 r0 O 305492 P]OGL ÍAZONÁ, 30 IüG

301 33 000 CAPSULA 274036 PIROX]CAIú 2O IúG

342 600 coi.iPRlM DO 433171
FÍAú-srAíNA, colúPos ÇÃor cALclcA
CONCENTRACÁO 2 MG

303 500 B SNAGA 30G 367725
PoL ôRa uLENo, ASSoc ADo A

CINCIIOCAINA CLORIDRATO, sO IúG + 1O

MG/ê POMADA RETAL, COI\,1 APL]CAOOR

304 400 FRASCO 5 I'41 274229

Poilllxiu B Àssoc ADA coM
NEOlr.IlC NA. FLUOCINOLONA É LIOOCAINA,

l1.OOOUt + 3.85MG + 0,275i.IG + 20MG/li/1,
soLUÇÀO OTOLÔG]CA

305 424 FRASCO 60 IúL 448595
FREDNtsoLoNÀ FosFATO soDlco, 3

MG/r,tL soLUCÁo oRAL

306 10 000 COIúPR MIDO 267T43 PREDNLSONA 20 NIG

307 10 000 COMPR I\,4II]O 267741 PREON SONA 5IúG

3!8 I 000 cotfPRllú Do 392111 PREGABALINA 150 i,1G

309 3.000 CÁPSULA 273952 PROGÉSTERONA.2OO I,4G

310 1 2aA AIúPOLA 2IúL 2671õ9
FRõrúETAZ|\A ctorlDRATo, 25 MG/[fL
soLUCÃo INJETÀvEL

311 3 000 cot,1PR1lúLDO 267144 PROMETAZINA,25 irlG

312 500
ÀúPoLAi FRAS

CO
305935

FFõÉõiõf- 10 r,ÁcirúL
INJETÁVEL 2O [,11

SOLUÇAC

313 18 0C0 coMPRLlí OO 267772 PROPRANOLOL CLOR DRA]O,4O [IG

314 6C0 COIúPR Í\1IDO 276258 RAirllPR L CoNCENTRAÇÃO 5l'4G

315 600 cotúPR lúloo 276261
R^[aPRrL--oMFoslÇÁo]ASSoC ADO COi,4

HIDROCLOROTIAZ DA
côNcFNIRAcÁo Srvc + 12,5|úG

316 50
BISNAGA 3,50

G
274918

-RETjNoa. ÀssoclADo c/AMlNoAcoos+
túE] LoN NA+ CLOÍIANFEN COL 10.000111 +

/rMc + 5MG - 5lúC G ooÀr1ÀDAOFIÀLlV('^

317 500
FRASCO 5OO

tiL 3A3292
-Ri\GER À§SoctdDo coM LACTAIo DE

sôDro. soLUÇÀo INJETAvEL, SlsrEtIA
FFCI'IADO

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 * CEP 85485-000 - TLês Barras do Paraná - PR

CNPJ 78. 1 2 1.936/000 l -68 - E-nrai l: L.rt cl'eitura@gesbatrtrs pr'sov br
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60 000 COlMPRllr,f DO 272839 R SPER DONA 1 l,'lc

319 20.000 colúPR [,1tDo 412492 RIVÁROXABANA, 15 MG

320 20 000 COMPR N4]DO 412491 R VAROMBANA 20 MG

321 200 FRASCO 5I\41 264521
RocuRôNro BRoMETo DosAcÉlll:10
i.rGiÀ41, rNDrcAçÁorsoLUÇÃo INJEÍÁvEt-

322 500 CÁPSULA 449422 SACCI]ARO[4YCES BOULARO .17 lOO It,IG

323 500 CÁPSULA 449423 SACCI]ARO]!1YCES BOULARD .17 2OO fuIG

324 20 FRASCO 1O [41 268303
SALBUTAI,IOL sIúG/IúL GOÍAS PARA
TNALAcÂo

325 300
FRASCO lOO

ML
292331 SALBUTAIVIOL 0.4 l\,4G/[It- /úROPE

326 250 AI\,4POLA 1 i/L 2A8523
SATBUTA]\,4OL O5IüG/ ML SOLUÇÀO
NJETÁVÉL

327 300 FRASCO 294887
SALBUTANIOT, lOOIúCG/DOSÉ, AEROSOL
ORÁL

328 5 000 coÀ,4PR l\,1tDO 268299 SECN DÁZOL 10!0l,lc

329 85 000 COI,IPR NI DO 2723ô5 SERTRAL NA CLORIDRAÍO, 50IüG

33C 4 500 FRASCO 15 túL 412966
SLi,IETICONA, 75 IúG/ÚIL EIúULSAO ORAL '
GOTAS

331 36.000 COIIPR [4IDO 261147 S NVASTATLNA, 20 IúG

332 36 000 ColúPRlN,l DO 2ô7745 SINVASTATII]A 40 IúG

333 50
B SNAGA

6 50G
305454

SõRBITOL, SORBLTOL 7OOIO + LAURIL

SULFATO DÉ SôD|O,714 t\4c + 7,70 túG/G,
FNEMÀ

334 2.500 oRÁGEA 320338 suLBUTtAI\4tNA, coNcENTRAÇÃo:200 l4G

335 300 B SNAGA 30 272489 SULFADLAZ!NA DÉ PRATA,l%. CREfuIE

336 4 000 cotúPRLIú Do 308882
íJi EToxAzoL ASSo(
TRtMÉTOpRtNf A. 400fúG + B0i.tc

337 150
FRASCO lOO

ML
308884

suLFÃr\,aÉToxAZoL, ASSoclADo A

TR MEIOPRL|ú^, 40MG + 8MG/lvlL,
SUSPENSÀo oRAL

338 1200
FRASCO/AfuIP

oLA 50 i/L 282983

'íuaFAúEToxAZoL ASSocLAoo A

TR METROPLIúA 2OOMG + 4OMG SOLUÇÁO
N ]FTÁVEL

339 400 AMPOLA 1O IúL 268076
ÚtFÃio-É MAGNÉSq 1o% SOLUÇÀO

INJEÍÁVEL

340 124 FRASCO 30 [r1L 292345 -sutÊÃio FERRoso.2sN4c/lüL DE FEÍlRo
SO r.ÇÀO Oa!--CO-as

341 25 000 CO ÀI PR IIú LD O 292344 SULFATO FERROSO,40MG DE FERRO I

342 150
FRASCO/
AMPOLA

268442 SUXÂMETÔN O CLORETO lOOI'iG

343 150
FRASCO/ 290168 SUXAÍ\,4ETÔN IO, CLORETO 50OIúG

344 254
FRASCOi 268532 TENOXICAIú 2O MG, INJETÁVEL

345 300
FRASCO/ 268533 TENOX CAIú 40 [,1G NJETÁVEL

34€ 254 AÍ\,,IPOLA 1 I\,11 269818
ÍERBUÍALINA SULFATO, 0,5 i/G/I']IL,
rN.tFTÁvEL

347 30 FRASCO 101\,lL 396853
ríneúÍr.re crontonATo. ASSoc ADA- A
FENILEFRINA, 1% + O 1%, SOLUÇAO
oFTÁLMLCA

348 1 000 cotúPR lú Do 212341 T AMINA DOSAGEIú 3OO [,IG

349 300 FRASCO 5 r'rlL 352193

TOBRAMIC NA COIúPOS ÇÁO ASSOC]ADA A

DEy"AIúETASONA, CONCÉNTRAÇAO]3 MG +
1 I'úG/I/L FOR[44
FARtvtAcEUT cA susPENSáo oFTÁL[,1]cA

350 7.50! COIúPRLIÚ DO 272451 TOPIRAI'IA'TO ]OO MG

7.500 colt4PR túlDo 272849 ÍOP RAITIATO,25 l\rlG

352 2140 A[IPOLÀ 1]\,41 292382
TRÀIúADOL CLORIDRATO 50 {\4G/Í\,41

sôl LioÁo N.JEÍÁvEt,

353 I800 COMPR À,4IDO 279249 VÂRFAR NA sÔDlcA, 5 N1c
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VâLor Total por Extensol
CondiçÕes de Pagamento: ConÍorme edital
Validade da Proposta: de 60 dias.
vàior maximo cla licitação: R$ s.o35.s31,oo (Cinco milhóes seiscentos ê tr nta e clnco mil quinhentos

e trinta e un'r reais e sessenta centavos).

cumpre-nos,aindainÍormar-lhes,queexarninamososdocumentosdalicitaçáo,inteirando-nos
dos mesmos pâra elaboração da presente proposta e em consonância aos referidos documentos

declaramos:

a) Que estamos cientes e concordamos com os termos do Êclital em epígrafe e das cláusulas da

minuta da Ata de Registro de Preços em anexoi
b) Que nos preços aprãsentados iá estáo contemplados todos os impostos e/ou descontos oll

vantagens e despesas para a execução do objeto.

obS':opreenchimentodopresenteanexoacarretaráaconformidadedapropostadal]citanteCom
todas âs caracterÍsticas do objeto e exigências constantes no edital

354 60 AMPOLA 2 NIL 267424
VERAPAN4LL CLOR DRATO, 2 5 I'IG/IüL
SoLUÇÃo NJEÍÁVÊL

500 co [4P R I\,11D O 267425 VERAPAN,IIL CLOR DRAÍO 80 IúG

356 13 000 COMPR IúIDO 437109
VITAI\,ILNAS DO COI!!PLEXO B, 81, 82, 83. 85
86 812

357 5 000 AIúPOLA 2 llrlL 363088
VTAMINAS DO COIúPLEXO B, B1 82 85 86
E PP, soLUcÁo NJETÀVEL

358 48 FRASCO 5 ML 267732
vrTÉLrúATo EE PRATI, 10r", soluÇÃo
oFTÁLIúLcA

359 600 AMPOLÁ 4 LiL 210495

BUP VACA]NA CLORIDRATO,
APRESENTAÇÁO ASSOCIADA À GLICOSE,
DOSAGEIú O 5% + 8%, I PO SOLUÇAO
N.IETÁvEL

TOTAL

RAzÃo soctAL DA EMPRESA
Carimk o e Assinatura

Local e dafa.

