
mMfl*,

habilitaÇão de acorclo com as orientaçÕes que seguem no link:

www.com prasqovernamental§,gpy,brlin-{ex.pLdSjÇAl, até o terceiro dra litll

a data do recebimento das propostas

S.j.2 A regularidacle do cadastramento do licitante será confirmada por meio de

consulta ao Portal COIVIPRASNET, no ato da abertura do Pregáo

S..l .3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e erTlpresas de peqLieno

porte, para as sociedades cooperativas mencionacas no artigo 34 da Lei no 1-1 .488, de

2AO7, para o agricultor farniliar, o prodLltor rural pessoa fÍsica c para o

microem preendedoi individLtal - MEl, nos limites previstos da Lei Conrplem-entar no '123

de 2006, alterada pela Lei Complementar n" 14712014' de 07 de agosto de 2014

5.2 Será vedada a participação de empresas:

a) proibidos de participar cle licitaçÕes e celebrar contratos administrativos, na fornra da

legislação vigente;

b) estrangeiros que náo tenham representação legal no Brasil com poderes ()xpressos

para receber citação e responder administrativa ou iudicialmente;

c) enquaclradas nas disposrçÕes no artigo 90 da Lei Federal no 8.666/93 c suas

alteraçÕes Posteriores, oLl ainda,

d) que estejam sob falência, concLlrso de credores, em processo de dissolt-tção otl

liquidação.

5.3 Como rcquisito para participaÇão neste Pregáo, o licrtante assinalará "sim" ou "não", em

campo próprio do sistema eletrÔnico, relativo às segutintes declaraçÕesl

S.3.1 Que cumpre os requisitos estabeleciclos no artigo 3o da Lei Complementar n "

123, de 2006, estanclo apta a usufruir do tratamento favorecido esiabelecido

em seus artigos 42 a 49;

b.3.2 eue está ciente e concorda com as condiçÕes contidas no Edital e selts

anexos, bem como de que cumpre plenamente os reqr.tisitos de habilitação

definidos neste Edital,

5.3.3 eue inexistem fatos impeditivos para sLra habilitaÇão no certame, cíente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.3,4QuenãoempregamenordelS(dezoito)anosemtrabalhonoturno,perigoso
ouinsalubreenãoelnpregamenorclel6(dezesseis)anos,sa|vomenor,a
partir de 14 (qLlatorze) anoÀ, na condição de aprendiz, nos termos do ariigo 7o,

inciso XXXlll, da ConstitLliçáo Federal;
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5.3.5 Qr.re a proposta foi elaborada de forma independente;

5,3.6 Que não possLti, em sua cacleia proclutiva, empregados executando trabalho

degradante ou forçado, observando o dispostc nos incisos lll e lV do artigo 1o e

no inciso lll c1o artigo 5" da ConstituiÇão Federal

DO CREDENCIAMENTO

o. I

^)

O,J

6.4

o credenciamento e o nÍvel básico do registro cadastral no slcAF, que permite a

participação dos interessac.los na rnoclaliclacle licitatÓria Pregão, em sua forma eletrÔnica.

o cadastro no slcAF deverá ser feito no Portal de compras do Governo Federal, no

sÍtio WlUw. co-m p ra sg!-Vel11a1! enlê§.g!,y.p1, por meio de certiÍicado digital conferido pela

tntraJstrutuiã de Chaves Públicas Brasilelra - ICP - Brasil'

o credenciamento junto ao provedor clo sistema implica a res ponsabilidade do llcitante

ur,lu.u, represeniante legal e a presunÇão c1e sua capacidade técnica para realização

das transaÇÕes inerentes a este Pregáo.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transaçÕes eÍetr'tadas em

u", Áãr" assume como firmes e verdadeiras sltas pTopostas e seus lanccs,., inclLrsive

osatospraticadosdiretamenteouporsetlrepresentante,.excluídaaresponsabilidadedo
ãi"""01i ãà-iistema ou do órgáã ou entidade,promotora da licitaçáo por eventuâis

ãanos decorrentes de uso indevido das creclenciais de acesso, ainda que por terceiros

E de responsabilidade do cadastrado conÍerir a exatidão cjos seus dados cadastrais no

SlCAFemantê.losatualizadosjLlntoaosÓrgàoSresponsáveispe|ainformaçáo,devendo
õr*àou|. iÀuoiatamente, à coireçao ou à alteraÇào clos registros tão logo identifique

incorreçáo orl aquteles se tornem desatualizados

ô.5.1 A nào observáncia clo disposto no sLlbitem anterior poderá enselar

clesclassilicaÇão no momento da habilitação'

6.5

DA APRESENTA o DffiMENToS DE !484!IA

nt* au rl@d-qeditaL proposta corn er
u(Jlll uJ u(,r/ulItr;rrLU- qs rrr'urrrrsvqv v'ir!r'"-- '- ---

@preço, prospecfc úm as informaçÔes tócnicas do

;;ái;, até a daia e o horário estabelécidos para abertura cla sessão pública, quando,

então, encerrar-se-á automaticamente a etapa cle envio dessa docLlmentaÇão.

7'2oenviodaproposta,acompanhadadosdoctlmentosdelrabilitaçãoeXigidosnoiteml0
deste Eclital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha
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Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes
dos sistemas.

7.4 Ate a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substitr-rir ã proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

7.5 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a docurnentaçáo
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade Íiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1o da LC n" 123, de 2006,

7.6 Os pÍeços e os prod utos/serviços propostos são cle excluslva respon sa bilidade da
licitante, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissáo oLr

qualquer outro pretexto.

7.7 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar
rigorosamente a descrição dos itens e considerar as condiçÕes estabelecidas no Edital
e seus anexos, descrevendo detalhadamente as características do objeto/scrviço
cotado, informando ma rca/fabrica nte e modelo (se for o caso) em campo próprio
do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais após a vírgula.

7.8 A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
da sessão pública do Pregão.

7.9 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionats, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive
ICMS e quaisquer outros qLre incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens
oLr da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha Ôntts para o
Município de Plana lto.

7.10 lncumbirá ao licitante acompanhar as operaÇÕes no srstema eletrônico dLrrante a sessão
pública do Pregão, íicando responsável pelo ônus decorrente da perda de negÓcics,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 

'ou de sua
desconexão.

7.11 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificaçâo entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos
de negociação e julgamento da proposta.

7.12 Os documentos que compÕem a proposta e a habilitação do licitante melhor classiÍicado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público apÓs

o encerramento do envio de lances.

8 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E

FoRMULAÇÃo pE LArygES_
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8.1 No dia 09 de junho de 2022 às 09h00min, horário de Brasília-DF, a sessão púrblica na
internet será aberia por comando da Pregoerra, com a divulgação das propostas
eletrônicas recebidas e início da etapa de lances.

8.2 O Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclass iÍicand o desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edrtal,
contenham vícios insanáveis ou náo apresentem as especificaçÕes técnicas exigiclas no
Termo de Referência.

8.2.I Tambem será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2 A desclassificação será sempre Íundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8,2.3A náo desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo ent

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classlíicadas, sendo que somente
estas participaráo da fase de lances.

8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Preooeiro(a) e

os licitantes.

8.5 lnrciada a etapa competitiva, os licitantes deveráo encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seLt recebintento e

do valor consignado no registro.

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitárto do item.

8,6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessáo e as regras estabelecidas no Edital.

8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao úrltimo por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

8.8 O intervalo mÍnimo de diferenÇa de valores entre os lances, qLle incidlrá tanto em
relaÇão aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo).

8.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
"ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances ptiblicos e sttcessivos, com
prorrogaçõos.

h,lUT{ICIPIO DE PLAT.IAI.TO
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8.11 A etapa de lances cla sossão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance oferiaclo nos
úítimos dois minutos do período de dLrração da sessão púrblrca.

8.12 A prorrogaÇão automática da etaoa de lances, de que trata o item anterior, será cle dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre qLre hotrver lances eniiiados nesse perÍoclo
de prorrogação, inclusive no caso de lances inlermediários.

8.13 Não havendo novos lances na íorma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.

8.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro(a), assessorado pela eqLripe de apoio, jr,rstificadamente, admitrr o
reinício da sessão pública de lances, em prol da consecuÇão do melhor preço.

B.'15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro(a), devendo a ocorrência ser comunicada
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia,

B.'16 Na hipótese do sLrbitem anterior, a ocorrêncla será registrada em campo
próprio do sisrema.

8.17 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.18 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do llcitante.

8.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepÇão dos lances.

8.20 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro(a) persistir por tenipo
superior a dez minutos, a sessáo pública será slrspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicaÇâo do Íato pelo Pregoeiro(a) aos
participantes, no sítio eletrôníco utilizado para divr"rlgação.

8.21 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3o, § 2o, da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a preferêncra,
sucessivamente, aos bens produzidos:

8.21 .1 no pais;

8.21.2 por empresas brasileiras;

8.21.3 por empresas que invistam em pesquisa e no dese n,volvinrento de tecnologia
no PaÍs;

@
o,t ,i'trr,,
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8.21.4 por empresas que comprovem cumpnmento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,

8.22 Persistlndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.

8.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro(a) deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante qLre tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociaçâo em
condiçÕes dlferentes das previstas neste Edital.

8.24 A negociaçáo será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.25 O pregoeiro(a) solicitará ao licitante meihor classificado que, no prazo de 02 (dLras)
horas, envie a proposta adequada ao úrltimo lance ofertado após a negociaçáo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quanclo
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apreseniados.

8.26 Após a negociação do preço, o Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceilaçào e lulgarnento
da proposta.

8.27 Qs ltens foram distr forme Lei complementar no 12312006, alterada pela LA
Complementar n:'!l!7 l2A I 4-ail. 48'.

B.2B Exclusiva" - Lote/itens de contratação estão abertos para a participação
EXCLUSIVA de "Microempresa - ME" or.r "Empresa de Pequeno Porte * EPP", e
que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme determina o
artigo 48 da Lei Complementar no 14712014.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

Encerrada a etapa de negociaqão, o pregoeiro(a) examinará a proposta classiÍicada em
primeiro lugar qLranto à adeqr"ração ao objeto e à compatibilidade do preço em relaÇâo
ao máximo estipulado para contratação neste Edital e ern seus anexos, observado o
disposto no parágrafo único do art. 7o e no § 9o do art. 26 do Decreto n." 10.A2412019.

Será desclassificada a proposta olr o lance vencedor, apresentar preço Íinal superior ao
preço máximo fixado (Acórdão n" 145512018 -TCl,J - Plenário), ou que apresentar preço
rnanifestamente inexequível.

g.2.1 Consrclera-se inexeqLrivel a proposta que apreselte preÇos g'obal ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatívets com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, aln(la
qLre o ato convccatório da licitação não tenha estabelecido limjtes mínintos,

9.1

9.2
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exceto quando se referirem a materiais e instalaçÕes de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneraÇã0.

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as pTovas ou os
indícios que flrndamentam a suspeita.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessáo pública somente pcderá
ser reiniciada mediante aviso previo no sistema com, no mÍnimo, vinte e quatro horas de
antececiência, e a ocorrência será reg,strada em ata.

9.5 O Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de fLrncionalidade disponÍvel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de não aceitação da proposta

9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro(a) por solicitação
escrita e justificada do licitante, Íorntulada antes de findo o prazo, e

formalmente aceita pelo Pregoeiro.

9.7

Se a proposta ou lance vencedor for d esclassificado, o Pregoeiro(a) examinará a

proposta ou lance subsequenle, e, assim sucessivamente, na ordem de classificaÇão.

liavendo necessidade, o Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "chaÍ" a
nova data e horário para a sua continuidade.

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro(a) verificará a

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

DA HABILITA

10.1 Como condição prévia ao exame da documentaÇâo de habilitação do licrtante detentor
da proposta classificada em primerro lugar, o Pregoeiro(a) veriÍicará o eventLlal
Cescumprimento das condiçÕes de partlcipação, especialmente quanto i) existência de
sanÇão que impeça a participação no certame ou a futura contrataÇão, medianto a

consulia aos seguintes cadastros:

101 1 S|CAF.
10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.qov.br /

10.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e tambem de seu
socio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de 1992, qLle prevê, dentre as
sançÕes impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade ad rn inistrativa, a

proibição de contratar com o Poder Púrblico, jnclrrsive por intermédio de pessoa juríclica

da qual seja sócio majoritário.
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10.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro(a) repLrtará o licitante inabilitado, por
falia de condiÇão de participação.

'10.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n0 123, de 20C6,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação cla proposta sLrbseqLrente,

10.5 A documentação relatlva à FIABILITAÇÃo JURiDICA consistirá em.

10.5.1 No caso de empresário individual: inscriçãq no Reqplrp_Egj{_Sqjg_Emprcsas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5,2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsa bilidade
llmitada - EIRELI; ato constilullvo. estattl!-o ou co!Ífa1e_§-e§.!ÂL_grll_-Vlg-Af
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sedc.

10.5.3 Em se tratando de l\,4icroe mpree nd ed or lndividLtal - MIll: CertiÍicaclo da
Condicão de Microem preendedor lndividual - CCMEI, na forma da Resolt"tção
CGSIM no 16, de 2009, cuja aceitaçáo íicará condicionada à verlficação da
autenticidade no sítio www, portaldoern preendedor. g ov. br;

10.6 A docLrmentaÇão relativa à OUALIFICAÇÃo ECONOMICO-FINANCEIRA consistirá em:

1 0.6.'1 Certidão neqativa de pedidSj_elelC.ncla_-q!__leçLD_elqçê9_j_U_dlç!ql---4.!1
gX!fa_Ugj_ç.!a l, expedida pelo dístribuidor da sede da pessoa jurÍdica, referente à

matriz e, quando Íor o caso, igualmente da filial licitante, em data não anienor a
120 (cento e vinte) dias da abertura da sessão púrblica desle PREGÃO, se oLltro
prazo não constar do documento.

10.7 A documeniaÇão relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABÁ.LHISTA conststirá em:

10.7.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jt!r!![ça - CNPJ;

10.7.2Prcva de inscriÇáo no Ca(iastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa
ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu Tamo cle atividade e
compatível com o objeto contratual.