Av. Brasil,245 - Fone/Fax: (45) 3235'1212 - CEP 85485-000-Tr'ês Bartas do Paraná-PR

CNPJ 78.I2I.936/000I-68 * E-rnaiI: pçLerluÀ(@1r§Úlul a§.pr,sav bt
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ANEXo [ - MoDELo DE DEcLARAÇÃo DE cUMPRIMENTo Dos REQulslros DE
HABILITAÇAO

Ao
Pregoeiro do Município de Trôs Barras do Paraná
PREGÃo ÉLETRôNrco N" 26t2022.

DEcLARAçÃo DE cUMPRIMENTo Dos RÉQUlslros DE HABILITAçAo

(RAzÃo SoclAL coMPLETA), inscrita no CNPJ/N/F n" xX.xxx,xXx/xxXX-xx'
sediada (ENôEREÇo coMpLETo), dectara para fins dê participaçáo no PREGÁo ELETRÔNLco N"

2612022, e sob as penas da Lei, qLte cumpre plenamente os requisitos de hab lltação prevLstos em

seu edital, conforme previsto no artigo 40, inciso vll, da Lei n0 1o 520, de 17 de novembro de 2002

Por ser a expressáo da verdade firmamos a presenie declaração'

3'1/55

Av. Ilrasil,245 - Fone/Fax: (45) 3235'it212 - CEP 85485-000 Três Banas do Pamná * PR

CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: oreleituraúàtt esbalras pt gov br

Local e data.

RAzÃo soctAL DA EM PRESA
carimbo e Assinatura
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ANExo I - MoDELo DE DECLARAÇÃo DE NÃo urlLlzAÇÃo DE TRABALHo DE MENoR

Ao
Pregoeiro do Município de Três Barras do Paraná
PREGAo ELETRôNlco N' 2612022.

(RAZÂO SOCIAL COI\4PLETA), inscrita no cNPJ/1\'1F n0 XX XXX XXX/XXXX'XX

sediada (ENàEREÇo cOMPLETo), declara sob as penas da Lei, e para os fins previstos no. artlgo

27, inciso V, da Lein" 8.666/93, quâ cLtmpre o disposto no inciso XXXlll do artigo 70 cla ConstltuiÇão

Federal, ou seja, náo tem em seus quadros menores de 1B (dezoito) anos executando trabalho

noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de '16 (dezesseis) anos executando qualquer trabalho'

salvo na condiçáo de aprendiz, a pafiir de 14 (quatorze) anos'

A empresa está ciente de que o clescumprimento do disposto aclma' durante a vigênc a

do contralo, acarrelarà a sua rescisào

oecleneÇÃo DE NÃo urlLlzAÇÀo DE TRABALHo DE lvlENoR

RAzÃo soctAL DA EMPRESA
Carimbo e Assinatura

LocaL e data.

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras (io Pâraná - PR

CNPJ 78.121 .93ó10001-68 - E-rnail: D1.s&rtqLa@tLçslauns pt e.ov bf

32t55
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ANExo tv - MoDELo oe orcleuÇÃo oe tltextsrÊructl DE FATo lMPEDlrlvo PARA
LICITAR

Ao
Pregoeiro do Municipio de Três lSarras do Parallá
PREGÃo ELETRÔN]CO N" 261202.2.

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)' lnscr ta no cNPJ/l\lF n" xx'xxx xxx/xxxx'xx'
sediada (ENOEREÇO cOMPLETO), declara, sob as pênas da Lei, que náo foi dêclaradainidÔ.nea e

não está impedida áe particlpar de licitaçâo em qualquer órgáo ou entidade da Administração PÚb ica,

direta ou indireta, federal, estaclual ou mun cipal.

Declaratan]bém,queestáobrigadaâinformaracontratanteosfatossUperven]e.ntes
impeditivos de SUa habilitação, quando de sr.]a ocorrência, conforme determlna o art go 320, § 20 da

Lei 8,666/93.

Por ser a expressão da verdadê, Íirmamos a presente cleclaração

DEcLARAÇÃo oe tuextsrÊltcte DE FATo lMPEDlrlvo PARÂ LlclrAR

RAzÃo SOCIAL DA EMPRESA
Carimbo e Assinatura

Local e dato.

Av.Brasil,245_Fone/Fax:(45)3235-1212-CEP85485-000_Tr.êsBat.t.ascloParaná_PR
CN PJ 7 8. 1 2 I .93 6/000 1 -68 - E-rnai I : prc&rl[u(àI9§ha{ai.Ua9r br

33/55
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ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS N" XXX/2022

PROCESSO ADN/INISTRATIVO N' 47 12022,

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NO 2612022,
VALLDADE: 12 (doze) meses

O MUNtCiplO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, Pessoa Jurídica de Direito PúbLico lnterno,

coTn sede a Avenicla Brasil, 245, centro, Três Barras do Paraná/PR, lnscrito no cadastro Naciona de

Pessoas Jurícl cas (cNPJ/N4F) sob o no 78.121.936/0001-68, neste ato representado pelo Prefeito

l,4unicipal sr. GERSO FRANCISCO GUSSO, brasileiro casado odontólcgo, portadoÍ do cPF n"

xxx.xxx.xxx-xx e carteira de ldentidade no x.xxx.xxx-x ssP/RS residente e domlciliado nesta

cclacle de -rês Barras do Paraná. no uso clas alr;buiçoes oJe l1e-confere a -er O'gáica M^Jn'crpa"

consideranoo a lomologação da licitaÇão na modalioaoe DREGAO' na lorma LLE l<uNluA pa'a

RÊGISTRO DE PREÇOS,-n" 2-6t2O22, nas termos clo Artigo 15 da Lei Federal n" 8.666/93 e demais

normas legais aplicáveis, registra os preços da empresa lndicada e quaLlÍicada nesta ATA' em face

da classiftaçáo da(s) proÉosta(s) aprêsentada(s) e nas quantidades cotadas' aiendendo as

condiçôes previstas no'Ediiá;, sujeitãndo-se as partes às normas constantes da Lei Federâl n0 8.666

de 21'de junho de '1993 e sr"ras aiterações, e em conformidade com as disposiçôes a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro qe Pj9ço-s. para FUTURA AAUISIÇÃo DE

MEDICÀMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MIJNICIPAL DE

êaúOf, à0."*rAas as características e demais concliçôes clefiniclas no Edital de Pregão Eletrônico

na 2612A22 e seus Anexos

PARÁGRAFO úNICO . A quantjdade de materiais a serem entregues é estimada naquela descrita no

ANÉXO Vl - TERTMO DE ÉtEFERÊNCtA, nâo esiando o l\ilunicÍp o obrlgado a retirar a tota idade e

nà, *uaro tão somente aquela, por se tratar de estirnatlva sendo que será requericla a entrega

sãmente da quantidade necessána para atendirnento das necess dades atestadas pelas secretarias

sollc tantes.

CLÁUS[JLA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

2.1. As empresâs com o menor preço obterão apênas o dire to de preferência e não de exclusividade

do Íornecimento dos reÍeridos itens até o término da vigência da mesma

PARAGRAFO PRIMEIRO - As concllçóes de fornecimento dos materiâis sáo as rÍresmas descritas no

jtem 21 e demais exigências contidas no Edital clo Pregáo ELetrônico n" 2612022 e seus anexos.

PARAGRAFoSEGUNDo-QuandoaernpresanãotiverConcliçõesdefornecerosmateriais,será
consultacla outra empresa para efetuar a entrega, pelo valor registrado na sessáo de registro de

pieç0, à, vatol. menor; o registro de preços não o-briga o município a adquirir os ltens registrados' das

ã*àià.* ,jáú"toras do dlieito de prefóroncia sempre que fo.r possíve poderá adquirir os mesmos

de outras empresas eÍn condiÇões rnais vantajosas para a IVlunicipaLidade'

PARAGRAFoTERcEIRo-QuandonáoposSUirjuSt]fCativadenãoentregaaConvocadaficasUjeita
as sançóes previstas na legislaçáo vigente.

PARAGRAFOQUARTO-Osmateriaisdeveráoserdeboaqualldadee,quandoforocaso,deverão
ter sua qualldade testâda e aprovada pelos órgãos de normatizaçáo e fiscallzação'

PARAGRAFoQUINTo-osmateriaisserãoaceitosprovisoriamente,sendoqL]eorecebin,]ento
deÍinitivo será feito após a verlficação da qualiclade dos mesmos, conforme Art 73 da Lei n0 8.666/93

PARAGRAFO SEXTO - Os materiais deveráo ser êntregues na Secretaria l\lunicipal de Saúde, no

prazo exigldo no PARAGRAFO PRIMEIRO, ou em olliro local que o mesmo determinar'
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pARAGRAFO SÉftUO - A convocaçáo dos fornecedores peLo órgáo competenie será ÍormaLizada e

conterá o endereço e o prazo máximo em que cleveráo comparecer para retirar o respectivo pedldo

PARAGRAFO OITAVO - O fornecedor convocado na ÍOrma dO subltem anterior qLle não comparêcer,

não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigaçÔes estabelecldas na Ata de

Registro de Preços estará sLlieito às sanções previstas no Edltal.

PARAGRAFO NONO - Quando comprovada Uma dessAS hipóteses, será indicado o próximo

Íornecedor a ser destinado o pediclo, sem preiuizo da abertura de processo adn'llnlstrativo parâ

aplicação de penalidades.

cLÁusuLA TERcEIRA - DA cLASSlFlcAçÃo, Dos PREÇos E QUANTlrATlvos

3.1. A Empresa (RAZÃO SOcIAL), com sede a (enderêÇo completo), devidamente inscrita no CNPJ

n" xx.xxx.xxx)xxxx-xx, representada por seLt representante egal devidamente constituido no

óontrato SociaL, independente de transcrição nesta Ata, e a detentora dos direitos de preferência e

não de exclusividade dos itens descritos no item 3 2 desta Cláusula

3.2. Os itens, os preços registrados, as especificaçôes do objeto, a quantldade e as demais

concliçôes ofedadas na proposta, são as que seguem:

3.2.1. Total registrado para o fornecedor: R$ X,XX (valor por extenso)'

cuÁusuln QUARTA - Do REAJUSTE

4.1. Durante a vigência desta Ata de Registro de Prêços os preÇos registrados seráo fixos e

irrealustaveis, 
"xcãto 

nas hlpóteses, devldailente comprovadas, de ocorrência de situação prevista

n, álín.",d,do inciso ll do art. 65 da Lei no 8.666/93 ou de redLlÇáo dos preços pratlcados no

mercado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Mesrno comprovada à ocorrência de situaçáo prevlsta na alínea'd" do

inciso ll do art. 6s da Lei n" 8.666/93, a Administraçáo, se iulgar conveniente, poderá optar por

cancelar a Ata e iniciar outro processo licltatório.

PARAGRAFoSEGUNDo-comprovadaareduçãodospreçospraticadosnomercadonasmesmas
.oÀálçãu. Jo registro, e, deÍinido o novo preço máximo a,ser pago,pela Adrnlnistração' o Proponente

;"sl;ii;i; sÀrá Jonvocaoo peta Secretaria dó Admintstraçáo para alteraçáo, por aditamento, do preço

da Ata.

CLÁUSULA QUINTA - PENALIDADES

5.1. À fornecedora serão aplicadas as sançÔes previstas na Lei n" I 666/93' nas segulntes situações'

dentre outras:

a) Pela recusa injustificada para a entrega dos ltens ofertados, nos prazos pre,vLst".t^l:"tt."^."^q'':i
'seráaplicada'muLtanarazáode10%(dezporcento)calculadosobreovaLortolaloa

proposta, até 05 (cinco) dias consecutivosi
o1 Fetã atráso ou d'"moru iniustificados para a entrega dos tens ofertados, além dos prazos

estipulados neste edital, afticaçao de multa na razao de 0,5% (melo por cento) do valor total

registrado por dia de atraso ou de demora'
c) pàa entrega em desacordà com o solicitado ou problemas na ernissão da Nota Fiscal, aplica-
' se o clispoito no parágraÍo segunclo desta cláusula, corn prazo de até 03 (três) dias para a
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efetiva substituiÇão dos produtos;

S.2. Nos termos do art.7" da Lêi no 10.520, de 17lO7t2OO2, a licitante, sem prejuízo das demais

cominações lêgais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de âté 60 (sessenta) meses, impedida dê

licitar ê contràtar com a Adminiskação Pública e descredenciada do Registro Cadastral de

Fornecedores do Municipio dê Três Barra§ do Paraná, nos casos de:

a) Apresentação de documentação falsai
b) Rêtardamento na execuçáo do objeto;
c! Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;

d) comPortamênto inidôneoi
ê) Fraude na execuçáo do contrato;
í) Falha na execuçáo do contrato.

PARAGRAFO pRIMEIRO - Será facultado à fornecedora o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a

apre"Àntaçá"oe oefesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situaçÕes previstas neste edital,

PARAGRAFO SEGUNDO - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da

reparaçáo dos eventuais danos, pêrdas ou preluizos que seu ato punlvel venha causar à

administração.

ct-Áusuu sExrA - Dos PRAzos DE vlGÊNclA E ExEcuÇÃo

6.1' O prazo de validade da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses' a contar da sua

publicação no órgão oficial do Municipio, náo sendo permitidâ sua prorrogação'

6,2. o prazo de execuçáo se estende ao prazo da vigência, sendo que a execuçáo deverá ocorrer

conforme especificado no Editat de Pregáo Eletrônico no 2612022

cuÁusule sÉrtuA - PAGAMENTo

T.l.opagamentoseráefetuadoematé30diasapÓsaentrega.dosmateriaiseconferênciade
quantidade 

" 
qrãlOããã p"fâórgão competênte da Àdministragáó, à base dos preços apresentados

nâ proposta, e *àoiantu ã apresántaçáo da Nota Fiscal, acompanhada dos seguintes documentos:

a) Atestado de recebimento emitido pelo Órgão solicitante;

b) Comprovação da regularidade fiscal'

7.2'A§despesasdecorrentêsdaexecuçãodestaAtadeRegistrodePreçoscorreráoporcontada
dotaçáo orçàmentária 3 3 90,39, consignados na Lei Orçamentária Anual'

T,3.DemaiscondiçõespaaarcalizaçâodopagamentoestãoestampadasnoEditaIdePregão
EletrÔnico n' 2612022.

cuÁusuua olrAVA - OBRIGAçÓES DA9 PARTES

8'l.AsobrigaçóesdaspartessãoasmesmasdescritasnoEditaldePregâoEletrônicono2612022.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DA ATA

9.1'lvlesmocomprovadaaocorrênciadeSituaçãoprevistanaallnea,,d,,doincisolldoart,65daLei
no 8.666/93, , Àãrinl.ti"iao, se jutgar conveÁiente, poderá optar por cancelar a Atâ e iniciar outro

Procêsso licitatÓrio.

paRÁcnaroÚNlco-comprovadaaalteraçáodospreçospraticadosnomercâdonasmesmas
condiçóes do registro, e, definido o novo pÍeço máximo a sér pago pela Administraçáo' o Proponente

registiado."ra 
""o""á'"áàà 

páta Secretarià dá Administração para alteraçâo, por aditamento, do preço
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da Atâ.

cLÁusuLA DÉclMA - on nesctsÃotceNcELAMENTo DA ATA

.í0.1. A inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços enseja em seu cancelamento, com

as consequênciás previstas en't Lei ou regulamento, incluindo as penalidades previstas nos artigos 78

79 e 80 da Lei 8.666/93.

cLAÚsuLA DEcIMA PRIMEIRA - DtsPoslÇÕES GERAIS

11.1 . A presente Ata de Registro de Preços serão apLicadas as seguintes dlsposições gerals:

a)Apresenteatadereg]StrodepreÇossornenteteráeÍicáCiaapóSapUbllCâçãodorespectivo
extrato no diário oficial.

b) lntegram o presente instrumênto, lndependente cle transcriÇão, o edital e anexos, bem como
' 

todo"s os aios pratlcados constantes nos autos do Pregáo EletrÔnico no 2612022

c) A gestão da presente ata será de responsabilidade da secretaria [,4unicipal de sa(]de, através

do Departamento de Com Pras.
d) Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federa no 8'666/93 e demais

normas aplicáveis, subsldiâriamente, aplicar-se-áo os princípios gerais de D reito'

e) Fica eleito o Íoro da comarca de caianduvas, Estaclo do Paraná, excluído qualquer outro

paradlrimirdúVidasouquestóesoriundasdestaAtaedoprocedimentolicjtatórioquea
preced e u.

Para firmeza e Validade do pactuado, a presenta ATA foi lavrada em 02 (duas) vias de lgual teor, que'

depois de licla e achacla em ordern, vai assinada peLas partes.
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ANExo vl - TERMo DE REFERÊNcIA

1. TNTRoDUÇÃo E BASE LEGAL

1.1. A elaboraçáo deste Termo de ReÍerência foi realizada de acordo com o estâbêlecido nos incisos I

e ll do artigo 8i e no inciso ll, do artigo 21, do Decreto no 3.555, cle O8/08/2000 publicado no DOU de

09/08/2000.

2. NECESSIOADES E OBJETIVOS

2.1. O N,4uniclpio de Três Barras do Paraná, para executar suas atlvidades e progtamas relacionadas

ã saúde púbLlàa, necessita âdquirir medicamentos para uso no Centro l\,4unicipal de Sailde, Postos de

Saúde,bemcornoparaamanuiençãodoHospitall\lUnicipal'osmedicamentostarnbemsão
utifLàio" pu* abasieclmento cla farmácia básicà e distribuiçáo graiuta aos pacientes da Rede

l\ilunicipal de Saúde.