10.7.3 Prova de regularidade para conr a Fazenda Federal, mediante a apresentaÇão de
Certidão Coniunta de Débitos relatjves,a Tlüqtpelg!-erat§-e-ÂPiyj-dgêljyg
da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Filzenda;

10.7 .4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estad-ll3l do domicílio ou sede do
licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;
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10.7.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos Íibutos
relacionados com o objeto licitado;

10.7.6 Certjficado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de
Tempo de ServiÇo (FGTSJi

10.7.7 Prova de inexistência de débitos inadimpliclos perantc a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentaÇáo de CeÉidão Neqattva c!e__pébito§__[.8!.í.lhj§!g§.
(CNDT), nos termos da Lei no 12.440, de 07 de julho de 2011,

10.7.7.1 Em se tratando de microempresa, empresa de peqr.reno porte, havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) ernpresa(s)
nesta condiÇão será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condiÇáo de
regularizaçáo da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
prorrogáveis por igual pÂzo, a contar do rnomento em que for declarado
vencedor do certame, para regLrlarização da documentaçâo, para
pagamento ot-t parcelamento do débito e para emtssão dc eventuais
certidões negativas ou positrvas com efeito de certidão negativa.

10.7.7.1 .1 A não regularização da documentação no prazo estipulado
implicará a decadência do direito à contrataÇão, sem prejuízo
das sançÕes cabíveis.

1O.B Deverá apresentar ainda as DECLARAÇÕES:

10.8.1 Declaração lJnificada conforme modelo. (ANEXO lll)

10.9 A documentaÇão relativa à OUALIFICAÇÃo TECNICA consistirá em:

10.9.1 Cópia da Autorização de Funcionamento (AFE) expedida pela Al.lVlSA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que permita os trabalhos com os
medicamentos cotados, atualizada e publicada no D ário Oíicial;

10,9.2 A publicaçáo no Diário Oficial poderá ser verificada pelo Pregoeiro(a) por
meio da internet caso a empresa não detenha uma cópia anexada aos
Documentos de l-labilitaÇáo;

10.9.3 Cópia autenticada do Certificado de Regularidade junto ao Órgão Fiscalizador
(urídica) - Conselho Federal de Farmácia oLr do Conselho Regional de Farmácia;

10,9.4As empresas que são dispensadas de apresentação da Autorização de
Funcionamento (AFE) da Anvisa, deverão apresentar o ALVARA SAI'II'IARIO e

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO pertinentes a sLra atividade,

0289
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será comprovada por meio de prévia e regular inscrição
que os documentos comprobatórios este.lam validados e

10.10,1O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6o da lnstrLlÇào
Normativa SLTI/IVPOG no 3, cle 26 abril de 2018, PODERÁ SL,BSTlTl"ilRÁ
APENAS os documentos indicados nos subitens acima 10.5 - HabilitaÇão
JurídÍca, 10.6 - Qualificação econôm íco-fina nceira e 10.7 - Rêgularidade
fiscal e trabalhista, sendo que os demais sáo obrigatórros apresentaÇão.

10.'10.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema
(SICAF) ou no CRC, o licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com
os demais, o documento válido que comprove o atendimento das exigências
deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvando o disposto quanto à
comprovação da regLrlaridade fiscal das microempresas oLr empresas de peqLteno
porte, conforme disposto na Lei Complementar no 12312006, alterada pela Lei
Complementar no 147 12014.

10.'10.3 Também poderão ser consultados os sÍtios of iciais emissores de certidÕes de
regularidade fiscal e trabalhista, especialmente quando o licttante esteja com
alguma documentação vencida lunto ao SICAF;

1 0.1 1 Os documentos de que tratam os sr.rbitens anteriores serão analisados pela pregoe ra e
sua Equipe de Apoio quanto a sua confo_rmidade com o sollcitado neste Edital.

10.12 No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erTos oLr Íalhas qLte náo aiterem
a substância das propostas, dos documentos e sLra validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de habilitação e classificaÇão,

10,13 O não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a
inabilitação do licitante.

10.14 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorTendo em oLrtro
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cLrmLrlativamente, isto e,

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo,
e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, alem da aplicaçáo das sanÇÕes
cabÍveis.

10.15 Não havendo a comprovaÇão cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação
recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cLrja retirada(s) seja(m) sLtflciente(s)
para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.16 Constatado o atendimento às exigências de habiLitação fiiadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
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APRESENTAÇ DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E
Ão

ENVIO DOS
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE I{ABILITA

11.1 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor
oferta, item a item ou Lrm item por licitante, para que este anexo no sistema
CON/PRASNET, a PRoPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, em conformidade corn o
último lance ofertado. Para tanto, a pregoeira fará uso de a ferramenta "CONVOCAR
ANEXO', devendo o licitante anexar o documento utilizando o link "ANEXAR" disponível
apenas para o licita nte/venced or.

11.2 Havendo a necessidade de envio de documentos cle habilitação complementarcs,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o icitante
será convocado a encaminhá-los em Íormato digital, via sistema, no prazQ de 02
(duas) horas, sob pena de inabilitaçáo.

11.3 O licitante deverá anexaT a Proposta de Preços Ajustada, ntlm prazo de até 02
(DUAS) HORAS cle efetivo funcionamento do órgão público, ott seja, das 7h30 às
11h30 e das 13h30 às 17h30, contaclos da convocaçá0.

11.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta aiLtstada por

meio clo e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br. ApÓs o envio do e-mall, o responsável
pelo envio cleverá entrar em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-
mail e do seu conteútdo, A pregoeira não se respon sa biiizará por emails que, por
qualquer motivo, não forent recebidos em virtude de problemas no servidor ou

navegador, tanto do MLrnicÍpio de Planalto, qttanto do emissor.

11.4.1 A fim de aplicar o princÍpio da isonomia entre as licitantes, apÓs transcorrido o

prazo de 02 (dLras) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob
qr.ralquer alegação, o envio da Proposta de Preço, sendo realizado, pela

Pregoeira, o registro da não aceitaÇão da proposta.

11.4.1 .1 Em caso de impossil:ilidade de atendimento ao prazo, o liciiante deverá
solicitar, dentro clo prazo estipttlado, via chat ou e-ttrail, prorrogaÇáo
do mesmo.

11.4.2 É. facultado a Pregoeira or"r à atttoridade competente, ern qualqller íase da

licitação, a promoção de diligÔncia destinada a esclarecer ou complenrentar a

instrLrção do processo,

Pública.

1 1.4.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta
de Preços atlla.izada ou não atende' às ex,gências habil,tatór as. a Pregoe ia
DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta subseqr"tente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que aienda a este Edital.
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11,5 A proposta deverá conter:

'1 1.5.1 proposta de preços, conforrne modelo constante do Anexo ll do presente
Edital, vedado o preenchimento desta com datlos aleatórios, soh pona do
clesc lass ificação da proposta;

11.5.2 preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algaristno e llor
extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária:

11.5.3 especificação detalhada e marca do objeto;

11.5.4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitaÇão das condiÇôes
estabelecidas neste edital e seus anexos.

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

11.5.6 O preço proposto deverá sei expresso em moeda corrente nacionai (Real),
com até duas casas decimais (0,00).

11.5.7 A proposta, enviacia exclusivamente por meio do Sisterra EletrÔnico, deve
atender todas as especificaçÕes técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob
pena de desclassiÍicaçáo.

11.5.8 A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para rnstruÇào clo processo
sobre informaÇÕes que não estejam claras, bem como de solicitar documentos
complementares que jLrl0ar necessários para os respectrvos esclarecime ntos.

11,5.9 A proposta apresentada terá que reíletir preços equivalentes acs praticados
no mercado no dia de sua apresentação.

1 1.6 A Prefeitura Municipal poderá solicltar ao licitante a prorrogaÇão do prazr:r de vaiidade c,a

PROPOSTA por ató 30 (trinta) dias. lrleste caso, tanto a solicitação qUanto a aceitaÇão
seráo formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido;
entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser môdlíicada.

72 DO ENCAMTNHANDO DA DOCUMENTAÇÃO OntCtNel

12.1 A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverão ser encaminhadas en]
original ou cópias autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no

orazo máximo de 03 í.trêsl diÊg.t|,lqlg contados cla solicitação da pregoeira no sistema
eletrônico, no segr-tinte endereço: Praça São Francisco de Assis, 1583 - Centro *
Planalto - PR, CEP 85.750-000. Aos cuidados do Departamento de Compras, LicilaçÕes

MUNICIPIO DE PLANALTO
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e Contratos e a pregoeira responsável: Carla Sabrina Rech i\,4alinski. O envelope
contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa oLt
empresário individual, núrmero do CNPJ, número e ano do Pregão E etrônico.

12.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do cdital qLranto à apresentaÇão da
documentação de habilitaÇão e proposta Íinal pelo licitante classifrcado cm primeiro
lugar, o pregoeiro(a) o declarará vencedor.

'12,3 Ocorrendo a inabilitação, a pregoeira convocará o autor do segundo menor lance para
apresentar sua documentação de habilitaÇão e, se necessárlo, observada a ordem
crescente de preço, os autores dos demais lances desde que atendam ao criterio de
aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

13 DOS RECURSOS

13.1 Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qiral, qualqLrer licitantc
poderá de forma motlvada, em campo próprio clo sistema, rnanifestar sua intenÇão de
Tecorrer.

13.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência
desse direito.

í3.3 Uma vez aceita a intenÇào de recurso será conceoido o prazo de 03 1três) dias para a
aprcsentação das razÕes de recurso, flcando os demals licitantes, desde logo intimados
para, querendo, apresentarem as contrarrazÕes em igual prazo, que começará a contar
do térnrino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.

13.4 Os recursos e contrarrazÕes deverão ser manifestados exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no site: www.com prasgeyername[!ais.gov. br

13.5 O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito slrspensivo

13.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazÕes, a Pregoeira teiá até 5 (cinco)
dias para:

1 3.6.1 Negar admissibllidade ao recurso, quando interposto sem motivaÇão oLt fora do
prazo estabelecido;

13.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisáo;

13.6.3 manter a decisão, encarninhando o recurso à autoridade competente;

13.7 O acolhimento do recurso importará na invalidaçáo apenas dos atos insuscetÍveis de
aproveitamento.

§\fl UruI§§PIO DE PLANALT$
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13.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para
determ nar a contrataÇão.

'13.9 Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologaçã0.

t4 DA REABERTURA DA SESSÃO PUBLICA

14.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anLllada a própria
sessão pública, siir-ração em qLre seráo repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.

14.1 .2 Quando houver erro na aceitaÇão do preço melhor classificado ou quando o

licitante declarado vencedor náo assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regr-rlarização Íiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, §1" da LC n" 12312006. Nessas hipÓteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessào
reaberta.

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

14.2.2 A convocaÇão feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados conildos no
SICAF, sendo responsab ilidad e do licitante manter seLrs dados cadastrais
atualizados.

DA ADJUDICA Ão r noruolooa Ão

15.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em
primeiro lugar será declarado vencedor.

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

15.2 A homologação do resLrltado da licitaçáo é de responsabilidade da at"ttoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adiLtdicação do objeto ao proponente
vencedor pela pregoeira, ou, qLlando houver recLtrso, pela prÓpria autorldade
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competente.

15.2.1 A homologaçáo do resultado desta licitação náo obriga esta Administração à
aquisição do objeto licitado.

16 Do RECEBIMENTo E coNDIÇÔES DoS ITENs

16.1 . O prazo de entrega dos itens e de '10 dias corridos após o recebimento da Solicitaçáo de
Compra, que será enviada via e-mail da empresa, conforme necessidade da secretaria
de saúde;

16.2. Os itens deverão ser entregues no almoxarifado da Central de Abastecimento
Farmacêutico (CAF) localizado na Rr"ra Júlio Skrzypczak, T42 Bairro Nossa Senhora de
Lourdes, CEP: 85750-000, município de Planalto-PR, de segunda à sexta{eira, das
7h30 às 1 t h30 e das 1 3h às '17h;

16.3, Os itens serão recebidos, imediatamente depois de efetuada a entrega, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e íiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificaçáo de sua conformidade com as especificaÇÕes constantes neste Termo Ce

Referência e na proposta.
16.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especiíicaÇÕes constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificaçáo da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

t7 DAS OBRIGAÇÕES

17.1 São Obrigações da GONTRATANTE:
17.1.1 Recebero objeto no prazo e condiçÕes estabelecidas no Êdital e seLrs anexos;
17.1.2Comunicar à Contratada, por escrito, sobre irnperleiçÕes, falhas oLr irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substitr,rído, reparado oLr corrigido,
17,'1 ,3Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçÕes da Contratada, através de

com issão/servido r especialmente designado;
17 .1.4 Efetu o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimenio do o!:jeto,

após o ATESI"O da Nota Fiscal/Fatura pelo servidor do Serviço de Saúde,
17.1 .5 Prestar as informaçÕes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa

fornecedora atinentes ao objeto do edital,
17.1.6Acompanlrar, fiscalizar e supervisionar o fornecimenio dos medicamentos, por nteic da

verifrcação das especificaçÕes do edltal e quantidades solicitadas, bem como a
qualidade;

17.'1.7 Devolver todo e qualquer medicamento ou material que estiver fora das especifrcaçÕes e
solicitar expressamente sLra substitr-riçáo.

17 .1.8 A Administração não responderá por quaisqLrer compromissos assumtdos pela
Contratada com terceiros, ainda qr,re vinculados à execuçáo do presente Ternro cle

Contrato, bem conro por qualquer dano caLrsado a terceiros enr decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ot-r subordinados.

ÍUUNI§!PICI §E PLANALTO

Página 18





MLINICIPIO ÜE PLANAUtrO
CN!Jr 76.460 52610001 -l 6

l-onc: (46) 3555-81ü0 - Fax: (46) 3555-BI0l
E"mail: planalto@planalto.pr.gov. br
Írrlçir Sao l:rarrc,scr.r clc Àssir, l5U3
85750-OO() PL"ANAI-IO . PARANÀ

17.2 Sáo Obrigaçôes da CONTRATADA:
17.2.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigaÇoes constantes no Edital, seLls anexos e sua

proposta, assurnindo como cxclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execuÇão do obleto e, ainda:

17.2.2Efeluar a entrega do objeto em perfeitas condiÇÕes, coníorme especificaÇÕes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva ncta fiscal, na
qual constarão as indicaçÕes referentes a: marca, fabricante, proceriencia, registro e
validade;

17.2.3.Todos os medicamentos deverão observar rigorosamente as determinaçÕes legais no
que tange ao registro, aLrtorizaÇão de produção, ao armazenamento e à cornercializaÇáo
nos órgãos competentes;

17.2.4.Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n" 8.078, de 1990);

17.2.5 Substituir, reparar ou coniglr, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

17.2.6.Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cLrmprimonto do prazo previsto, com a

devida comprovação;
17.2.7.Manler, duránte toda a execuçáo do contrato, em compatibilidade com as obrigaçÕes

assumidas, todas as condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas na licitaçáo;
í 7.2.8. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a

terceiros em razâo de ação ou omissáo, dolosa olt culposa, sua ou de seUS prepostos,
independentemente de oLrtras cominaÇÕes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

17.2.9.Substituir no prazo de 4B (quarenta e oito) horas o item que for considerado defeituoso
pelo requlsitante;

í7,2.í0.Apresentar documentos qLre comprovem a procedência do produto fornecido, sempre
que solicitado:

17 .2.11. Assumir os ônus e re sponsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais,
estaduais e municipais qr"ro incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de
Referência;

17.2.12. Entregar os medicamentos em sllas embalagens originais e em peíeitas condiçÕes;
17.2.13. Cr-rmprir, as suas expensas, todas as clár-rsLrlas contratLlais qtle definam suas

obrigaçoes,
17.2.14. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte

especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade
por todas as despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal,
inclusive o Írete.

18 DO PAGAMENTO

18.1 O pagamento será efetuado atraves de transferência eletrônico para a conta bancária
da Contratada indicada pela mesma, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
apresentaÇão da Nota Fiscal, após o receblmento definitivo do objeto

18.2 A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABAt.HiSTA,
CERI'lDÃO ES-IADUAL, FEDERAL- E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

2$6
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18.3 QLtaisquer erros ou emissão ocorrido na documentaçáo fiscal será motivo de r:orreçào
Dor parte da adludicatária e haverá em decorrência, sLtspensão do prazo dc pagamenkr
até que o problema seja cleÍinitivamente sanado.

19 OA OOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS

19.1 Durante a vigência do Contrato, os valores registrados não serão reajLrstados.

19.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto
no Artigo 65, ll, 'd' da Lei 8.666/83

19.3 Não serão liberadas recomposiçÕes decorrentes de inflação, que não confjgLtrem álea
econômica extraordinária, tampouco fato previsível.

19.4 Os pedidos de recomposiÇão de valores deverão ser protocolados lunto ao
Departamento de LicitaçÕes e Contratos do lilunrcípio de Planalto.

'19.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenhatr
todos os doclrmentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto
no Artigo 65, ll, 'd' da Lei 8.666/93.

19.6 Os valores recompostos somente serão repassados ápós a assinatura, devoluÇão do
Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Adrtamento.

19.7 Valor máximo estimado da licitação e de R$ R$ 392.2í0,30 (trezentos e noventa
e dois mil duzentos e dez reais e trinta centavos).

í9.8 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de qLte trata o presente edital, são
oriundos de recursos livres do Município de Planalto. Os recursos orçamentltrios

inte dcorrerão Dor co nta da uinte dota
DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional progranrática Destinação de recurso
01 800 09't26 10 301.1001.2030 3 3.90.30.00 00 00000

0'1810 09.126.1 0.301.'1 00'1 2030 3,3.90.30.00.00.00303
01820 09.126. 1 0.30'1 1001 :2030 3 3.90 30 00 00.00494

20 DAS CONDIÇ ES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

20.1 As obrigaçÕes decorrentes deste PREGÃO consu bsta n cia r-se-ão no TERMO DE
CONTRATO, cuja minuta consta como Anexo lV deste Edital.

20.2 O Contrato Admlnistrativo será encamlnhado atraves de correio eletrÔnico, para o
endereÇo de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitaçãc,, competindo ao

IvII,JNIÜI PIO DE PLANALTO'l t:.,::ri ,'
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Contratado a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
providenciando a entrega da via original no Departamento cle LicitaçÕes da Prefeitlrra
Municipal, e4_até 05 (cinco) clias ú Cglgqe-D!-nLgnto.

20.3 A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante ,

será disponibilizada pü correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para
retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das
vias originais prevista no item anterior,

20.4 Para a assinatura do contrato, esta deverá ser assinada pelo representante legal da
adjudicatária (diretor, sócio da enrpresa ou procurador), mediante apresentaÇão do
contrato social e proctiraÇão, na hipótese cle nomeação cle procurador, e cédula de
identidade do representante.

20.5 O prczo paÂ a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual perÍodo,
quando solicitado pelo adjLrdicatário durante o seLr tTanscurso e desde que ocorTa motivo
justificado aceito pela Administração.

2l DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1 DAS SANÇÔES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA _ FASE PRE
CONTRATUAL;
21 .1 .1 

^ 
proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desisiênoia clela

poderão ser apllcadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:
21.1.1 .1 Multa de ale 2,0 'k (dois por cento) do valor global proposto, no caso de
desistência de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, nesle caso, as
penalidades dos itens seguintes;
21 .1.1 .2 Suspensão do direito de licitar pelo prazo qúe a aLrtoridade compeiente Íixar,
segundo graduaçáo que for estipulada em razão da natureza da falta;
21.1.1 .3 A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
21 .1.1 .4 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens Vencedores da licitaÇão, no caso
de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou delxar
de apresentar os docLrmentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições
estabelecidas neste Edital;

21 ,2 DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO _ FASE CONTRATUÁ.I
21.2.1 Sem prejuÍzo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que
se tornar inadimplente, ou cuja justiÍicativa não seja aceita peLa Administraçáo, estará sujeitô as
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações.

21 .2.2 A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanÇÕes legais, a

saber.
a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infraçáo;
c) Suspensáo temporária de participação enr licitaçáo e impedimento de contretar com a

píozss
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Administraçã0, emissão de declaração de idoneidade para lÍcitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impediclos de
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, náo assinar o contrato;
2, Deixar de entregar documentaÇão exigida no edital;
3. Apresentar documentaçào fa lsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Náo mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
B. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

21.2.3 A inexecução contratual, inclusive por atraso injLrstificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à mLrlta de mora, qLle será graduada dc acordo com a gravidade da
infraÇão, obedecidos os seguintes limites máximos,
a) Oconendo atraso, oLr não realização da entrega do objeto confornre contratualidade
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem Ce 1% (um por cenk.l) sobre o valor total
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega,
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total cia
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro Ce '10 (dcz) dias
contados da ata de sLra convocaÇào;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do cor'rtrato por infração a qualquer cláusula ou condição
do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento do objeto;
e) A,7o/o (sete decimos por cento) sobre o valor da parte do Íornecimento do objeto em atraso
por cada dia subsequente ao trigésimo;
0 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qr,ralqr-rer cláusula or.r concliçáo
do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do perÍodo de vigência do contrato, contaclos Ca
útltinra prorrogaÇão, no caso de rescisão do contrato por ató Lrnilaieral da aclministraÇão,
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independ en temente das Cemais
sa nÇÕes cab íveis:

21 .2.4 Para a aplicaÇão das penalidades previstas serão levadas em conta a natLrreza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato conforme discriminado a seguir:
1) ADVERTÊNCIA ESCRI'IA, com o intuito cle registrar o comportamento inadequaclo clo
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejLrÍzos;
graves ao município.
2) Constituem ilÍcitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federars n" 8.666/93 e
10.520102, assim como em decreto regulamentador do pregão, sr-rjeitando-se os infratores às
cominaÇÕes legais, garantida a previa e ampla defesa em processo adminjstralivo,
3) a mLtlta a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o ccntrato c aplique as demais sanÇoes previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantra cJo

MTJNICIPXO DE PLANATTO
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contratado Íaltoso.
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alérn da perda deste, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventLralmente devidos
pela Administração, or.r, ainda, se for o caso, cobrada .ludicialmente, confornre Artigo 419 do
Código Civil.
6) náo tendo sido prestada garantia, à Admin stração se Teserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o'ralor cie qualquer multa porventura imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o selr paqamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infraçôes
comct;das.
B) serão punidos com a pena de suspensâo temporária do direito de caclastrar e licitar c
impedimento de contratar com a AdministraÇão e d escredencia mento no SICAF, os que
incorrerem nos ilícitos previstos nas disposiçÕes legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaraçáo de inidoneidade para licitar e contralar com a
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ató que se.ja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a puniçã0, os que
incorram em outros ilícitos prevtstos em lei.
21.2.5 As penalidades serão obrig atoriamente registradas no SICAF.

1r*___!411Er9§4ç4q! A N q !4q4_q

22.1 Fica assegurado ao Município de Planalto o direito de revogar a licitação por razÕes de
interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-
la enr virtude de vício insanável.

22.2 A declaração de nr,rlidade de algum ato do procedimento somente resultará na nuliclade
dos atos que diretamente dele dependam.

22.3 Qurando da declaraçáo dc nulidade de algum ato do procedirÍrento, a autoriCade
competente indicará expressarnente os atos a qrre ela se estende.

22.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela
Administração.

22.5 l\ nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jLrrídrcos
qLre o contrato, ordlnariamente, deveria produzir, alóm de desconstitllir os já produzidos.

22.6 Nenhum ato será declarado nulo se do vício náo resLrltar prejuízo ao interesse público
ou aos demais interessados.

22.7 A revogaÇâo ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

22.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação e o Prefeito Municipal de
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)l DA FRAUDE e on coRRupÇÃo

23.1 As partes declaram conhecer as noTmas de prevenÇào à corrLtpçào previstas na
legislação brasileira, dentre elas, a Lei de lmprol:idade Administrativa (Lei Federal n"
8,42911992), a Lei Federal n' 12.84612013 e seus regulamentos, se comprometem que
para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá olerecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se conrprometer a aceltar, de
quem quer que seja, ianto por conta prÓpria qLtanto por intermédio de outrenr, quâlquer
pagamento, doação, conrpensaÇão, vantagens íinanceiras ou benefícios indevidos de
qualquer especie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrLtpção,
bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico íinanceiro do presente

contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeio deste conlrato, devendo
garantir, ainda que seus prêpostos, administradores e colaboradores ajarn da nresma
forma,

24 DAS DISPOSIÇOES GERAIS

24.1 O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos
Municípios

do Paraná atraves do endereço eletrÔnico lyUây-,q-lg-1"19n]"U1§lpa.!. c-orn. b rlAllld, e no

Portal de Transparência do lVunicípio através clo endereço eletrÔnico
www, p la n a lto. p r. q ov. b r/.

24.2 As normas disciplinadoras desta licitação seráo sempre inteipretadas em favor cla

ampliação da disputa entre os interessados, desde que a interpretaÇão não viole a lei e
não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a seguranÇa da

contrataÇão.

24.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro(a) e

os licltantes.

24.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pela pregoeira.

24.5 Será Íacultado à Pregoeira oLl à autoridade sLlperior, em qualqtler fase do julgamento,
promoveT diligência desiinada a esclarecer oLr a complementar a instruÇáo do processo,

inclusive parecer tecnico à Secretaria requer-onte do certame com relação aos produtos

cotados, bem como solicitar aos órgáos competentes, elaboração de parecer técnico
destinado a fundamentar a decisão.

24 6 A Pregoeira poderá, ainda, relevaT erros formais, ou simples omissÕes em quaisquer
documentos, para fins cle habilitação e classificação da proponente, desde que sejam

irrelevantes, não Íiram o entendimento da proposta e o ato nâo acarrete violaçâo aos
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24.7 As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as
operaçÕes no sistema eletrônico, inclusive rnensagem via chat, sendo responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem
enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexáo, bem como será rssponsàvel
pela apresentação dos documentos solicitados nos prazos previstos

24.8 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboraÇão oLI pela apresentaçâo
de documentaÇão referente ao presente Edrtal.

24.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contrataçã0.

24.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do lnício e inclui-se
o do vencimento, observando-se que só se inicram e vencern prazos em dia de

expediente normal na Prefeitura Mun cipal de Planalto, exceto qr-tando explioitamente
disposto em contrário.

24.11 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razÕes de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinentc e

suficiente para justificar tal conduta, devendo antrlá-la por ilegaltdade, de oficio ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente Íundementado, sem
que caiba às Licitantes direito á indentzaçào.

24.12 A anulação do procedimento licitatório induz a da Ata de Registro de PreÇos, ressalvado
o disposto no parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93.

24,13 O resultado da licitação será divulgado pelo Portal COMPRASNET através do
http://www. com prasgoverna mentais. gov. br e estará disponível iLtnto a Divisão
LicitaÇÕes do MunlcÍpio de Planalto.

24.14 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelectdo para a realização do

Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inqLlestionavelmente, a alteraÇào não

afetar a formulaÇão das propostas.

24.15 É obrigaçáo da proponente observar e acompanhar rioorosamente os editais, todas as

fases do certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior; ler e

interpretar o conteútdo clestes, desobrigando totalnrente o órgão licitador, por

interpretaÇÕes errôneas ou inobservâncias.

24.16 A proponente deverá indicar à Pregoeira todos os meios de contato (telefone/endereço
eletrônico (e-mail), paÍa comunicaÇão, e obriga-se a manter os dados devida,'nente
atualizados durante todo o decurso processual. Será de sua inteira responsabiltdade o

retorno imediato de toclos os atos comunicados, os quais serão considerados recebjdos,
não ll'le cabendo qualquer alegaÇão de náo recebinrentos dos documentos
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24.17 A pregoeira não se respons abilizará por e-mails que, por qualquer motivo, náo forem
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de
Planalto. quanto do emissor.

24.18 lncumbirá ao Licitante acompanhar as operaÇôes no Sistema Eletrônico, sendo
responsável pelo ônus decorrente da perda do negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem enviada e emitida pelo Sistenra ou de sLra desconexão.

24.19 Caso o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de
lances da sessão púrblica, e permanecendo acessíve s aos licitantes, os lances
continuarão sendo recebidos, sem o prejuÍzo dos atos realizados.

24.24 Se a desconexáo do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a
sessáo pública será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h
(vinte e quatro horas), após a comunicaçáo do fato aos participantes em campo próprio
no sistema eletrônico.