2.2. A contrataçáo objetiva atender as necessidacles dos servlços públicos de saúde fornecidos,?

poprfrçao O oUl"tiuo prlncipal é o Íortalecimento do serviço público c1e saúde' do sistema SUS'

ãiáÃorl"nOo um'atendimento de quatidade, proporcionândo o bern estar aos pacientes da rede

ilrni"ipár J" saúde. A aquisição 
'se faz necessária para atender as demandas estendlda aos

pacientes usuários da Rede Pública de SaÚde

2.3. Assim, considerando todos os aspectos, há a necessidade da contratação' sendo os

,àoi.",r"nio. indispensáveis para á àxecução das tareÍas diárlas da secretaria í\,4unicipaL de saúde,

estando dessa forma, iustificado o interesse público

3. DO OBJETO

3.1'REGISTRoDEPREÇoSPARAFUTURAAoUISIÇÃo,DEMEDICAIVIENToSPARAATENDER
AS NÉCESSIDADES DA SECRETARIA IVUN,C PAL DE SAUDE

3,l.1.ASespecificaçÕesc]ositensenoontram-SedescritaSnoitemTdesteTermodeReferência

3.2. Justiflca-se a adoçáo do Sistema de Registro de Preços por se tratar de material cula

necessidade dar-se-á de torma vaiiada, além diõso, a naturezâ clo objeto não permite a definiÇão

prévia e exata do quantitativo demandado pela Administraçáo

3.3. Da aplicaçáo da Lei Complementat n'123120A6 e atualizações posteriores:

3,3.1.JustiÍica-SeanáoreaLizaçáoDEEXCLUSlVlDADEparal\,4icroempresae/o[IEmpresa.de
É"qu"Áo io,ru pelo Íato cle que, a exclusividade apesar dos. ltens que Íoram estimados 

. 
abaixo

de R$ 8O.OOO OO (oltenta mil reais; podera representar prejuizos ao conjunto ou complexo do

ob]eto a ser contratado.

3.3.1.1.Aplicando-seaexclusividade,havelárestriçãoàpart]cipaçãode
fabricantes/laboratÓrios, de grandes distribuidorês e empresas do ramo prevalecendo-se as

úeteee qua, adquirem oshateriais das grandes empresas' agregando cLls-to§.diversos'

iriOutos, trãnéportàs e tuciàs, clurante tocla1 cadeia comercial ate a finallzaçáo da venda

desencadeando a onerosidade. Com efeito, se a Adrninistração lnslstir na limitação coÍn

exclusivldade, corre-se o risco de ver frustrado o certame e os ltens serem cons oera0os

fracassados por nâo ac;dlr interessados capazes cle realizar suas propostas pelos preços

estimados neste Termo de Referência

3.3.1.2. Embora que a exclusiviclade ou a reserva de cotas é arnparada na L-ei

Complementar n" l'ZglzóOO, conforme estabelece o.€rligo 4B' temos ainda quê a Lei-visa

ampliar a participação oã. ",pl....t 
menores (l\'4ElEPP) nas contrataÇôes públicas' Essa

condiçáo Àão aêvé sei erevaàa acima do interessê público Nessa visão é importante
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analisar os princípios licitatórios da competitividade, da economicidade e da eficiêncla

buscando a proposta mais vantajosa para a administraÇáo.

3.3.1.3. Visto que o objeto trata-se de medcarnentos, não será possivel aplicar a

exclusividade, pois, confoime subitem 3.3.1 cleste Termo de Referência, o certame poderá

representar prejuízos ao erário, alem dâ necessidade de repetiçáo de novos certames para

os itêns fracassados. A obrigaioriedacle na exclusividade é atenuâda na prôpria LC

.23]2AA6, mais precisamente no seu artigo 49, onde o dispositivo prevê a possibilidade da

não aplicação, oll Seja, .'/']ão Se aplica o tratamenta difercnciado e Sinplificado para aS

nicroenpresas e erTpresas cle pequeno pode quando nãa for vantajosa para a

aclninistração pública ou represeniar preiuízo ao coniunto au conplexo da obieto a ser

cantratada".

3.3.2. Todas as empresas interessadas, lndependentemente do seu enquadramento' poderáo

cotar os preços de iodos os itens do ob]eto, sendo que será estend da às rnicroempresas e/ou

u*pru.ui dL p"qr"no porte sediadas nas ReglÕes oeste e Sudoesie a preferência na

contratação, conforme prêconiza os artigos 44 e 45 da Lei Complementar n0 123/2006

combinadas com a Lei Complementar [/unicipal 03/2021.

4. CONDIÇÔES DE ENTREGA (EXECUÇÃO) E PAGAMENTO

4.1. O licitante vencedor deverá entregat as rneTCaclorias de acordo com as necessidades de

consumo cla admlnistração pública, senão de forma parcelada, após sollcjtaçâo do Departamento

àà óornprr., no prazo máximo de 1o (dez) dias' na sede da Secretaria lvluniciPal c1e Saúde

4.2. O llcitante vencedor ficará obrigado a trocar as sLlas expensas, no prazo máxlmo de 03 (três)

diàs da notiÍicaçáo, o produto qu" vi-ut u ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará

sua aceitação.

4.3. Em atendimento ao disposto no afiigo 3'1 da Lei no B'O7B de 11/09/1990 a apresêntaçáo do

piáoutá iuu"a assegurar informações c-laras, preclsas, ostensrvas em língua portuguesa, sobre

caracterÍSticas, marcã, modelo, procedéncia, qualidade, quantidade, composiÇão, preço, p.razo de

váiiãàáe, orige, e outros, devendo obedecer tambem as iegulamentaçÓes da Agência Nacional 
.de

Vigtián.ià Suíita,i, (ANV1êA), tats como: toie número de registro e indicação de responsável técnlco

(farmacêutico).

4.4'correrãoporcontadofornecedorto(]asaSdespesasrelacionadaSaoforneclmenioinClUindo,
entre outras que possam existlr, despesas com ernbalagem, segLlros, transporte iributos e encargos

trabalhistas e previdenciários

4.5. A(s) mercadoria(s) fornecida(s) estarão sujeiias à veriflcaçáo' pela Ltnidade l:1'l:llTl:^1"
co,npaiióilidudu com as especificações deste Edital e de seLls Anexos' no que se reÍere a quantLoa0e'

qualidade e prazo de validade

4.6.NocasodenáocUmprimentooUinobservâncladaSexigênciaSpactuadaSparaofornecimento,
noi t"rro. das prevlsÕes cleste Edital e de seus Anexos, o fornecedor deverá providênciar a

.rú.iitriiãà ãa(i)'mercaOoria"(s), no prazo máximo de 3 (três) dias lrteis, contados do recebimento

àa notiÍàaçao, áem ônus para o úunicíplo, e indepenc'lenten'lente de eventual apLicaÇáo das

penalidades cabíveis.

4.7. lnclependentemente dâ aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade do produto obrigando-se

u t"upài áqr"i" qu" apresentar defeito ou foientregue em desacordo com o apresentado na proposta'

4.8. Os produtos serâo aceitos provisoriamente, o recebimento cleflnitivo será feito após a verifjcaçáo

da quantidade e qualidade dos nlesmos;

4.9. Os produtos cleveráo ser entregues na Secretaria N'4unicipal de SaÚde oLr em outro setor
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conforme designação da mesma, mediante emissáo de solicitação

4.10. A convocaçáo dos fornecedores pelo órgão competente será Íormalizada e conterá o endereço

e o prazo máximô em que dêverão comparecer pâra retirâr o respectivo pedido,

4.11. O Íornecedor convocado na forma do subitem anterior que náo comparecer, não retirar o pedido

no prazo estipulado ou náo cumprir as obrigaçóes estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará

sujêito às sânçóes prêvistas neste Edital.

4.l2.Quandocomprovadaumadessashipóteses,Seráindicadoopróximofornecedoraser
á;;li.r;;; pJoo, ,"rn prejutzo da abertura de processo admintstrâtivo para aplicagão de

penalidades.

4.l3.oDaoamentoseráefêtuadoematé30(trinta)diasapósaentregadosprodutoseconferência
Ou qrrniiOãOu e qualidade pelo Órgão competente da Administraçâo' à base dos preços unltarlos

;il;;á;;-"à iioposta, é meo;Ãte a apresentaçáo da Nota Fiscat, acompanhada dos seguintes

documentos:

t. Atestado de recebimento do órgão solicitante;
ll. Comprovantes de rêgularidade fiscal e trabalhista'

4.14. O municÍpio de Três Barras do Paraná poderá deduziÍ do montante a pagar os valores

conespondentei a multas ou indenizaçóes devidas pelo Íornecedor'

4.15. O pagamento efetuado náo isentará o Íornecedor das responsabilidades decorrentes do

fornecimento.