24,21 CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O
PREGÃO SERÁ SUSPENSo E REToRNARÁ No HoRÁRIO INFORMADO PELA
PREGOEIRA VIA CHAT.

24.22 Náo havendo expediente, ocorrendo qualquer fato suoerveniente, oLr mesmo
ind ispon ibilid ade no Sistema Comprasnet que impeça a realizaçáo do certame na data e
horário marcado, a sessão púrblica será automatlcamente transferida para o primeiro dia
útil subsequente, no horário estabelecido neste Edital, descle que náo haja comunicação
do Pregoeiro(a) em contrário.

24.23 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pL'rblica para a realizaçáo de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão púrblica somente pocJerá

ser reiniciada mediante aviso previo no sistema com, no rnÍnirno, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

24.24 Para dirimir, na esfera ludicial, as qLrestÕes oriundas do presente Edital, será
competente o Foro da Comarca de Capanema - PR.

24.25 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.

24.26 lntegram este Edital, para todos os fins e eíeitos, os seguintes Anexos:

Plana to - PR, 25 de maio de 2A22.

t\ilUNICIPIO DE PLANALTü

ANEXO I Termo de Referência - EspecrficaÇÕes Técnicas e CondiÇÕes de Fornectmento;
ANEXO II Modelo Padrão de Proposta Comercial
ANEXO ilt Modelo de DeclaraÇáo lJ nlficad a;

ANEXO IV Modelo de Minr.ria de Contrato
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LUIZ CARLOS BONI
PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAL or pReoÃo N" a43t2022
PROCESSO ADMINISTRATIV O N" 1 5212022
MODALIDADE: PREGAO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR lTEt\i

Contratação de empresas para aquisição de forma parcêlada, dc IIEDICAMENTOS E
Ii/IATERIAIS MEDICO-HOSPI'I'ALARES, destinados às ações de promoção e recuperaÇão
à saúde da Secretaria Municipal de Saúde o dispensação nas Unidades cle saúdo do
município clo Planalto - PR.

TERMO DE REFERÊNCIA

1, DO OBJETO

A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresas para aquisiÇão de Íorma

parcelada, de MEDICAMENTOS E IVATERIAIS IVEDICO-HOSP|TALARES, clestinados

às açÕes de promoção e recuperaÇáo à sa[rde da Secretaria Mr.tnicipal de Saúde e

clispensação nas Unidades de saúde do municípto de Planalto - PR.

2. ORGÃO INTERESSADO

Secretaria Municipal de Saúde

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

Gilmar Lu iz Scherêr

4. DA JUSTtFICAT|VA / r/rOTtVAÇÃO

Considerando o que dispÕe a ConstitLriçáo Federal de 1988, em especial o seu arttgo

196, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante

polÍticas sociais e econômicas que visem à reduçáo do risco de doenÇa e de outros

agravos e ao acesso unive'sal e igualitário às aÇÕes e serviços para sua pronoçâo.

proteção e recuperaÇão;

Considerando a lei 8.080, de Setembro de 1990 que dispÕe sobre as condiçÕes para a

promoção, proteÇão e recLrperaÇão da saúde, a organização e o Íuncionamento dos

serviços correspondentes;

Considerando a Portaria G l\4/lvls 399,

Operacionais dos Pactos pela Vida, em

MUNIICIPIO DE PLANAUTO

de fevereiro de 2006 que estabelece as Drretrizes

Defesa do SUS e de Gestáo, compromisso entre
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os gestores do Srstema Único de SaúcJe (SUS) em torno das prioriclacles que apresentam

impacto sobre a situação de saúde da população; e Estabelece diretrizes para a gestão

do sistema nos aspectos da Descentra lização; Regionalização; Financiamento;

Planejamento; Programação Pactuada e lntegrada - PPI; RegLrlação, ParticipaÇão e

Controle Social; Gestão do trabalho e Educação na Saúrde;

Considerando que a Assistência Farmacêutica tem por atribuição seiecionar

medicamentos e insumos, capazes de solucionar a maioria dos problemas de sa[tde da

populaçáo mediante a terapia medicamentosa, bem como o sr-tprimento de insumos

necessários para a manutenção dos serviços prestados, promovendo o uso segu[o e cont

cusios racionais,

Considerando que esta secretaria tem por atribLtição comprar os medicamentos que

constem na RelaÇão Municipal de Medicamentos (REMUN/E), relação esta que ê
pactuada entre a Comissão de Assistência Farmacêutica do município, Gestáo Municipal

e Conselho Municipal de Sa(rde, para abastecimento de todas as unidades gerenciadas

pela Secrelaria de Saúde de Planalto - PR, bem como compraT todos os materiais

médicos necessários para a prestação dos serviços;

Gonsiderando que a maioria das intervençÕes em saúde envolve o uso de

medicalnentos e que este uso pode ser determinante para a oblenção de menor oLr maLor

resultado para os pacientes atendidos nas Unidades de Saúrde, é imperativo a formaçâo

de estoques de segr-rrança, bem como, viabilizar o registro de preços como forma de

garantir a manutenção dos referidos estoques;

Considerando a última atLralização da RelaÇáo Regional de Medicamentos (RERE[/E)

oue foi pactuada entres os 27 municípios que íazem parte da 8o Regional de Saúde, na

qual foram incorporados alguns medicamentos qLre até então não eram dispontbilizados

pela Secretaria lr,ilLrnicipal de Saúde, e que alguns clestes rtens foram entáo aprovados

para ser acrescentados à nossa relaçáo municipal;

O l\lLtnicípio de Planalto - PR, por meio da Secretaria IVlLrnicipal de Saúde DECIDE

pela abertura de licitaÇão para contrataÇão de empresas para aquisiçào dos

medicamentos e insttmos medicos, conforme relaÇão constante do item 05 do presente

instrumento.

0306
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5. DOS PRODUTOS

I-OTE í - Medicamentos

ITEM CATMAT UND. DESCRIÇÃO DOS
PRODUTOS

Quant. Valor
Unitário

Valor
Total

1 432679 ENVEL/52 Acetilcisteína 200mç1
qranulado para solueão oral

3200 R$ 0,664 R$ 2.r24,80

2 446263 FRI62 Ambroxol sal cloridrato 6
mg/ml xarope adulto 100 ml

600 R$ 2,397 R$ 1.438,20

3 446264 FR/62 Ambroxol sal cloridrato 3
mq/ml xarope lníantil 100 ml

400 R$ 2,24 R$; 8S6,00

4 267 511 COI\4P142 Aminof ilina '100m9 c1: 40000 R$ 0,1 10 R$t 4.400,00
5 277934 AIVP/09 Atropina, solução inletável

0,smq/ml, ampola 2 ml
50 R$ 1,35 R$ 67,s0

tl 274597 AIVP/05 Betametasona, acetato
associada com
betametasona, fosfato
dissódico 3 + 3mg/nnl
inietável 1ml

50 R$ 7,058 R$ 352,90

7 269ô03 COMPI42 Bisacodil 5 mg 600 R$ 0,1 53 R$ 91,80
B 269956 FR/86 Bromoprida 4 rng/ml 20 ml 500 R$ í,25 R$ 625,00
o 2ô9954 COMPI42 Bromoprida 10 mg '12000 R$ 0,185 R$ 2.220,00
10 460986 coMPl42 Bu propiona, cloridrato

150m9, cp de liberação
prolonqada

4000 R$ 0,46 R$ 1.840,00

11 305428 FR/63 Carmelose solLrção oftálmica
5mg/ml, frasco '10m1

180 R$ 21,00 R$ 3.780,00

12 442701 FR/1 1B Ceftriaxona sódica 1g
endovenosa

500 R$ 7,'182 R$ 3 591 00

13 450891 FR/1 18 Ceftriaxona sódica 1g
inlramuscular (acompanha
anestésico diluentê)

500 R$ B,90 R$ 4.450,00

14 448845 AMP/09 Cetoprofono 50mg/m1,
ampola 2ml lntramuscr-rlar

600 R$ 2,47 R$ 1.482,00

15 s08736 BISN/23 Cetoconazol 200mg/g crenre
30q

400 R$ 5,447 R$ 2,1 78,80

16 282313 COMPI42 Ciclobenzaprina cloridrato 1 0
mq

15000 R$ 0,1 36 í1$ 2.040,00

17 276378 COMPI42 Cilostazol 100m9 10000 R$ 0,50 R$ 5,000,00
18 267629 coMPt42 Cinarizina 75 nrg 12000 R$ 0,273 R$ 3,276,00
19 272903 coMPt42 Citalopram 20 mg 45000 R$ 0,17 R$ 7.650,00
20 27A119 caMPt42 Clonazepam 2mg 20000 R$ 0,078 R9 1,560,00
21 272043 coMPt42 Clonidina 0,1 mg 12000 R$ 0,25 R$ 3.000,00
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22 270495 BISN/23 Colagenase associada
cloranfenicol,0,6U, +
pomada, tubo 30q

com
1%

80 R$ 1 8,70 R$ 1.496,00

l,) FR/67 Dexametasona 0,1 mg/ml
elixir 120 ml

150 R$ 1,7s R$ 262,50

24 267187 FRi 1 06 Dexametasona 4,1%
solução oftálmica 5 tnl

B5 R$ 6,493 R$ 551,91

25 274234 FR/106 Dexametasona associada a
neomicina + polimixina [3,

soluÇão oftálmica
1mg/5mg/ô000U1/ml, frasco
5ml

100 R$ 1 5,48 R$ 'r s48,00

lô 267197 coMPt42 Diazepan '10 mg 5000 R$ 0,068 R$ 340,00
27 267194 Al\j'lPlO9 Diazepam 5mg/ml soluçáo

inietável 2ml
50 R$ 1,123 R$ 56, 15

28 271003 AIVP/10 Diclofe naco sal sódico
25mg/mL solução injetável 3

mL

,Ãn R$ O,B3 R$ 207,50

29 Z,\ ZJJ'+ AMP/05 Dimenidrinato associado a

cloridrato de piridoxina 50mg
r' 50mg/ml solução injetável
1ml

50 RS 1,756 R$ 87,80

30 272335 FR/97 Dimenidrinato associado a

cloridrato de piridoxina
25l5mg/ml, soluÇão oral
frasco 30ml

1000 R$ 5,206 R$ 5.206,00

31 273818 coMPl42 Diosmina associada a
hosperidina, 450m9 + $Qpg,
comprimidos

22000 R$ 0,60 R$ 13,200,00

32 269963 FR/62 Domperidona 1mg/ml,
suspensâo oral 1 00ml

120 R$10,98 R$ 1 .317,60

.)a 268255 AIVP/05 Epinefrina l mgiml soluçáo
in jetável 1 nrl

100 R$ 2,05 R$ 205,00

34 267283 coMPl42 Escopolamina butilbrometo
comorimido 10 mq

5000 R$ 0,481 R$ 2.405,00

270620 COMPI42 Escopolamina butilbrometo
associada com dipirona
sódica lOmg + 250m9
comprimido

5000 R$ 0,360 R$ 1.800,00

36 267282 AIVP/05 Escopolamina butilbrometo
2O mg/ml solLrção injetável
1ml

100 R$ 1,450 R$ 145,00

37 270621 At\4P113 Escopolamina butilbrometo
associada conr dipirona
sódica 4mg +' 500 mg/ml
solução inietável

200 R$ 3,95 R$ 790,00
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JO 267281 FR/86 Escopolamina, birtilbronreto
1Omg/ml, solLrção oral frasco
20ml

900 R$ 8,1 35 R$ 7.321,50

39 267107 AMP/13 Fenitoína sódica 50mg/ml
in jetável 5 ml

30 R$ 3,1 B R$ 95,40

40 300722 AIVP/05 Fenolrarbital 200m9/ml
solução inietável 1ml

50 R$ 2,825 R$ 141 ,25

41 396471 FR/86 Fenoterol bromldrato 5
nrg/ml solução para inalação
20 ml

300 R$ 6,49 R$ 1,947,00

42 zo / ôob AMP/09 Fu rosemida injetáve
10mq/ml 2 ml

50 R$ 0,846 R$ 42,30

43 268256 AMP/09 Gentamicina 40rxgiml
soluÇãô inietável 2 ml

150 R$ 1,24 R$ 186,00

44 267541 AIVP/63 Glicose 50% soluçáo
inietável 10 ml

100 R$ 0,46s R$ 46,50

45 273119 coMPt42 Glimepirida 2 mq 4 0000 R$ 0,086 R$ 3.440,00
46 292196 AMP/05 l-laloperidol 5 mg/ml solLrÇão

in jetável 1m
50 R$ 1,553 R$ 77,65

47 359286 FRi62 tledera helix (extrata
medicinal) 7 mg/ml xarope
pediátrico 1 00ml

300 R$ 5,907 R$ 1.772,10

4B 272796 AIVP/01 Heparina sódica 5 000
Ul/0,25m1 inietável 0,25m1

250 R$1 1,233 R$ 2.808,25

49 267293 COMPI42 lnripramlna 10nrg 4000 R$ 0,47 R$ 1,880,00
50 305270 coMPt42 LevoÍloxacino 500mg 20000 R$ 0,785 R$1s.700,00
51 268128 coMPt42 Levorne pronr azina 25mg 25000 R$ 0,454 R$11.350,00
52 268129 coMPt42 Levome pronr azin a 1 00mg 22004 R$ 0,775 R$i17.050,00

268130 FR/86 Levome pronr azin a 40mg/ml,
sol oral frasco 20ml

300 R$1 0,1 02 R$ 3.030,60

54 273554 COMP/42 Meloxicam 15 mg 24000 R$ 0,1 03 R$ 2.472,0A
268264 AMP/05 Metile rg om etrina maleato

0,2mglml solLrÇão in.letável
1ml

100 R$ 2,409 R$ 240,90

JO 272320 CON/P Metilfenidato cp 10mg 12000 R$ 0,50 R$ 6.000,00
57 267310 AMP/09 Metoclopramida cLoridrato