4.l6.Quandodaocorrênciadeeventuaisatrasosdepagamentoorovocadosexclusivamentepelo
NitunicÍpio, o valor devido o"u"ta-.ãi'ã.iãüao oe atuatiiaçao Íinanceira, e sua aPuração se fará

desde a data de seu vencimento 
"te " 

àrt" do efetivo pagámento, em que os luros de mora seráo

;ãl"rL;"; á taxa de o,s% (meio'poi cento) ao mês, oú 6% (seis por cento) ao ano' mediante

aplicação da sêguinte Íórmula:

Elil= lxNxVP, onde:

E[,'l= Encargos Moratórios devidosi
l= lndice de compensaçao iiÃ"n."ira = 0,00016438, computado com base na fórmula

l=[(TX/100)/365];
t,t='tlumerá Oe áias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento; e'

VP= Valor da Prestação em atraso,

5. CUSTOS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, E DEMAIS DESPESAS

5,1. Os custos na exêcuçáo do objeto, bem como os custos com. impostos' taxas' Íretes e demais

despesas seráo de responsabilidade da(s) empresa(s) vencedora(s)

6. PRAZO DE CONTRATAçÃO

6.1. A contratação terá vigência dê 12 (doze) meses, não sendo permitida a sua prorrogação'

7. DO OUANTITATIVO E VALOR MÁXIMO DOS ITENS

T.l.AsquantidadesÍoramestimadascombasenamédiadeaçÕesaserêmrealizadas'emvirtudeda
dificuldade de se precisar o quantitativo mensal/anual de consumo por itêm' bem como as

combinaçóes a serem realizadas a cada pedido'

7.2. O valor máximo teve como referência quatro fontes de pesquisa: Fonte 01 - representam oS
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preços praticados na média ponderada do Banco de PreÇos em saúde (BPS) do N4inistério da saÚde

ào ÉstaOo do paraná; Fonte 02 - reprêsenta os valores rêlativos a orçamentos de empresâs do ramo

de atividade pertinentei, Não foram utilizados preços reatizados em contrâtos pelo Nilunicipio devido

ao fato de quã a maioria dos itens são resultantes de licitaçÕes desertas e outros foram contratados a

mais de dois anos, estando os preços desatualizados,

7,3. Com base nos preços apresentados nas Íontes de preços, foram tabulados os prêços médios

para Íixar o valor máxim'0. Qúando o preço médio fico,u abaixo do preço da Í9nb.9]t T-T"Y"::*o:
preços do Banco de Prêços da Sa(lde. Na tabulação dos preços, sempre observando a meola

bonoerada do Banco de eieços em SaÚde, foram désconsiderados os preÇos muito inferiores' bem

como os preços demasiâdos altos, conforme segue:

&oznr
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üor,l CoLEcÂLcrÊER(iL 500Ú! !l .
r0L\rou/ML soLrrçÁooML rioÍÁs

ÀCÉÍ LC SÍEINÀ 20 MC/IIL XARCPE

CONCENÍRAÇÁO600 M6, FORMA
FÀEMACÉUTICÀGRÂNULAOO PARA

À. DoÁcErLsÁLc L.o roo G

Ácoo ascôRBco oosacEM?00
MGIML TIPO!SOSOLUçÀOORAL

Ác oo ÍRANExÀMtco. 50 MG/ML

ÁC DÔ VÀI PRÔ CO 25OIJG

ÀCIOO VALPRÔrcO, 50 MG/ML,

ÀcLDovÀLPHÔrco 5ooü6

lcros GR/üos EssENcLÀLS

ic cÁPR co cÁPn !co
LNOrÉLco) LE.1N4 OE \Ora
ô.ós oE GLR\ssoL F co/46'

À 02% LOÇÀo

^ofNrsNÁ 
x LIGrM!, SriLLiÇÀr)

iGU; oEslLÁDA EsrÊRrL E

[i-irúzor eo ucml susperusro

ÀLENoRoNÁTo oE sóD o 70 MG

ÀMâRoxoL SÁL

sol!cÁo
NEBUL 2ÀçÀo (FtlcoNErE2 00 ML)

AM 
'Á' 

NA sOIiGÍIL NJEÍÀVEL

A'fiNOrrLrNÀ 24 MOrLI! SoltrÇao
]N]EÍAVEL
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ÁM ÔÔÀRONÀ 5CI.IG/I.IL NJEIÀVE!

ÀMôxrcLrNÂ 5oMG/ML. pó PÂRA

ÁMOX C LNA ÀSSoCTAOÂ COM
CLÀVULÂNÂTO OE POÍÀSSIO 5OOMC

.LAV!L^NATÔ DE POÍÁSSO .OMê T

ÁMPLCtrNA 1C NJEÍÀVÊL

ÀMPLCtr NÁ 5OOMC. NJEÍÀVEL

SULBÀCTÂM 1C ' 5OOIIO NJÉTÀVEL

ÀI,IPLCIL NA SL]SPENSÀO 5O I,iêTML

ÀÍRÀCÚRLO EESILATO DOSÀCEM IO

rNoLcacÁo soLUcÀo

ÁTROPNA SULFÂÍO, 025 MG'ML,

À2]ÍROMLCINA FÓ P/ SUSPÉNSÀO

EECLOMÉÍÀSONÂ,

*ê3'.Ê,"', 
I ** SECLOMEÍASONÁ

BÉCLOMEIÀSONÂ, OFÊOPRONÀÍO

APRESÉNTÀÇÁO:
PÔÍÁsscA DoSÂCEÚ sOOO OCOUI

3EIÀMEIASoN^,

FOS'AÍO 3MG } 3MG/[11. NJEÍÀ!ÉL

ÊOSÉAIO,5MCT2MC NJÉTÀVEL

roo5o I I srôm

acenaôNaÍo oe sooo. g.rx

o.rs15 I 1.5700

EFõi;irl aLoR,DRÀÍo.

LND CÀÇÀoXAROPE

BROMr)PRIOÀ 4 M(,r,lL GOÍÀS

UROI"]ÔPRDÀ 
' 
(lliiN IN'ETÀ!ÊL r,.r$t4.rtool66000
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BLIOESON DÀ 64 MCC SPRÁY NÀ5AL

soBÁR cÁ soLuÇÁo NJErÀvÉL

CÀR8ÀMÂ2EPINA 20 MG/ML

coriPosLcÀo^ssócraDo
vÍÀ,iNÂ 03 coNc[NIR^ÇÀo 600

[1G/ML PÓ P/

cEFALoTNÀsôDrcÀ 1 c NJ.iÀvEL

CEFAZÔLNÀSdDCÀ ] C INJETÀVEL

CEFEPIMA. CIORIDFATO

cErlRÂroNÀsôor.a I c r," v

CEFTRIAXONÀ SÔDLCA 5OO ITG

NJElÁVEL USO INTRAIIUSCUL.^R

cEF!Rox MA 750 Mc NrEÍÀ!EL

cErocoNÂzoL 20 MG/ô (2%l

cÊroPRor-ÉNo 100 tir.r, PÔ lciFlLo
P/ INJETÀVÉ1, EI!OI)VEIiDSO

cEroPRoFENo 50 |úG/ML saL!ÇÁo
NTETÀVÊL NTRÀML]SCUgR

c LosrÂzoL,coNcÊN1tsAçÀo 50 [lG

CIPROFLOIÁCLNO
MG,ML. soLU(Áo rNJErÀvEL

CIPROFLOXÂCLNO CLOR DRAÍO 5OO

CL^R ÍROM CLNA OOSÀêEM5OOMG

MG'MI, APRESENÍAçÀO SOLUÇÀO

MG/ML, SOLUçÁO
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CLoRETO DE POÍÁSSO, 191%.

cLoREro 0É sÔoro + 0ENzÀLcoNo

CLOFETO OE SÔDO, 0,9 %, SPRÀY

cLoREro oE sôDo 20% soluçÀo

cLoFPRoMÂz NÁ 5 M@ML SOLUÇÁO

CÔTÀGÊNÁSE ÀSSOC]ADA ü)M
CLoMNFENICOL, 0.6Lll r 19{.

oÉ§LÂNôsroo 02 MG/ML, soL!çÀo

ÔEXÀMEIÂSONA O1%, SOL!ÇÀO

oExÂMEÍÂsoNÂ, 2 MG/ML soLuçÁo

OEXAMETÂSONA, 4 MGTML SOLUçÀO

DEXCLORFEN NÂM]NA IIALEAIO 2

orÀzEPÂM, 5 M6/ML, soLuçÁo

ôrcLoFENAco sÁL DTETTLÁMoNo

o cLoFÉNÀco. sÂL sÔolco. 50 rÍ6

APRESENTAÇÀOÀSSOCIADO COIí

üEOL'ÀMÉNÍOSÔL!ÇÀÔ ÔRAL

oLr,lENrDRMTO. ASSOOÂD() CO[l
PrÍlDur NÂ !L!FOn^l,) 50r'lÚ t
50r.16,hL soL!rÀo rNrEÍÀ!€L

o!s|N\ cu Fos çauÀe50( /,oA
À tsEspEnoiNq,
coNcENÍRÀçAo 1!0,.rG t 5Úr"lc

orPrRoNÂ sôDrcÀ, 50 Mô/r,lL,
soLUÇÁOORÂLIXAROPE)

DP RoNA sóD c^ 5oo MG

DPIRONÂ SóOCÀ 5OO MG/ML,

orPRoNA sÔorcÀ 5oo MG,ML
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DOI'IPER DON^ 1 MChIL SUSPINSÁO

ooPÂMrNA, 5 MG/ML, soLuçÁo

M.pôcPÀMn Õs nÊ LrBERÀcÀo

ÉNOXÀPÀRINA CONCENÍÊÀçÀO IOC

soL!çÀô NrErÀ!Ét

ÉPINEFRNÀ IMê/ML, 6OLUÇÁO

FSCOPOLÁMINÁ sUIILsROMEIO 1O

É§cr)PoLÀr.lLM B!ÍLOkoMEÍO 20
r.rc,r/1l,sÔLr(Àt NJeÍÀvÊL

ÂSSÔ'IADÀ l,I'] D PIRONA SÔD CA,
rrc r 50CLrê1r,11 SoLlrÇao

EsF FONOLÂCroNA 100 [rô

EÍ]LEFR NA CLORDRÀIO 1CMôJ,iI

EÍoMrDÀro 2 MG/ML. soLuÇÁo

.LN10NÀsÔocÀ 1c0 r/G

FENrro NÀ sdrca. 50 Mcxrl

FENoBÂR8ÍÀLsÔorco 100r,lc

FENoBARBTÂL sóDco roo McÍrL

FENoÉÂREIÍÂL sÔorco, 2oo MG/ML

ÊENOBÂR8IAL 6ÓDCO 40 MG/ML,

r'tNorLRoL Ü,rui$D&qro 5.0

SOLUçAO PAI1A

r,larrl soluçÀo Lr.rrÊrÁrÉr

FExõF?liIõNA coNcENrHÁÇÁo 6

FÂPÚi'FI]Í 
'A 

S!SPENSÀO ORÀL

FrÍo[1Er{ÂD]Or,rÂ, 10 [lcr[ll,

FLUMAZEN]L O1 MGIIiL, SOLL,JÇÀO

FOSÉÁTÔ CÉ SôDO
FosFÁro MoNoBÁsco

eunoseuioe" ro MG/ML. soLuçÀo

éerrrurcru o MGrM! soLuçÀo
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GENÍAMLCNÀ 40 MO[11, SOLUçÀO