5mg/ml solLrção injetável 2
ml

'1 00 R$ 0,505 R$ 50,50

Ãe 276656 coMPt42 Metoprotol sal sr.rcc'nato 25
mq liberacão controlada

14000 R$ 0,4s R$ 6.300,00

59 273167 TBi 15 Neomicina associada com
bacitracina 5 mg + 256 g17O

pomada 10 g

2000 R$ 2 053 R$ 4.I 06,00

60 273714 COMPI42 Ninresulida cp 1 00mg 15000 R$ 0,1 06 R$ 1.590,00
61 273711 FR/75 Ninresulida 50mg/ml frasco 150 R$ 1,74s R$ 261,75
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15ml
62 266788 TB/30 Nistatina 25,000 LJI/g cre me

vaginal 60 çl + aplicarjores
700 R$ 4,00 R$ 2.800,00

63 279297 Bts/30 Nistatina associada a óxiclo
de zinco 100.000
Ul/200m9/g creme
qer!!atológico 609

900 R$ 5,36 R$ 4.824,00

64 273255 FRI62 Oxcarbazepina 60mg/ml
frasco 100m1 (demanda
j ud icia l)

30 R$ 32,21 R$ 966,30

b5 n^74o1 COMPI42 Pantoprazol sódico 40rng 86000 R$ 0,216 R$t 8.576,00
of) 327699 coMPt42 Permanganato de potássio

100 mq
3000 R$ 0,213 R$ 639,00

67 313592 FR/69 Policresuleno 360 mg/ml
soluçáo tópica gineco ógica
12ml

5 R$25,91 R$ 129,s5

oÕ 367725 TB/23 Polioresuleno associado a
cinchoca ína cloridrato 50mg
+ í Omg/g pomada retal 30 g
com aplicadores

50 R$ 39,00 R$ 1.9§o,oo

69 )-7ao^) COMPI42 Progesterona natural
micronizada 200mq

300 R§J 2,87 R$ 861,00

70 267769 AMP/09 Prometazina cloridrato
25mq/ml inietável 2ml

100 R$ 1,83 R$ 188,00

71 273135 coMPt42 Propatilnitrato 1 0nrg 12000 R$ 0,45 R$ 5.400,00
72 412091 coMPt42 Rivaroxabana 20mg 9000 R$ 3,45 R$31,050,00
73 394103 coMPt42 Rivaroxabana 10mg 9000 R$ 3,695 R$33,255,00
74 292331 tH.tôl Salbu tarr o I 0.4mg/ml xarope

100m1
450 R$ 1,40 R$ 630,00

75 ! I l,ltJi) COMPI42 Sefiralina clorid rato 50 mg 20000 R$ 0,1 54 R$ 3.Ci10,00
76 412966 FR/63 S jmeticona 75mg/ml

emulsão oral 10 ml
400 R$ 1,245 R$ 498,00

77 274ô47 coMPt42 Sotalol, cloridrato 160m9 2000 R$ 0,c3 R$ 1.260,OCr

78 lô | ó1.+ COMPI42 Tiamazol cp '1 Omg 6000 R$ 0,45 R$ 2.700,00
7S 272366 COMPI42 Tioridazina, sal cloridrato, 50

mq
1 '1500 R$ 0,71 R$ B.165,00

BO 272379 CAPS/41 Venlafaxina, 75m9. Cápsula
de liberação controlada

12000 R$ 0,823 R$ I 876,00

B1 363088 AIVP/09 Vit3minas (lo complcxo B -
81 82 85 86 e 83 solução
in jetável 2 ml

200 R$ 1,625 R$ 325,00

B2 437105 coMPt42 Vitaminas do complexo B
conrprimido

1s000 R$ 0,05 R$ 750,0C

83 272052 FR/86 Vitam inas do complexo B

ootas, lrasco 20ml
200 R$ 3,235 R$ ô47,00
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84 3994'14 FRi63 Vitamina A 5C.000 Ul/ml .f

vitamina D'10,000 U,l/ml,
soluÇão oral frasco 1Oml

1nô 11$ 7,23 R$ 2,169,00

B5 34 8807 PCT/206 Abaixador de língua de
nradeira descartável '14 cm
tipo espátula 1,5 cm /2 mnr
pacote c/1 00 unidades

30 R9 5,127 R$ '1 53,81

Ub 439807 cx/199 Agulha hipodermica 22G x
1 ", iaman ho 25 X 0,7 rnm,
corpo em aço inox siliconado
bisel curto trifacetado
conector em plá srico LLrer
com capa descartável
embalagem ind ividual caixa
com '100

40 R$11,054 R$ 442,r6

87 439804 cx/199 Agulha hipodermica 21G x
1 ", tam a nho 25 X 0, 8mm,
corpo em aço inox siliconado
bisel curto triÍacetado
conector em plástico Luer
corl capa descartável
embalagenr indivioual caixa
com 1 00

20 R $10,667 Ít$ 213,34

BB 269941 FR/60 Alcool etÍlico hidratado 70%
líqLrido 1 000 ml

120 R$ 7,67 R$ 920,40

BO 273231 u N tD/201 Alcool etílico hidratado 70%
com carbopol e glicerina óag
in box com bico dosador refil
800 ml

20 R$12,372 R$ 247,44

90 383s96 ROLO/190 Algodão hidrófilo sanfonado
branco rolo c/ 500 q

30 R$10,64 R$ 319,20

91 444366 uNtD/140 Atadura crepom 104%
algodão '10 cm/1 B0 cm enr
repouso 18 íios/cm'
embalaqem individual

800 R$ O,BO R$ 640,00

92 444366 u N tD/140 AtaCura crepom 100%
algodão 15 cmi180 cm em
repoLrso 1B f ios/cm'
embalagem individual

800 R$ 1,093 R$ 874,40

o? 477877 uNtD/140 Bota
zinco

de
óleo

Unna: óxido de
castor petrolato

branco e água 10,2 cm X
9,14 m em gaze elástrca
embalaoem ind ivld ua I estéril

20 R$27,17 R$ 543,40

94 288872 u N tD/l40 Cabo de bisturi aço inox no 7 I R$30,87 R$ 246,96
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95 437170 uN tD/140 Cateter penÍerico venoso,
tipo escalpe, tb PVC crlstal
flexível asas leves conector
LUER cônico rÍgido no 21
cânula inox atraumáttca
esteril tampa protetora

200 R$ 0,25 R$ 50,00

96 437167 uNlD/l40 Cateter periferico venoso
tipo escalpe, tb PVC crista]
flexível asas leves conector
LUER cônico rígido nl 23
cânula inox atraumática
esteril tampa protetora

400 R$ 100,00

o7 437165 Cateter periferico venoso
tipo escalpe, tb PVC cristai
ílexÍvel asas leves conector
LUER côn.co rígido no 25
cânula inox atraumática
estéril tampa protetora

300 R$ 0, 25 R$ 75,00

98 +.) / J.+J u N tD/140 Cateter perifórico venoso
tipo escalpe tb PVC cristai
ílexível asas leves conector
L[JER cônico rÍgido no 27
cânula in ox atraumática
estéril tampa protetora

200 R$ 0,25 R$ 50,00

oo 281420 u N tD/140 Cateter/Sonda
oxigenoterapia plástico
atóxico flexível ponta
arredonda t.po ócrrlos
descartável e esteril
embalado individLralrnente -
Lrso adulto

40 R$ 1,093 R$ 4s,72

100 437183 u NtD/140 Cateter intravenoso vialon
ou poliuretano 18 G
periférico siliconado câmara
reÍluxo tampa protetora
descartável

100 R$ 1,082 R$ 108,20

101 13717I uNtD/'140 Cateter intravenoso vialon
ou poliu reta no 20 G
periferico siliconado câmara
refluxo tampa protetora
descartável

30 R$ 1,076 R$ 32,28

102 437179 UNIDi 140 Cateter intravenoso vialcn
ou poliuretano 22 G
periférico siliconado câmara
refluxo tampa protetcra
descartável

30 R$ 1,063 Fllt.i 31,39
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103 437180 uNtD/140 Cateter intravenoso vialon
ou poliLrretano 24 G
periferico siliconado câmara
refluxo tampa protetora
descartável

30 R$ 1,022 R$ 30,66

104 371273 FRi62 Cloreto de sód io 0,9%
soluçáo náo intetável 100 rnl

300 R$ 1,82 RÍr) 546,00

í05 zoozJo BOLSAi3T Cloreto de sódio 0,9 %
solr-rção injetável sistema
fechado 250 ml

1000 R$ 3,40 R$3.400,00

106 268236 BOLSA/39 Cloreto de sódio 0,9 %
soluçáo injetável sistema
fechado 500 ml

800 R$ 4,00 R$3.200,00

107 268236 BOLSÁJ33 Cloreto de sódio 0,9 ol.

soluÇão injetável sistema
fechado 1000 ml

50 R$ 5,s0 R$ 275,00

108 419399 PCTE/206 Coletor de urina em plástico
sistema aberto cerca de
2000 ml graduaçâo de 100
em 100 ml nào estérii e
descartável. Pacote com 100

100 R$56,48 R$5.64 8,00

109 419392 u N tD/140 Coletor de urina PVC
sistema fechado cerca de
2000 ml graduação de 100
em 100 ml válvula anti-
refluxo clamp

40 Rg 4,932 R$ 197,28

110 363482 uNlD/l40 Coletor mater.al perÍrro-
cortante papelão 13 litros
alças rígidas e tampa
revestimento interno em
poliuretano

30 R$ 6,916 R$ 207,48

111 363485 u NID/140 Coletor marerial perfuro-
cortante papelão 20 litros
alças rÍg id as e tampa
revestimento inte rno em
poliuretano

4A R$ 8,625 R$ 34s,00

112 269971 PCrEt2l6 Compressa de gaze 10A%
algodão 13 fios/cm2 branca
e lsenta de impurezas 8
camadas 7,50 cm/ 7,50 cm 5
dobras pacote com 500
Lrnid ades

200 R$ 19,71 R$3 942,00
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ttJ 269971 PCTE/ Compressa de gaze 100%
algodáo 7,5cm/7,5cm
(dimensáo fechada) 13
Íios/cnr2. esteri,. sLrre-
absorvente, isenta de
impurezas. contendo 5
dobras e 8 camadas,
acondicionados em
envelope de papel cirúrgico
e Íilme plástico contendo 10
u nidad es.

20000 R$ 0,61 R$12.200,00

114 328078 FR/60 Detergente enzimático a
base de amilase protease
lipase e carboidrase frasco
í 000 ml

20 R$18,8s3 R$ 377,06

115 279571 u NtD/140 Dreno cirúrgico de penrose
látex atóxico sem gaze no 3
(6Omm) descartável e esteril

10 R$ 3,239 R$ 32,39

116 428798 uN tD/140 Equipo de iníusâo PVC
Ílexível mín. 120 cm câmara
flexível com filtro de ar gota
padrão pinça reg u ladora de
flr.rxo com in.etor estéril -
Macroqotas

250 R$ 1 ,'r 3s R$ 283,75

117 386130 uN lD/140 Equipo para nutrição enteral
PVC cristal m Ín 1 20 cm
câmara flexível com filtro de
ar gota padrão regulador d-^

Íluxo conector tipo Luer. Cor
aztl

300 R$ 1,2'l 5 R$ 364,50

118 432482 u N tD/140 Esf igmomanô rnetro dlgital
com braÇadeira para uso
em adulto obeso. Aparelho
complêto com pêra, esfig mo
e braÇadeira

3 R$132,95 R$ 398,85

119 322446 uNtD/140 Especulo vaginal polietileno
(medio) estéril descartável
embalaqem individLral

300 R$ 1 ,165 R$ 349,50

120 336430 uN tD/140 Espéculo vagrnal polietileno
(pequeno) esteril descaúável
embalaqem individual

300 R$ 1,005 R$ 301,50

121 438928 uN tD/140 Estetoscópio biauricular,
olivas em silicone
anatômicas, haste em aço
inox, tubo "Y" PVC,
a u scu ltador d uplo aÇo inox

R$ 32,526 R$ '162,63
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122 Jõ5bb5 uN tD/140 Extensor equipo soro
aplicaÇão paia' ,.tso u*
jejunostom ia/gastrostom ia
, material PVC cristal, tipo
ponta rígida escalonada,
conector Ltrer fômea com
tampa, estéril e descartável

JU R$ 1 1,516 R$ 34s,48

ttó 385662 uNlD/140 Extensor cquipo soro para
perfusão simullânea
derivação Y duas rrias, PVC
cristal, pinça corta fluxo em
todas as vias conector Llter
Lock macho e fêmea com
tampas esteril e descariável
- Polifix

30 R$ 0,933 R$ 27,99

124 28'1 893 uNlD/140 Fio de sutura nylon
monofilamento 2-0 preto 45
cm com agulha 3/8 de
círculo cortante 3 cm estéril

48 R$ 1,555 R$ 74,64

125 364941 uN tD/140 Fio de sutu ra nylon
monofilamento 3-0 preto 45
cm com agulha 3/8 de
cÍrculo cortante 3 cm estéril

4B R$ 1,432 R$ 68,74

126 330413 uNtD/140 Fio de sutura nylon
rnonofilamento 4-0 preto 45
cnr com agulha 3/B de
círculo coftante 3 cm esteril

4B R$ 1,57 R$ 75,36

127 446603 UNID/140 Fita lrospitalar - esparadrapo
impermeável 100 mm/4,50
m impermeável, com cor,
tecido alqodáo

15 R$ 7,7s R$ 1 16,25

IZÕ 437867 uNtDi 140 Fita hospitalar - microporosa
náo tecido de viscose rayon
bege 5 cm/10 m com
adesivo hipoalerqênico

30 R$ 4,715 It$ 14'i ,45

129 4?.733t) uNtD/140 Fralda descartável
anatômica PEQUENA ate 40
l(g flocos de gel abas anti-
vazamento faixa ajLrstável
fitas adesivas adulto

400 R$ 1,195 R$ .178,00

,1 ?ô 358131 u N tD/140 Fralda descartável
anatômica MEDIA de 40 a
70 l(g Ílocos de gel abas
anti-vazamento faixa
ajLrstável fitas adesivas
aCrrÍto

'1 500 R$ 1,36 R$ 2 040,00
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131 3581 32 uN tD/140 Fralda descartável
anatômica GRANDti ac,ma
de 70 kg flocos de gel abas
anti-vazamento faixa
ajustável fitas adesivas
adulto