M6]ML §OLUCÁO

MC/ML SOLLrÇÀOcfi ÀLMLCÀ

CLIONÀTO I,E IAI!IU ]Ú'

CONCENTFÀÇÀO SO%

NDc^ÇÀosoLUçÀo NJErÀvIL

HÁLoPER|DoL, 2 MG/r,{1, soLuÇÀo

HÂIOPERIOOL, 5 MC/ML, SOLUÇÁO

BÀLÓPIR DOL ÀPRÊ:ENTAçÀO 5TL
.oNcENrFo(Ão 50

LJSO 5ÔLLIÇAO

HEPARINÂ SôOLCÀ
NJEÍÀVEL

HEP,'NNÂ SÔD CÀ, 5 OOOU /ML,

H DRALÂz NÀ 20 MG/ML, SOLLJÇÁO

SAL SUCCNÂÍO
SóOCO 5OO MC, Pó LÔF1LO P/

ÊoRaxDo DÊ ÀL!üN o 615lrc4il

íoRôxoo oÉ FERRo

SOLUCÀO

ÂPnEsENrÂÇÀoassoc^oÂ coM

coN(rNÍR^( Áo 04[lG 1 iaÔMGirll
NoLcqçÁosoLLrçÀooroLoG.!

aib, ILBUPRoFLNo ú!uô

."- I Àurnorero so uc,uL susoe.t.ro

úr,b I BUP,ôÊENo úoúG

I LMTPENEM coMPoscÀoÁsso.rÁoo
lÁ c LÂsrÀrrNÀ sÓoca

3a225s I coNcENrRAÇÁosoo MG FôRMÂ
lFÀÊMÀcEUrrcÁPô LLoFrLo P/

I NJETÀVEL

,'?,1 I '.,FN 
M !.' Poú1! -!/rü

- ^- lrpnernoaoôoJJ | §oLUçÀo paRA[]Á!Á(Ào

SÔFLÀVÔNÀ OÉ SOJÂ ]5OMG
(EXIRÁÍO OE GLYCINE MÂX 40%)

,,r,0 | 6c5ôreG setuMrFAÍô úuc

....". I ."",""",^ "^.,"'*-' *
I rsoxsupnne cron onero r ucnt,,!F I soLUÇÀorNrErÁvEr

rs,, I rRÁ.oNizoL ,@ ú6
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LÀ'rorri dNÁ DosaljElr.r0r r,rc

coMÊosçÀo Âssocraoo Á

coNcENTÊÁçÁo rooMc 1 25 MG
FORMÀ FÂRMÀCEUÍCÀLIBERÁCÀO

LEVOOOPÀ, 
^SSOCLÀOO 

À
BÉNSERÀZOÂ 200r,{6150Mê

assocrÀoo À

LEVoFLoXACINO, 5 Mê/ML SOLUÇÁÔ

LÉvor,rEPRôr,r z NA rúr.,rê

Brsrút catENDÁFro coM n

LEVOI ROXNÂSÔDlcA ]ÔO MC6

LEvoT noxNASÔDLCÀ 50 MCC

LroocÁlNÂcroR oRÂÍo, 2% cELÊlÀ

LDocÂlNA cLoRroRÁro

I ÔSÀRÍANÁ POTÁSSICÁ 50 MG

MÁN TOL, 2O!Á, SÔLUÇÀÔ NJETÀVEL

MÉBENOÂZOL

CO!CENTFÁCÀO ]50 MG4]L FOR!A
ÉÁn À.EUÍ ca sLrsPENsÁo
NJErÀvÉL

co ius (^o assÔ! ÁDA a
GLTMtP n DÀ coN'ENrnaçro tooo

METFÔRM NA } LNÁGLLPTINÁ 350/2,5

METFORMINÂ + SITÂCLIPTINÂ, A5O/50

[TG/IIL SOLUçÁO LNJETÀ!EL

f,rÊTLLFENTO^rO CLORIDR^ÍO 10 I'lLr

MEÍILPREONISO!ÔNA
6uccrNAro, r?s MG. PÔ LoFrLzÂDo

METOCLOPRAMIOA CLORDRÀÍO 1O

MC/[11 SOL]JÇÀO LNJCTÀ!EL
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Mc LcEnÀÇÁocoNrno$oa

MÉTRON DÂZOL sMG/ML SOLUçÁO

MG'6 APRESENTAÇÀOCREME

MICONAZOL NIIRÀTO, 2%, CREME

lroa2ôLÀr.r. 5 r,rc,ML, NJETÀ!E!

MLRTÁ'APINÂ, CONCENÍRÀçÁÔ15

MONTÉLIJCASIE
CONêENTRACÀO5 MG, FORMÀ
FÂRMÁcÊuraa

OPI NÀ SLJ'FATO, IO}I6/I,IL

N^LOXONÂ CLIJRTUI{Â]o [] r.irril

NEBVÓLOL CÔMFOsçÀO SAL
cLon DRÁro coNcEN1eÀçÀo s ric
NEor,rcLN^, 

^SSOCÀO 
coB

IIIC/ML SÔLLJÇÁO

100000

NISÍAÍ NA 25OOO lJ]/G, CREME

NITROPFUSSÊÍÔ OE SÔDO. 50 MG,

N[ÂzoxaNroÂ coNcENÍRAçÂo 5oo

NoRÉPNEFR NA coNcÉNÍRAçÀo 2

FÀRMA'ÉUILCASOLLI(ÀO NJETAiÉL

NOREÍ SIERÔNA, COMPOS ÇÂO SUB

FORTJA DE ACEIATO ÀSSOC ÀOA ÁO
CONCENÍRÀÇAO2

o,0* | | 33a7oo | ,?.6700

cÀL,E DÀR Ô COM 35UNIDÀDES

õirrocrNe. s uvut-. soruçro

5'r, IotrLnPÀzot -oMG

,É,no | ""EPFÀ'.'L 
aotr4 NrElÀ!r,

I oNDANSETRoNÀ cLoF DRAÍo ?
,6su4 | MG/ML.rNJErÀvEL

2us5rr o.a. L NA 5ooMc. NrEr^rEL
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49155

oxDo oE zNco. ÀssocÁ9o aoM
vrlÀrí NÁ À r vrÍÀM NÁ Ír lLvJ l\i6 r
r.0rÍru i 40u u xi PoriÂDA

PÀrrIcErÀÀfL r00 rrc r lraI[NA 30
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7.4,1, O valor total dos itens deste Termo de Referência totaliza a importância

5.635,531,60 (Cinco milhóes seiscêntos e trinta e cinco mil quinhentos e trinta e um

sêssenta centavos).

de R$
reais e

7.5. A empresa licitante que apresentar os valores superiores aos valores expressos no item 7.3

deste Termo de Referência será desciasslficada auiomaticamente do item que se apresentar

irregular, perdendo assim o direito de participaçáo da etapa de lances.

8, REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

8.1, Documentação fiscal: os rnateriais devem ser entregues acompanhados da documentaçâo fiscal'

em duas vias, com espec ficação da quantidade entregues.

8.2. Os materiais devem ser entregues nas quantidades requeridas, obedecendo todas as descrições

enr editâ|, inclusive no que diz respe to à apresentação

8.3. Os preços devem estar descritos em clocurnento fiscal e especificados o preço unitário e prêço

total de acordo com o apreseniado na licitação.

8.4. Quando da emissáo das notas fiscais os Íornecedores deverão realizar o preenchimento

àdequado clo código GTlN e dos Grupos lgo e K das t.totas fiscais eletrônicas co r respondente s.

8.4.1.OfornecedorcleverácomprovarmedianteapresentaçãodorespectivoarquivoXl\'41'o
preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal EletrÔnica - NF-e' modelo 55'

S,4.2.Noatodorecebimentodosprodutosseráoconferi(]osoadeqLladopreenChimentodos
dados obrigatórios do documento fiscal eletrÔnico, a fim de atestar um dos requisitos de

ÀrãliJro" d"ás proclutos adquiridos pela Adminlstração - data de validade con.rpatível corn a

perspectiva dê ser utilizado.

8.4,3. Caso nâo ac-se as exrgéncias constantes ro item B 4' os orooJlos serào aL'tomat'camente

oevo.vioos ao 'orneceoo' para qJe proceda- as coreÇÕes necessarras podenoo so're' as

penalidades previstas no Edital, até mêsmo â rescisáo da Ata de Registro de Preços'

9. DOS REQUISITOS TÉCNICOS

9.1, As empresas parilclpantes deveráo cornprovar a quaLificação técnlca e apresentâr os segujnies

documentos:

a) Llcença Sanltária expedida pelo órgáo competente lo-cal, em plena vigencia'

L,j ,qutoràaçao cle Funcionamento de Empresa (AFE) expedLda pela A9êncra Naclonal 0e-' 
vrgiiancià Sanitária (ANVISA), deviclamente atuallzada, com observaçáo -para
co-mercializaçáo do objeio licitaclo, emitlda via internet com a §ituaçáo ativa e publicaçáo no

Diário OÍicial da Uniáo (atualizado);
c; Àuioii.açao cle Funcionarnento Especial (AE) expedida pela Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (ANVISA), devidarÍrente átualizacla, parã comerciallzação de psicotrópicos' emitidâ

via internet com a situação ativa e cópia da publicaçáo no Diário oficlal da união (atualizado),

somente para as licitantês que concorrerão aos itens contÍolados;
cfl ôàrtificaaô de regularidade da empresa icitante 

. 
expeclido pelo Conselho Regional de

Farmácia, o qual ãeverá indicar o responsável técnico com o clevido n(tmero de registro de

cla sse.

g.2.ParaosmedlcamentosgenéliCosaempresadeveráapresentarolaboratÓrlofabriCante'

9.3. Os nledicamentos devem ser entreguês na embalagem original' em perfeito estado sem slnais

de violaÇão, sem aderênciâ ao prodttó, umidacle sem inadequaçáo de conte(rdo' devidamente
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identificados, nas condiçóes de temperatura exigida em rÓtulo, e com o nÚmero do registro emitido
pela ANVISA,

9.4. Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem ter constado, nos rótulos e bulas,

todas as iníormações em Iíngua portuguesa.

9.5. As embalagens devem apresentar o nome do farmacêutico responsável pela Íabricaçáo do

produto, com o respectivo número do Conselho Regional de Farmácia (CRF)

9.6. O númoro dos lotes dêvêm estar especificados na nota fiscal por quantidade do cada

mêdicamento entreguê.

9.6.í Os medicamêntos devem ser entregues por itens de cada lote com a data de validade, com

seus respectivos quantitativos expressos na nota fiscal

9.6.,l.l.oprazodeValidadedosmedicamentosnáodeveráSerinferiora60%(Sessentapor
cento), a contar cla data de entrega do produto, caso esse critério não seja respeitado' a

emprása deverá receber de volta á mercadoria enviada se comprometendo a substituir êm

tempo hábil.

í0. OBRIGAçÕES DAS PARTES

{0.1. São obrigações do Município dê Três Barras do Paraná:

,10.1.1. Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas depêndências, para a

entrega dâs Notas Fiscais/Faturas;

10.1.2. Prestar as informaçóes e os esclareclmenios atinentes ao fornecimento que venham a

ser solicitados pelos empregadôs dos fornecedores

í0.1.3. lmpedir que terceiros executenr o fornecimento objeto deste Termo de ReÍerência;

10.'1.4. Efetuar o pagamento devido peLo fornecimento do(s) produto(s)' desde qtle cllrnprldas

todas as exigências ào Edital e cle seus Anexos e da Ata de Ílegistro dê P reço s/C ontrato;

í0.1.5. Comunicar oficia mente ao fornecedor quaisqLler falhas ocorrldas, consideradas de

natureza grave dLlrante a execução do fornec mentol

I 0.1.6. Solicitar a(s) mercadorla(s)i

'Í0.1,7. VeriÍicaçáo das qLlanticlades e qLralidade do(s) produto(s) entregues;

10.1.8. Fiscalizar a correta execuçáo do cumprlmento do objeto

'10.2. São obrigaçóes do Fornêcedor:

10.2.1. Caberá ao fornecedor, para a perfeita execução clo fornecimento do obieto descrito

no Edital e em seus Anexos, o cumprimento das seguintes obrigações:

10.2.1.'Í. Ser responsáveL, em relação aos seus empregados, por todas as despesas

decorrentes do fornecimento do(s) Éroduto(s)' tais como saários' seguros dê acldentes'

taxas, impostos e contribuiçÔes, indenizaçÔes, vale refeiçáo vale-transporte e outras que

porventura venham a ser criadas e exigidâs pela legislaçáo;

lo.2.,l.2.DiSpordaqUantidadeSuÍicientedematerialsoLiCiiadoaoÍornecimento,oqual
deverá sujeiiar-se à concliçáo cle depositárLo cla(s) mercadoria(s) adquirida(s). ate que

totalmente requisitada(s), ."* qu" nenhum Ônus sela debitado ao lÚunicípio pelo
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'10.2.1,3. Manter durante toda a execuçáo da contratação, em compâtibilidade com as

obrigaçóes assumidas, todas âs condiçÕes de habilitagáo e qualificaçáo exigidas na

licitação;

í0,2.í.4. Efetuar o fornecimento dentro das especiÍicaçôes e/ou condiçóes constantes neste

Termo de Rêferênciai

10.2.1.5. Ser responsável pelos danos causados diretamente ao l\4unicípio de Três Barras

do paraná ou a terceiros, àecorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do(S)

material(is);

10.2.1.6. Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bêns de

propriedade do l/únicÍpio de Três Barras do Paraná, ou bens de terceiros, quando estes

ieniram sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do(s) mâterial(is);

lo,2,l,T.PrcsltodososesclarecimentosqueforemsolicitadoslvluniclpiodeTrêSBalTaS
do Paraná, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da

qualidade do fornecimento;

10.2.1.8. Substituir no prazo de O3 (kês) dias qualquer produto que náo atenda às

especificaçÕes técnicas exigidas pelo l\,4unicípio de Três Barras do Paraná;

10.2,1.9. Comunicar por escrito ao l\ilunicípio de Três Barras do Paraná qualquer

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessárioi

10.2.'1.10. Entregar o(s) material(is) no prazo e Íormas ajustadosi

10.2.1.11. Entregar o(s) material(is), conformê solicitaçáo da Secretaria competente' do

l\,luniclpio de Três Barras do Paraná.

10.2.1.12. Garantir a qualidade do(s) material(is), obrigando-se a repor aquele que for

entrêgue em desacordo com o aprêsentado na propostai

10,2.'l.l3,AContratadaobriga-seagarantiraContratante,quandosolicitado'analiseda
qualidade da(s) mercadoria(s) solicitada(s)

10.3.'1. Adicionalmente, o fornecedor deverá:

,10.3.,1.1'Assumiraresponsabilidadeportodososencargosprevidenciárioseobrigações

sãàiaü previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los.na

época própria, vez que os ieus empregados náo manterâo nenhum vÍnculo empregatício

com o Munlclpio de Três Barras do Paraná.

í0.3.'1.2. Assumir, também, a responsabllidade por todas as providências e obrigaçóes

eitabelecidas na legislaçáo especíiica de acidentes de trabalho, quando' eln ocorrência da

àspécie, forem vÍtirn'as ós seus empregados quando da.execuçáo do obietolicitado ou em

conexáo com ela, ainda que acontecid'o em dependência do Município de Três Barras do

Paraná:

10.3.í.3. Assumir todos os encargos dê posslvel demanda trabalhista' civil ou penal'

relacionadas ao fornecimento dd objeto licitado, originariamente ou Vinculada por

prevençâo, conexáo ou contlnênciai e,

í 0.3.1.4, Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos flscais e comerciais resultantes

da adjudicaçáo do objeto deste Pregáo
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í0.4. A inadimplência do fornecedor, com reÍerência aos encargos estabelecidos no subitem 10.3,

náo transÍere a responsâbilidade por seu pagamento ao lVluniclpio de Três Barras do Paraná, nem

poderá onerar o obleto deste Termo de Referência, razão pela qual o fornecedor signatário do

ôontrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

Município de Tíês Barras do Paraná.

í0.5. Deverá o fornecedor observar ainda o que sêgue:

10.5.1, É expressamente proibida à contrataçáo de servidor pertencente ao quadro de pessoal

do Município de Três Bairas do Paraná, ou que nela ocupe cargo de conÍiança, durante a

vigôncia do Contrato;

í0.5.2. É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se

houver prévia autorizagão do lilunicÍpio de Írês Barras do Paraná;

10.5.3. É vedada a subcontrataçáo de outra empresa para a execuçáo do objeto deste Termo de

ReÍerência.

í í. oA FrscALlzAÇÃo E DA GÊRÊNclA

1í.l.ogerenciamentoeâfiscalizaçáodacontrataçãodecorrentesdesteTermodeReíerência
canárao ã secrêtaria Municipal oe Sàuae, que determinará o que for necêssário para regularizar

Íaltas ou defeitos, nos termos do artigo 67, da Lei Federal no 8,666/93 e, na sua Íâlta ou impedimento,

pelo seu sLrbstituto legal.

11,1.1. Fica designada como gestora das Atâs de Registro de Preços oriundas dc P'9999'.11!o
licitatório retativúo objeto deite Termo de ReferêncÉ, a Sra. DÉBORA NÁD1A PILATI VIDOR'

secretária l\ilunicipal de SaÚde, CPF/[ilF n" 038.501,089-37i

11.1.2. Ficam designadas como fiscals das Atas de Registro cie- Preços oriundas do

pÀcedimento licitatÓ;io relativo ao objeto deste Termo de Refêrência, conforme segue:

a)KELI[/DALBoSco,AssessoraTécnicadet.livelsuperiorCPF/MFn0052.040'269.09'
fiscal titular do Centro de Saúde Municipal;

b) cAlvllLA IVARAFON TREVIZAN, Farmacêutica, CPF/MF n" 023 377 739-52, fiscal titular

do HosPital [,/luniciPal

l,l.l.3.cadafiscaltitulargeráresponsáVelpelafiscalizaçãodascomprasrealizadasPelosetor
ào quár ioi .tribuído, funçâo de fiscat, independente do montante registrado na Ata de RegisÍo

de Preços.