'1500 R$ 1,437 R$ 2.155,50

132 380597 LJ N ID/140 Fralda descartável
anatômica EXTRA GRANDE
acinra de '120 Kg flocos de
gel abas antr-vazamenio
faixa aiustável adulto

1500 R$ 1,47 R$ 2.2C5,00

133 269989 ROLO/270 Gaze em rolo, tipo queijo,
tecido 10O% algodão,
branca isenta de impurezas
I fios/cm2 91 cmi91m I
d obras

20 R$ 51,45 R$ 1.029,00

134 279626 FR/485 Gel condutor neutro,
eletrocard iog ra ma e
frasco 300 q

para
ublJ

15 R$ 6,902 R$ 103,53

135 TUBO/29 Gel lubrificante íntimo
incolor, inodoro, solúvel em
ágLra, transparente c não
qorduroso 50 q

42 R$ i 1,00 rR$ 462,00

136 385452 FR/60 Glicerol lÍquido viscoso
incolor pureza mínima de
99% frasco 1000 ml
(qlicerina)

R$ 22,7lls R$ 68,21

137 274092 BOLSA/37 Glicose 5% soluçáo injetável
sistema fechado 250 ml

'150 R$ 3,253 R$ 487,95

'138 270092 BOLSA/39 Glicose 5% solução injetável
sistenra fechado 500 mL

180 R$ 4,08 R$ 734,40

139 380799 uNtD/140 lndicador biológico segunda
geraçáo aulocontido ampola
com meio de cultura
geobacillus
ste arot h e r m o p hll/us resposta
em 24 horas, para
esterilizaÇáo a vapor

400 R$ 2,61 R$ 1.044,00

140 332343 ROLO/148 lndicador qu ímico classe I

externo fita adesrva para
esterilizaÇáo a vapor rolo 30
metros (fita para aLrtoclave)

í5 R$ 4,063 R$ 60,9s

141 398706 FR/60 lodopovidona (PVPI) a 10% (
tcor de ioda 1% ) saluÇão
tópica aquosa frasco 1000
ml

1B R$ 22,782 R$ 4'10,08
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313631 u N tD/140 Lâmina de bisturi aço
carbono no 23 descartável
esieril embalacla
individ Lra lmente

200 R$ 0,373 r{$ 74,60

143 312616 u NID/140 Lençci descartável em papel
70cm/50m rolo para maca
hospitalar

50 R$ 9,30 R$ /,1(i5,00

144 287610 PCTÉ1174 Lençol descartável em TNI
com clástico, para uso em
maca,. gramatlrra mínima
30G/m2, largura 0,9m
comprimento 2m, pacote
com 10

40 R$ 17,10 R9 6B4,00

26994 5 PARI177 Luva cirúrrgica látex natural
TAMANIHO 6 estéril
comprimento mínimo de 28
cm lubrificada corn pó
bioabsorvível

50 R$ 1,62 R$ 81,00

146 269946 PARI177 Luva cir(rrgica látex natural
TAIVANHO 6,5 esteril
comprimento mínimo de 2B

cm lLrbrificada com pó

bioabsorvível

50 R$ 1,595 R$ 70,75

147 269839 PARI177 [-uva cirúrgica látex natural
TAI\4ANI-|O 7 estéril
.oÀpiiÀunto mínimo de 28
cm lubrificada cont PÓ

bioabsorvível

50 R$ í,527 R$ 76,35

148 269838 PARI177 Luva cirútrgica 1átex natural
TAI/ANHO 7,5 estéril
comprimento mínimo de 28
cm lr-rbrificada com pó

bioabsorvÍvel

BO R$ 1,60 R$ 128,00

149 269837 PARI177 Luva cir[rrgica látex natural
TAIVANHO 3 estérlL
comprimento mÍnimo de 28
cm lubrificada com po
bioabsorvível

25 Rg 1,60 R$ 40,00

150 343119 PARI177 Luva de segL[anÇa, niirílioa,
para limpeza, tamanho
medio, acabamento da
palma antiderrapante, não
estéril, cano medio ou longo,
sem forro e reutilizável.

'15 R$ 20,35 R$ 305,25
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151 269891 cx/199 L.rva pa ra proced.mento nâo
cir(rrgico - uso hospitalar -
látex natural íntegro e
runifor.ne tamarho
EXTRAPEQUENA
lu briÍicada com pó
bioabsorvível caixa com 100
com reqistro na ANVIS.A

40 R$ 33,946 R$ 1.3s7,84

152 269894 cx/199 Luva para procedimento não
cirúrgico - uso l'ospita ar -

látex natural íntegro e
uniforme tamanho
PEQUENA luibrificada com
pó bioabsorvÍvel caixa com
100 com registro na AI'JVISA

4A R$ 35,443 R$ 1.417,72

153 269893 cxi 199 Llrva pa ra procedimento não
cir(rrgico - uso hospitalar -
látex natural Íntesro e
uniforme tamanho MEIIIO
lubrificada com pó
bioabsorvível caixa conl 100
com registro na ANVISA

40 fl$ 35,61 R$ 1.424,4C

154 269892 cx/199 Luva para procedimento não
cirúrgico - uso hospitalar -
látex natural Íntegro e
rrniÍorme tamanho
GRANDE lubrificada com pó
bioabsorvÍvel caixa com 100
com registro na ANVISA

2A R$ 35,806 R$ 716,í2

155 313654 cx/199 Luva para procedinrento não
cirúrgico, nitrílica, ta nra n ho
peQueno, sem pó

30 R$ 50,00 Í1$ 1.500,00

'156 435202 uN tD/140 Í\,4áscara cirúrgica 3
canradas em náo tecido,
fixaçáo por elástico, atóxica
e hipoalerqênica

15000 R$ 0,236 R$ 3.540,00

157 34 6394 uNlD/140 Ít4áscara respiratór a, PVC
ti'a ns pa re nte, com presilha
ajLrstável, tamanho adulto,
para adm nistração de
oxigênio, com conexão
padráo

6 R$ 10,673 R$ 64,04
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158 4345tlt) uNtD/140 Máscara de gasoterapia
para alta concentraçáo de
reinalação parcial, tamanho
adulto, fixação por clipe
nasal, balão de reservatório,
conector padrão

10 R$ 15,00 R$ 1 50,00

159 454567 UNID/140 Máscara de gasoterapia
para alta concentração de
reinalação parcial, tamanho
inÍantil. f.xaçào por clipe
nasal, balão de reservatório,
conector padrão

5 R$ 17,00 R$ 85,00

160 454551 uN lD/140 l\,4áscara de gasoterapia,
para traqueostomia, Material
em silicone, infantll, com
fixador cervical

4 R$ 9,933 R$ 39,73

161 454550 u N tD/140 lvláscara de gasoterapia,
para traqueostomia. Material
em silicone, adulto, com
fixador cervical

4 R$ 10,65 11$ 42,60

162 435787 uNtD/'140 Nebulizador ultrassônico de
mesa com interrlrptor
liga/desliga compressor com
gabinete plástico com no
mínimo: m ásca ra, extensor e
frasco graduado qLre não
seia descartável.

6 R$ 1 s2,1 67 R$ 913,00

toJ 277319 FR/2BO Peróxido de hidrogênio
(ágLra oxigenada) 10 vol.
1000 mt-

10 Rg 4,80 R$ 48,00

164 394023 POÍEt421 Petrolato puro (vaselina)
r;omada 500 cl

40 R$ 33,12 R$ í.324,80

165 431301 FR//9 Petrolato pLrro (vaselina)
lÍcrLrid o tópico 1000 ml

12 R$ 23,60 R$ 283,20

toD 351210 uNtD/140 PinÇa cirúrgica aÇo
inoxidávcl d.ssecçào
serrilhada 14 cm

12 R$ 1 9,083 R$ 22C,00

to/ 277573 uNtD/140 Pinça cirúrgica
inoxidável anatômica
dente de rato

aÇo
14 cm

12 R$ 20,165 R$ 241,98

168 275484 u N tD/140 Pinça cirúrgica aÇo
inoxidável Kelly reta 14 cm

15 R$ 29,50 R$ 442,50

169 249870 uN tD/140 Pinça cirúrgica aço
inoxidável Kelly curva 14 cm
com trava hospitalar

'15 R$ 32,99s R$ 494,93
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174 272446 uN tD/140 Pinça cirúrgica, aÇo
inoxidável, tipc Adson, ponta
reta 12 cm

15 R$ 15,346 R$ 230,19

171 343664 uNtD/140 Porta-agu lha aço inoxidável
Mavo lleqar 16 cm

I R$ 35,00 R$ 280,00

172 405875 FR/67 Protetor solar UVA/UVB,
fator de proteção 30, loçáo
cremosa isenta de óleo.
Frasco com 120 ml

70 R$ 14,s03 R$ 1.015,21

173 395534 uNtD/140 Recipiente para nutriÇão
enteral plástico transparente
500 ml com tampa
rosqueada alça etiqueta bico
conector g.ad Lrado nào
estéril atóxico descartável

700 R$ 1.015,00

174 405155 uNtD/140 Sabonete líquido 800 ml refil
com ponta dosadora para
dispenser

60 R$ 8,646 RS 518,76

175 413356 uNtD/140 Seringa aÇo inoxidável
aLrtoclavável 1,8 ml
retrocarqa carpule aspiracão

6 R$ 45,00 t{$ 270,00

i/ô 428807 u N tD/140 Seringa polipropileno
transparente 20 ml bico
central simples ou Luer Slip
êmbolo com rolha borracha
graduaÇão máxima de 1 em
1 ml sem aqLrlha e esiéril

400 R$ 0,70 R$ 280,00

177 428805 uN tD/140 Seringa polipropileno
transparente 10 ml bico
central simples ou Luer Slip
êmbolo com rolha borracha
graduaÇão máxima de 0,2
em 0,2 m, sem agulha e
estéril.

400 R$ 0,s3 R$ 212,00

178 428803 uNtD/140 Seringa polipropileno
transparente 3 ml bico
central simples ou [-uer Slip
êmbolo com rolha borracha
gradLração máxima de 0,2
em 0,2 ml, sem agulha e
estéril

400 R$ 0,38 R$ 1s2,00

1 79 428074 uNrD/140 Seringa polipropileno
transparente 5 ml bico
central sinrples or-r Luer slip
êmbolo com rolha borracha
qraduaÇáo máxima de 0,2

600 R$ 0,42 R$ 252,00

Pá gina 43

R$ ,1 ,45





olo,rt
hf, UNI§§PIO NE PLAil{A§.TO

0NPJ: 76.460.526/0001 " I 6
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 355|i-8101

E-mail: planalto@planalto. pr. gov. br
Praça São l-rancisco cle Âssis, I 583

B575[}.OOO PLANAI-TO - PÂRANÂ

em 0,2 ml, sem agulha e
estéril

180 436009 uNtD/140 Sonda látex siiiconado
Í-OLEY no 12, 2 r,,ias com
balão de 30 ml superfície
lisa oriÍícios laterais
la rgos/a rredondados válvula
borracha firnil drenagem c i
conexão padrão estéril

20 R$ 4,137 R$ 82,74

181 436011 uNlD/140 Sonda látex siliconaclo
FOLEY no 14, 2 vias com
balão de 30 n'l sL,perfície
l.sa ori'ícios laterais
la rg os/a rred ond ados válvula
borraclra funil drenagem c i
conexão padrão estéril

20 R$ 4,312 R$ 86,24

1B2 .436007 u fil D/140 Sonda látex siliconado
FOLEY no '16, 2 vias com
balão de 30 ml super'ic.e
lisa orif Ícios laterais
la rgos/arred ondados válvula
borracha funil drenagem c /
conexão padrão estéril

20 RS 4,005 R$ 9ú,10

túJ 4360!3 uNtD/140 Sonda látex siliconado
FOLEY no 18, 2 vias com
balão de 30 ml superfície
lisa orifÍcios Jaterais
la rgos/arred ond ados válvula
borracha funil drenagem c i
conexáo padrão esteril

20 R$ 4,863 R$ 97,26

184 436010 u NtD/140 Sonda látex siliconado
FOLEY n" 20 2 UN com
balão de 30 ml superfície
lisa orif ícios laterais
la rgos/a rred o nd ados válvula
borracha funil drenagem c i
conexaro padrão estéril

lt) R$ 5,046 tt$ 1 00,92

185 436001 uNtD/140 Sonda treto urinário tipo
FOLEY, 100% SrLtCOt,lE,
calibre 12 french, 2 vias,
conectoT padrao, com balão
de cerca 5ml, concctor
padrão.

2A R$ 2s,00 R$ 500,00
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186 436229 u N tDi 140 Sonda uretral PVC atóxico
siliconado no B maleável
transparente atraumática
estóril embalagem individual
(Com 2 orif ícios para
drenaqcm da u rin a).

600 R$ 0,605 R$ 36s,00

187 435976 uN tD/140 Sonda uretral PVC atóxico
siliconado no '10 maleável
transparente atraumática
esteril embalagem individual
(Com 2 orifícios para
drenaqem da urina)

3000 R$ 0,70 R$ 2.100,00

188 275722 tJ N tD/'140 Sonda uretral PVC atóxico
siliconado no 12 maleáve
transparente atraumática
estéril embalagem individual
(Com 2 oriÍícios para
drenaqem da u rina)

8000 R$ 0,73 R$ 5 840,00

189 278683 uNlD/140 Sonda uretral PVC atóxico
siliconado no 14 maleável
transparente atraumática
estéril embalagem tndividual
(Com 2 orifícios para
drenagem da urin a).
MARCA I\4EDSONDA OU
BIOSANI, conforme
determinação medica e
parecer farmacêutico para a
dernand a apresentada.