11.1.4.N4âusênciaouimpossibilidadedeatuaçáodosfiscaistitularesdosÓrgãosdescritosno
subitem acima. o outro fiscal nominado será cónvocado para a funçáo até o retorno do titular

daquele órgáo.

1í.2. Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhâr o fornecimento conÍorme pregcritos

naAtadeRegistrodePreços,inclusiVecorrlobServânciaàqualidacle,eVeriÍicandoposslveis
desacordos com as especificaçÓes do edital

11.3. Flca reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver tÔdo e qualquer caso

.inguf"t, orni.* ou duvidoso Áão previsto no edital 9.t'99 9 mais que se relacione com o

foríecimento licitado, desde que náo acarrete ônus para o l\.4unicÍpio ou modificação na contrataçáo

11.4.Asdecisóesqueultrapassaremacompetênciadofisca|dot,4unicípio,deverãosersolicitadas
toimatmente pela fornecedora, à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em

tempo hábil para a adoçáo de medidas convenientes,
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11.5. O fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verlflcação e

controle a serem adotados pela fiscalizaçã0, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos

explicaçóes esclarecimentos soluções e comun caçÕes de que esta necessltar e que forem julgados

necessários ao cumprimento do obieio da Ata de Rcglstro de Preços

.11.6. A existêncla e a atuação cla fiscalização em narJa restringem a responsabil dade Úrnica, intêgra

e exclusiva clo Íornecedor, no quc concerne ao obieto da respectiva contrataçá0, às imp icaçÕes

próximas e remotas perante o l\4unicípio ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de

irregularidade clecorrentes Cla execução contratual náo implica em corresponsabllidade do N,4unicipio

o,, i" .er,. prepostos, clevendo, áinda o Íornecedor, serÍr prejuízo das penalidades preVistas

proceder ao ressarcimento imediato dos prêluizos apurados e irnputados âs Íalhas em suas

aiividades
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MUNICIPIO DE PLANALrO

O MUNTCÍplO DE PLANALTO, Estaclo do Paraná, inscrito no CNPJ sob n." 76 460.526/000'1-

16, atraves da Secretaria de Acjministração, sedlado à PraÇa São Francisco de Assis n" 1583 -
centro - planalto - paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, LLliz Carlos

Boni, torna pública a realização de procedimento c1e licitação, na rnodalidacle PREGÃO

ELETRôN1cb, do tipo MENOh PREÇO GLOBAL POR ITEM, para atender à solicitação da

secretaria Municipal de saúcle, obietivando a contratação cle em presas_pa ra-a-q u is ição de

forma parcetad'a, de MEDICÀMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES,

destinad'os às ações de promoção e recuperação à sarjrde da Secretaria Mttnicipal de

o certame cleverá ser processado e julgado em conformiclade corn as disposiçÕes deste Edital

e seLts Anexos, da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n" 10 024, de 20

de setembro de 2019, c1a Lei Complementai no 123, de 14 de clezembro de 2006, alterada pela

tei Complementar Federal n.o 147 , de 14 de agosto c1e 2a14 e o Decreto [4unicipal de no

2727120ó7 de 26lA612A07 e legislaçáo complemenlar aplicável e, no que couber, na Lei Federal

n.o 8.666 de 21 de jLrnho de 1993.

É pregoeira, deste Município, Carla Sabrina Rech .Malinski, clesignacla pela Portaria n0

ooztzizz de 03 de janeiro c1e 2022, publlcacla no Diário oficial dos l\/lunicípios do Paraná,

Ediçáo n' 2426, de 0510112022.
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EDTTAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N" 043/2022
PRoCESSO LTCTTATORIO N' 15212022
DATA DA REALIZAÇÁO 0910612022

HORÁRIO DE INíCIO DA DISPUTA: às 09:OO horas
LOCAL: Prefeitttra do Município de Planalto- Paraná

Www.com prasqovernamentais.cloY. br "Acesso ldentif icado"

Saúde e dis o nas Uniclacles de saúclê do município cle Elan4to - PR'

DO El.lCAlVtlttFlArvlENTO DA PROPOSTA, DOCLJMENTOS DE HABILITAÇ OEDA
SESSÃO PÚBLICA

1,1 . O recebimento das propostas, envio clos clocumentos de habilitação, abertura e dtspLtta

de preÇos, será excltlsivamente por

www.com p ras qove rJal--!le ntaig.qov br,
meio eletrÔnico, no endereço

DATA É HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PUBLICA:

09 de junho de 2022 às 09h00min

UASG: 987775 - MUNICiPIO DE PLANALTO/PR
Local da Sessão Pública:

1.2. A abertura da sessão púhlica do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 09 de jttnho de

2022às0ghoomin,nositerlyww.cqmplaqqoverna.flgntais'gov'bl,nostermosdas
condições descritas neste Edital.
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Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555'8101

E"mail: planalto@planalto.pr.gov.br
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2.1

DO OBJETO

Consiitui objeto deste pReOÃo a contratação de empresas paía aquisição de forma
parcelada, de MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES,
clestinados às aÇôes de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal
de Saúde e dispensaÇão nas Unidades de saúde do mrrnicípio de Planalto - PR'

Edital e seus Anexos poclerão ser obtidos através da Internet pelos endereços
eletrônicos: www.c o1[p!4§9,9ye r1r-?me4!ar§g-9J-.bl e

www. p!ê n alto. pr.g ov. br/licitacoes/.

A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO ldo edital, Íacultando-se
ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse

Em caso de discordância existente entre as especificaçÕes deste objeto clescrito no

compras Governamentais e as especificaÇÕes constantes deste Edital, prevaleceráo

as últimas.

As informaçÕes administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas iunto ao Setor

de LicitaçÕes pelo telefone n" (046) 3555-8'1 00/ 35558121

As questÕes estritamente tecnicas referentes ao objeto licilado seráo prestadas pela

Secretaria Municipal de Saúde, teleÍone n" (46) 3555 - 1589,

DO CRIT RIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

DA IMPUGNA O AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1 o critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, observada às

especificaÇÕés tecnicas constantes clo Anexo le demais condiçÕes deíinidas neste

Edital.

3.2 Será utilizado o modo de disputa "ABERTO", ent que os licitantes apresentarão lances

públicos e sucessivos. com prorrogaçÕes.

4.1 Qualquer pessoa, Íísica ou jurÍdtca, é parte.legítima para solicitar esclarecimentos ott

providências em relaÇão ao presente PREGAO, ou ainda para impugnar_ este Edital,

desde que o faça com antececlência de ató 03 (três) dias úteis, da data Íixâda 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 07h30 às 17h30, à Praça São Francisco de Assis, í583,
centro, Setor cle LicitaçÕes, Centro, Planalto - Pr, oll encaminhadas através de

e-Ínail no enclereço eletrÔnico: li"c ita-qêE:@"Alanglto. p r, q ov-:UI
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4.1 .2 Caberá ao Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, clecidir sobre a impugnação no prazo de ate 02 (dois)

dias úteis contados da data de recebimento da impugnaÇão

4.1.3 A pregoeira deverá decidir sobre a impugnaçáo antes da aberttlra do certame

4.1.4 QLranclo o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz rle
afetar a formulaçáo das propostas, será designada nova data para a realizaÇào

deste PREGAO.

A impugnaÇão deverá, obrigatoria mente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se

tratandó de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando cle pessoa jurídica (por documento
original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitLrtivo e procLlraÇão, na

hipótese de procurador, que comprove qrle o signatário, efetlvamente, representa e
possui poderes de representação da impugnante.

os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatÓrio deveráo ser

enviados ao Pregoeiro(a), ate 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para

abertura da sessão pública, exclusivamente por melo eletrÔnlco via internet,

endereçados exclusivamente ao e-mail: licitacao@DlAngllp,pL,gov.br.

4.3.1 O pregoeiro(a) responderá aos pediclos cle esclarecimentos no prazo de dois

dias ú1eis, contado cla clata de recebimento do pedido, e poderá reqLlisitar

sr.rbsídios formais aos responsáveis pela elaboraçãc do edital e dos arlexos.

As impugnaçÕes e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no

certame.

4.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impLrgnação e medida excepcional e

deverá ser motivada pelo pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação'

4.4.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divtllgadas pelo sistema e

vincularão os participantes e a administraÇáo.

DAS CON ES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.2

4.3

4.4

5.1 A participação neste Pregão é exclr_rsiva a microempresas, empresas de peqtleno porte

e sociedadâs cooperativás enquadraclas no art. 34 da Lei no 1 1.488, cle 2007, ct-tio ramo

de atividade seja compatível com o objeto desta licitaÇão, e qtte estejam com

Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF, conÍorme dÉposto na lnstruÇão Normativa SLTI/MPOG no 3, de 26 de abril de

2018.

As
do

empresas não ca-dastraclas no SICAF, que tiverem interesse em participar
presente PREGÁO, deverão providenciar o seu cadastramento e stla

5,1.1
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