8000 R$ 0,775 R$ 6 200,00

190 279760 uNtD/140 Sonda/cateter de aspiração
traqueal no 6, PVC atóxico
ílexível, ponta atraumática,
estéril, embalaqem individr-ral

300 R$ 0,60 R$ 180,00

191 t/v/ó5 uN tD/140 Sondaicateter de aspiração
traqueal no B, PVC atóxico
íLexível, ponta atraumática,
estéril embalaqem indtvidLtal

300 R$ 0,605 R$ 181,50

192 279765 u N lD/140 Sonda/cateter de aspiração
traqueal no í0, PVC atóxico
flexível, ponta atraumática,
esteril, embalaqem individual

400 R$ 0,70 R$ 28C,00

193 279764 u N tD/140 Sonds/cateter de aspiração
traqueal no í2, PVC atóxico
flexírrel, ponta atraurnática,
esteril, embalaqem indiviclltal

400 R$ 0,73 R$ 292,00

194 279751 uN tD/140 Sonda/cateter de aspiraÇão 400 R$ 0,775 Rg "310,00

I)ágirra 4 5



I



o

J0oszr

Nfi UhI ICIPICI DE PLANALTO
CNPJ: 76.4 60.526/000'l - I 6

fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
I)rlça Sio Frirncisco rlc Âssis, I bB3
B575O.OOO PLANÂITO - PAI.{ANA

traqueal no 14, PVC atóxico
flexível, pcnta atraumática,
esteril, embalaoem individr-ral

195 435898 uNtD/140 Sonda trato digestivo
gradr.racla, ponta - distai
fechada, com orifícios
laterais, com fio guia, peso
metálico, radiopaca.
descartável, aplicação
nasoenteral, calibre 6, 60
cm de comprimento

4 R$ 10,86 R$ 43,44

196 435901 uNtD/140 Sonda trato digestlvo,
graduada, ponta dlstal
fechada, com orif ícios
laterais, com fio guia, peso
metálico, radiopaca,
descartável a plicaÇào
nasoenteral, calibre '10, 120
cm de comprimento

4 R$ 10,866 R$ 43,46

197 435899 uNtD/140 Sonda trato digestivo,
graduada, ponta distal
fechada, com orifícios
laterais, com fio guia, peso
metálico, radiopaca,
descartável, aplicação
nasoenteral, callbre B, 100
cm de comprimenio

4 R$ 10,972 R$ 43 89

198 438395 uN lD/140 Sonda trato digestivo,
graduada, ponta d ista I

fechada, com orif ícios
laterais, com fio gLria, peso
metálico, radiopaca,
descartável, aplicação
nasoenteral, calibre 12, 100
cnr de cornprimenlo

4 R$ 1 1,256 R$ 45,02

199 438089 tJNID/140 Termômetro clínico d gital
infravermelho, uso em testa,
medida a distância, com
alarmes e memória

4 R$ 100,00 R$ 400,00

240 43580'1 uNtD/140 Termômetro clínico dlgital
ate 45 graus uso axilar e oral
com alarmes e memória da
úrltima mediÇão

10 R$ 16,323 R$ 163,23

241 330570 UNID/140 Tesoura aço inoxidável 15
cm reta l\4etzembaum

10 R$ 39,995 RS 399,95
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202 344131 UNID/140 Tesoura aço tnoxidável 9
cm reta Spencer

10 R$ 44,225 R$ 442,?_5

203 318192 uN tD/140 Tesoura aço inoxidável 12
cm reta con duas pontas
finas lris

10 R$ 17,689 R$ 176,89

204 325141 u NtD/140 'fesoura aço inoxidável 15
cm reta lúayo Stille

tz R$ 39,275 R$ 471,30

205 292884 U N ID/140 Tesoura aço lnoxidável 14
cm Joseph reta

12 R$ 35,1 96 R$ 422,3s

206 uN tD/'140 Teste rápido gravidez, para
exame qualitativo de Bhcg

150 R$ 1,533 R$ 229,95

207 uNlD/140 Tubo/sonda endotraqueal
sem balonere, tamanhos
diversos de 2 a 6, conforme
necessidade

30 R$ 5,29 R$ 158,70

208 uNrD/140 Tubo/sonda endotraqLreal
com balonete, tan athos
diversos de 2 a 6, conforme
necessidade

30 rt$ ô,095 R$ 182,85

209 428480 uNtDi 140 Tubo hospitalar em silicone
formato circular, liso , uso
para fornec mento de at
comprimido, No 202 . Pacote
com 15 metros

1 RS 168,95 R§) 168,95

210 281424 FR/140 l.]midificador en)
polipropileno com inserto de
latão 250 ml boca larga
identiíicação pad'ão ABNT
para oxigênro com conexão
borboleta

o R$ 16,50 R$ 99,00

211 24716A U N ID/140 Válvula reguladora
cilindro de gás manual
manômetro em
cromado complêta

para
com
ferro

6 R$ 240,00 R$ 1.440,00

212 452022 uNlD/140 Wraps para
(embalagem
esterilizaÇão)

esterilizaÇão

polipropiLeno
gramatura 409/m2
de 30/30 cm
Termoselante

pa ra
em

SMS,
em folha

cor azul.

200 R$ 0,30 R$ 60,0c

lt3 452023 uNlDi 140 Wraps para esterilização
(embalagem para
esterilizaÇão) em
polipropiLeno -SMS,
qramatLrra 40q/m2 em folha

200 R$ 0,40 R$ 80,00
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de 40140 cm. Termoselante

214 452017 uN tD/140 Wraps para
(emba lagem
esterilização)
polipropilen o

esterilização
pa ra

ent

gramatura 4Aglm2,
cm. Termoselante

SÀ/S,
50/50

200 R$ 0,70 R$ 140,00

TOTÁ.1: R$ 392.210,30

6. coruorçÕrs Dos trENS

6.1. Os comprimidos, cápsulas, frascos, ampolas, tubos

acondicionados em caixas (embalagens) contendo o
impressa a indicação qLlantitativa, qualitaiiva, número do

e demais materiais deverâo ser

nome do fabricante, trazendo

lote, data de fabricação e data

de validade;

6.2. Os itens deverão estar no mínimo 6 nreses antes do prazo de validade total. Na

hipótese de absoluta impossibilidade de cumprirnento desta conclição, dcvidamente

justificada e previamente avaliada pela inslância gestora, a Secretaria poderá,

excepcionalm ente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a

proceder a imediata subsiituição, à vista da inviabilidade de utilização dos medicamentos

no perÍodo de validade;

6.3. As embalagens, ampolas e frascos não poderáo teT rasLrras nos núrmeros de lotes e

datas de validade, e os lacres dos medicamentos devem estar intactos,

0.4.'l-odos os itens licitados deverão possuir registro na Agência Nacional de Vigilância

Sanitária - ANVISA, visto a utllização em procedimentos médicos.

6.5. Quando os medicamenios forem fracionados, ou seja, não estiverenr em sua

embalagem secundária orlginal, os mesmos devem ser acondicionados de formr a evitar

quebras, vazamentos e desvios de qLralidade;

6.6 Os itens devem ser acondicionados e transportados de íorma segLrra, cvitando perdas

e transtornos no momento das entregas.

7. DA ENTREGA
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7 .1 . O prazo de entrega dos itens e de 10 dias corridos após o recebimento da

Solicitação de Compra, que será enviada via e-mail da empresa, conforme necessidade

da seci-etaria de saúrde;

7.2. Os itens deverão ser entregues no almoxarifado da Central de Abastêcinrento

Farmacêutico (CAF) localizado na Rua Júrlio Skrzypczak, 7 42. Baita Nossa Senhore de

Lourdes, CEP. 85750-000, municíp o de Planalto-PR, de segunda à sexta-feira das 7h30

às 1 t h30 e das 13h às '1 7h,

7.3. Os itens serão recebidos, imediatamente depois de efetuada a entrega, pclo(a)

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efelto de posterior

verificaçáo de sua conformidade com as especificaÇÕes constantes neste Ternro de

Referência e na proposta.

7.4. Os bens poderão ser reieitados, no todo or,l em parte, quando em desacordo com

as especificaçÕes constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser

substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada,

às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades

o. DAS OBRIGAÇÕCS ON CONTRATÁ.NTE

8.1. São obrigaçóes da Contratante:

8.2. Receber o objeto no prazo e condiçóes estabelecidas no Edital e seus anexos,

8.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeiçÕes, falhas oLl

irregularidades veriÍicadas no objeto Íornecido, para que seja substittlído, reparado otl

corrlg id o;

8.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçÕes da Contratada, através de

comissáo/servid o r especialmenle designado;

8.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do

objeto, após o ATESTO da Nota Fiscal/FatLrra pelo servidor do Serviço de Saúde,

8.6. Prestar as inÍormaçÕes e os esclarecimentos qLle venham a ser solicitados pela

empresa íornecedora atinentes ao objeto do edital;

8.7. Acompanhar, fiscalizar e supervisionar o fornecimento dos medicamentos, por meio

cla verificação das especificaÇÕes do edital e quantidades solicitadas, bem como a

qualidade;

MUNICÍPIO D§ PLANALTO
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8.8. Devolver todo e qualqr-rer medicamento ou material que estiver fora Cas

especrficaÇÕes e solicitar expressarnente sua substitLtição.

8.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assLtnlidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente -lerlro de

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrênci3 Co ato da

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGAÇÓES DA CONTRATAD,A

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigaçÕes constantes no Edital, seus

anexos e sua proposta, assttmindo como exclusivamente seLls os rlscos e as despesas

decorrentes da boa e perfeita execuÇão do objeto e, ainda:

S.2. EÍetuar a entrega do obleto em perfeitas condiçÕes, con[orme especiÍicaÇÓes

prazo e local constantes no Edital e SeLIS anexos, acompanhado da respectiva nota Íiscal,

na qual constarão as indicaçÕes reÍerentes a: marca, fabricante, procedência, registro e

validade;

9.3. Todos os medicanrentos deverão observar rigorosamente as deterrninaçoes

legais no que tange ao registro, autorizaÇão cle produçáo, ao arrnazenamento e à

comercialização nos órgàos competentes,

9.4. Res ponsa bilizar-sc pelos vícios e clanos decorrentes do objeto, de acorclo com os

artigos 1 2, 13 e 17 a 27 , do Código de Defesa do Consumidor (Lei n" 8 078, de 1990);

7.1,3. sr-rbstituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Ternro de

Referência, o objeto com avarias oLt defeitos,

9.5. Comttnicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e qLlatro) horas que

antecede a data cla entre§Ja, os mot vos que impossibilitem o cttmprimertl.o clo prazo

pre'risto com a devida comprovaÇào;

9.6. Manter, durante toda a execuÇão do contrato, em conrpatibilid ad e cont as

obrigaçÕes assumiclas, todas as condiçÕes de habilitação e qualifrcaçáo exigidas na

lrcitaÇão;

9.7. Responder, integralmente, por perdas e danos qLre vLer a caUSar ao Município ou

a terCeiros em razãO de ação ou omissão, dolosa oli culposa, sua ou de SetlS prepostos,

independentemente de outras cominações contratllais ou legais a que estiver sujelta;

MUISICIPIü NE PLANAI.TO
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sempre que solicitado;

9.10. Assumir os ônus e responsabilid ad es pelo recolhimento da todos os trib'-ttos

federais, estaduais e municipais qLre incidam ou venhant a incidir sobrc o objelo deste

Ternno de Referência;

9.1 1. Entregar os medicamentos em suas embalagens originais e em perfeitas condiçÕes;

9.12. Cumprir, as suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas

obrigações;

9.13. Responsabiliza r-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja

transporte especial quando o produto assint exigir, assttmindo exclusivamente a

responsa bilidade por todas as despesas relativas à entrega do objetc até o devido atesto

da Nota Fiscal, inclusive o frete,

9,8. Substituir no prazo de 48 (quarenta e oito)

defeituoso pelo requisitante;

9.9. Apresentar documentos que comprovem a

10. SUBCONTRATAÇÃO

10.1 A contratada não poderá transferir

parcialmente, as obrigaçÕes assLrmidas,

obrigada.

odotz,

horas o item que for consideiado

procedência do produto fornecido,

a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo

nem subcontratar qualquer forma a que está

1i. CUSTO ESTIMADO

11.1 O custo estimado anual (global) da presente contratação e de R$ R$ 392.210,30

(trezentos e noventa e dois mil duzentos o clez reais e trinta centavos).

11.2 Os valores estimados supracitados não implicam em previsão de cródito em favor da

contratada, que somente fará jus aos valores após a soiicitaÇão da compra atraves de

pedido Íormal e consequente entrega dos itens;

11.3 O custo estimado da contrataÇão e os respectlvos valores máximos foram apurados

obedecendo a recomendaÇã o 00912a21 emitida peLo Gepatria, na p ataforma Banco de

Preços utilizada pelo município a qr-ral disponibiliza aÍnpla pesqltisa de mercado, inclttsive

enr sites de vendas(domÍnio amplo), Banco de Preços da Saúrde - BPS, aplicativo tr,4enor

Preço - Nota Paraná, r-rltima licitação do Município e diretamente com fornecedores
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conforme tabelas em anexo. A cotação foi realizada pela servidora Fernanda Carla Orso

Soares, Bioquímica do Município de Planalto.

12. GERÊNC|A E FTSCALTZAÇÃO OO COTTRATO

12.1 . O contrato será acompanhado, controlado, f iscalizado, gerenciado e avaliado pela

Secretária de Agricultura desta municipalidade.

12.2. A Íiscalizaçáo exercerá rigoroso controle em relaçáo á qualidade clos serviços

executados e/ou entrega do objeto, a fim de possibilitarem a aplicaçáo das penalidades

previstas.

12.3. Ao fiscal do contrato compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execttÇão

do contrato e dos respectivos servigos e/ou entrega, hem como dirim r qualqLter duvida e

pendencia que surgirem no cLrTSo de sua execuçáo, determinando o que for necessáric

para a regularizaÇão das faltas, ou problemas observados, conÍorme prevê o art,67 Ca le

n"8666/93 e suas alteraçôes.

12.4. Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços e/ou entrega do objeto

será a acompanhada e Íiscalizada por servidor especialmente clesignado, Gilmar LLtiz

Scherer, Secretário de Saúde, o qual assumirá a fLrnÇáo de fiscal do Contrato, nos termos

do art. 67 da lei n'8.666/93.

Planalto, 25 de abril de 2022.

Gilmar Luiz Scherer

Secretário Municipal de Saúde

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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EDITAL or pRecÃo No o$t2az.2
PROC ESSO ADMI NISTRATIV O NO 1 5212022
MODALIDADE: PREGAO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresas l)a.ra aqt!isição de forma parcclada, de
MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, destinados às ações
de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal cle Saúde e
dispênsação nas Unidades de saúde do município de Planalto - PR.

ANEXO - II

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

(papel timbrado da licitante)

A empresa
eletrônico, se

lnformar Valor total R$...

A valiclade desta proposta e de 60 (s^essenta) dias corridos, contados da data da abertura da
sessão pública de PREGAO ELETRONICO

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelêcidas
neste êdital e seus anexos.

de 2422.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Leg íve l/Cargo)

MUNICIPIO DE PLANALTO

Item Especificação Marca e
Modelo

U n iclade Quantidade Valor
Unitário R$

1 XX XX XX R$
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EDITAL oe pnecÃo N. o$na22
PROCESSO ADMI NISTRATIV O N" 1 52 12022
MODÁ.LIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEIV

OBJEl-O: Contratação de cmpresas para aqrrisição de fortna parcelada, dê
MEDICAMENTOS E MATERIAIS wtÉOtCO-ttOSpITALARES, destinados às ações
de promoção e recuperação à saúde da Secretaria MLtnicipal de Saúde e
dispensação nas Unidades de saúde do mttnicípio de Planalto - PR.

ANEXO - lll

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Á pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná
PREGAO ELETRONICO NO 043/2022

Pelo presente instrumento, a empresa CNPJ no com sede
atravós de seu representante legal infra-assinado, que:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, qr,te se enqttadra na situaÇão de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei
Complementar no 123/06, alterada pela Lei Complementar no 147114, bem assim qtle
inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu clesenq Ltad ra mento desta situação.

lllJ.a rca r este item caso se enauadre n-a situaçáo de microem.Qlesa, e-FpI9§a !-9-p-eqqe-nq pqle-
ou coopgl4trva

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXlll do art. 7o da ConstituiÇão Federal,
não empregamôs menores de dezoito anos em trabalho notLrrno, perigoso ort insalLtbrc e nem
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprencllz, a partir dos
quatorze anos de idade, em climprimento ao que determina o inciso V clo art. 27 da Lei n"
8.666/93, acrescida pela Lei n" LB54/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes
impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrênc'as poster,orcs.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi deciarada inidÔnea por nenhum órgào
público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o podor público.
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4) Declaramos, para os devidos fins que náo possuÍmos em nosso quadro societário e de
empregados, servidor ou dirigente de órgão o,"r entidade contratante ou responsável pela
licitação, nos termos do inciso lll, do artigo 9' da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1093.

5) ComDrometo-me a manter durante a execuÇão do contrato, em compatibilidade com as
obrigaÇóes assumidas, todas as condiçÕes de habilitaÇáo e qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente
procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal
empresa e o(a) Sr.ía) ........ .., Portador(a) do RG sob

cuja função/ca rgo
respcnsável pelaé....,.,..,,.,.,........ ,.(sócio ad m in istrad orlprocu rad orld iretor/eic),

assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

7) Declaramos, para os devidos fins qLte em caso de qualquer cornunicação futura
referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contrataÇão, concordo
quo a Ata (lê Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguLnte ery.lereçr:

E-m a il:
Telefone: 0

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de

alteraÇão junto ao Sistema de Protocolo deste Munlcípio, sob pena de ser considerado como

intimado nos dados anteriormente fornecidos,

e constitu ímos o

Local e Data

AssinatLrra do Responsável pela Empresa
(Nome Leg ível/Cargo)

h/tUNlClPlO DE PLANALTO

dcs
da
rlo
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85750-OOO PLÀNÂLTO' PÂRANÂ

EDITAL DE PREGÃO NO A4312022
PROCESSO ADMINISTRATIV O NO 1 5212422
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Contratação dê emprêsas para aquisição de forma parcclada, de
MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO.I-IOSPITALARES, clestinados àS aÇõeS
de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúclo e
dispensação nas Unidades de saúde do município de Planalto - PR.

ANEXO _ IV

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento parlicular que firma de um lado, o [/UNICÍPlO DE PLANALTO, com
sede à Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF
sob o n" 76.460.526i0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor LUIZ
CARLOS BONI, inscrito no CPF sob o no 747ÁY.A29-20 e abaixo assinado, doravante
designado CONTRATANTE e de outro ......... , inscrita no CNPJ sob o no , corn sede
na cidade de............... , neste ato representado pelo(a) Sr.(a).......,....., portador do CPF no

doravante designada CONITRATADA, estando as partes sujeitas as normas da l.ei
8.666/93 e suas alteraÇÕes subseqüentes, ajustam o presente contrato em decorrência da

licitaçáo realizada através do Pregão Eletrônico n'04312022, mediante as seguintes cláusLtlas
e condiçÕes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo e Contratação de. empresas para aquisição de forma
parcelada, de MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-IIOSPITALARES, destinados às
ações de promoção e recuperação à saúde da Secretaria Municipal do Saúde e

dispensação nas Unidades de saúdo do município de Planalto - PR.

PARÁGRAFO UNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato,
assim cortto ao Edital n" 04312022 - pregáo eletrÔnico, observadas as especifrcaçÕes
o isponibilizad as no Anexo I do referido inst'umcnto.

CLÁUSULA SEGUNDA * DO PREÇO

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda
em receber e de R$.....(...,), e o presênte contrato não prevê atualizaÇão de valores.

PARÁGRAFO UNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao

objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como
demais encargos inerentes e necessários para a completa execuçáo das sr"tas obrigaçÕes
assurmidas pelo presente conirato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMEi\ITO

MUNICIPIO DE PLANALTO
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CNPJ; 76.460,526/000.1 -l 6
Fone: (46) 3555-8100 - l-axr (46) 3555-8101

E"rnail: planaltoQ)planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1 5$3
B5750.(.)Ol) PLANÂLTO " PARANA

Os pagamentos serão efetuados em até 30(trinta) dias, contados a partir da apresentação da
Nota Fiscal, acompanhada das CND's FGI S, TRABALHISTA e FEDERAL e após c
recebimento definitivo do objeto, atraves de transferência eletrônico para a conta bancária da
Contratada indicada pela mesma.

PARÁGRAFO PRIIVEIRO - O respectivo pagamento somente será eíetuado após efetivo
cumprimento das obrigaçÕes assumidas decorrentes da contrataÇão, em especial ao art. 55,
inciso Xlll da Lei Federal no 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As fatr.rras deverão ser apresentaclas pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, em 0í (uma) via, devidamente regLrlarizada nos seus aspectos Íormais e
legais.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a

CONTRATADA das responsa bilidades assumidas na forma deste contrato, independentemen te

de sua natureza, nem implicará na aprovaÇão definitiva do recebimento da nrercadoria.

PARAGRAFO QUARTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao
CONTRATANTE, o pagamento §erá sustado até qr-re as providências pertinentes tenham sido
tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregttlaridade.

PARÁGRAFO QUINTO - As faturas deverão ser entÍegues e protocoladas na sede do
CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de
expediente.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no
NnUNICÍPlO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqLtente a csta.

PARÁGRAFO SETIMO - A Administração Mr.rnicipal não está obrigada a contratar todo
quantitativo de serviços/m ateria is constantes neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - Os recursos clestinados ao pagamento do objeto de que trata o ediial
04312022 - pregáo eletrônico e consequente contrato, são provenientes dos Tecursos Iivres. Os
recuTsos orçamentários correráo por conta da seguinte dotação:

DOTAçÕES
Conta da dêspesa Funcional programática Destinação de recttrso

01800 09.126 10.301 1001.2030 3.3.90.30.00.00.00000
01810 09.126.10.301 .1 001 .2030 3.3.90 30 00.00.00303

01 820 09 126.10.301.1001 2030 3.3.90.30.00 00 00494

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA cleverá apresentar juntamente com a Nota
Fiscal/[:atura, as certidÕes comprovando a sLra situaçáo regular perante à SegLrridade Social e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGI'S. A CONTRATADA deverá ainda, manter
durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação especrÍicadas no eciital
(Fazendas: Federal, Estadual e lVunicrpal e JustiÇa do Trabalho).

MI.JNICIPIO DE PLANALTÜw&
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Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-Bl01
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pRnÁoRRfo oÉCtwO - Durante a vigência do contrato, os valores registrados náo serão
reajustados.

PARÁGRAFO DECINIO PRIMEIRO - Somente poclerá ocorrer a recomposiçáo de valores nos
casos enquadrados no disposto no Arligo 65, ll, "d' da Lei 8,666/93.

PARÁGRAFO DECIMO SEGUNDO - Não seráo liberadas recomposiçÕes decorrcntes de
inflação, que não configurem álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Os pedidos de recomposição de vaiores dcverão ser
protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura tt4Ltnicipal.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Somente serão anallsaclos os pedidos de recomposiçáo de
valores que contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposiçã0,
conforme disposto no Artigo 65, ll, 'd'da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO DÉClMo QUINTo - os valores recompostos somente serão repassados após a

assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do "fernto de
Aditamento.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES, EruTRECA E VIGÊNCIA

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de entrega dos itens e de 10 dias corridos após o

recebimento da Solicitação de Compra, que será enviada via e-mail da empresa, conforme
necessidade da secretaria de saúde;

PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens deverão ser entregues no almoxarifado da Central de
Abastecimento Farmacêutico (CAF) localizado na Rua Júlio Skrzypczak, 742 Baino Nossa
Senhora de Lourdes, CEP: 85750-000, municÍpio de Planalto-PR, cle segunda à sexta-fetra,
das 7h30 às 1 '1h30 e das 13h às 17h;

PARAGRAFO TERCEIRO - Os itens serão recebidos, intediatamente depois de efetuada a

enlrega, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçáo do contrato, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade com as especificaçÕes constantes neste Termo de
Referência e na proposta.

PARAGRAFO QUARTO - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especlÍicaÇÕes constantes neste Termo de Referência e na proposta,
devendo ser substituÍdos no pnzo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

PARAGRAFO QUINTO- Os comprimidos, cápsulas, frascos, ampolas, tubos e demals
materiais deverão ser acondicionados em caixas (emllalagens) ccntendo o ncnre do
labricante, trazendo impressa a indicaÇão quantitativa, qr.talitativa, n(lmero do lote, data de
fabricação e data de validade;

!\,IUNICIPIO DE PLANALTO
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Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E"mail: planalto@planalto.pr.gov.hr
Praça São l'rancisco de Assis, I 583
B5750.(]OO PLÂNÂLI'O - PAI1ANÂ

PARAGRAFO SEXTO - Os itens deverão estar no mínimo 6 meses antes do prazo de validade
total. Na hipótese de absoluta lmpossibilidade de cumprimento desta condiçâ0, devidamente
justificada e previamente avaliada pela instância gestora, a Secretaria poderá,
excepcion almente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder
a imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilizaçáo dos medicamentos no período de
validade;

PARACRAFO SETIIVO - As embalagens, ampolas e frascos não poderão ter Tasuras nos
números de lotes e datas de validade, e os lacres dos medicamentos devem estar intactos;

PARAGRAFO OITAVO - Todos os itens licitados deverão possuir registro na Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA, visto a utilizaÇão em procedimentos módlcos.

PARAGRAFO NONO - Quando os medicamentos forem fracionados, oLt seja, não estiverem
em sua embalagem secundária original, os mesmos devem ser acondicionados de forma a

evitar quebras, vazamentos e desvios de qualidade;

PARAGRAFO DECII\4O - Os itens devem ser acondicionados e transportados de forma segura,
evitando perdas e transtornos no momento das entregas.

PARAGRAFO DECIIVO PRIIVEIRO- O prazo de vigência do presenie contrato e de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da asslnatura do rnesmo.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕTS OT EXECUÇÃO / OBRIGAÇÓES DA
CONTRATADA:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada deve cumprir todas as obrigaçÕes constantes no

Edital, seLrs anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos É) as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

PARAGRAFO SEGUNDO- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condiçÕes, conforme
especificaçÕes, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectlva
nota fiscal, na qual constarão as indicaçÕes reÍerentes a: maTCa, íabricante, Procedência,
registrc e validade;

PARAGRAFO TERCEIRO- Todos os medicamentos deverão observar rigorosamente as

determinações legais no que tange ao registro, aLltorizaÇão de produÇão, ao armazenamento c
à comercializaçáo nos órgãos competentes;

PARAGRAFO QUARTO- Responsa bilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de

acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Deíesa do Consumidor (Lei n" 8 078, de

1990); 7.1,3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste l'ermo de

Referência, o objeto com avarias ou deÍeitos;

MUNICIPIO DE PLANALTO
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Praça São Francisco de Assis, l liQ3
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PARAGRAFO QUINTO- Comunicar à Contr-atante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motrvos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovaçào.

PARAGRAFO SEXTO - Manter, durante toda a execuÇão do contrato, em compatibilidade coilr
as obrigaçÕes assumidas, todas as conclições de hal)ilitação e qualiftcação exigidas na
licitação;

PAÍ1GRAFO SETIMO- Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a callsar ao
l\,4unicípio ou a terceiros em nzáo (ie agão ou onrissáo, dolosa ou culposa, sua ou de seus
prepostos, independentemente de oLrtras cominações contratuais ott legais a que estiver
sujeita;

PARAGRAFO OITAVO- Substituir no prazo de 48 (quarenia e oito) horas o ítem que íor
considerado defeituoso pelo requisitante;

PARAGRAFO NONO- Apresentar documentos que comprovem a procedêrlcia do produto

fornecido, sempre que solicitado;

PARAGRAFO DECIIVO- Assumir os ônrrs e responsabilidades pelo recolhimento cio todos os
tributcs Íederais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o obleto cleste
Termo de ReÍerência;

PARAGRAFO DECIIVO PRIIVEIRO- Entregar os medicamentos em sLras embalagens originais
e em perfeitas condiçÕes;

PARAGRAFO. DECIIVO SEGUNDO- Cumprir, as suas expensas, todas as ciáusulas
contratuais que definam suas obrigaçÕes,

PARAGRAFO DECIIVO TERCEiRO- Responsabilizar-se pelo transporte apropriado clos

produtos, ainda que seja transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo
exclusivamente a respon sabilid a cle por todas as despesas telativas à entrega do objcto até o
devido atesto da Nota Fiscal, incl,rsive o írete.

CLÁUSULA SEXTA. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS Dt:
SUSTENTABILIDADE:

As boas práticas de otimização de recursos, redr-rção de desperdícios e nlenor poluiÇão se
pauta,.n em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Ccntratada,
que deverá fazer uso racional clo consumo de energia e ágLra, adotando medidas para evitar o
desperdício,

FARAGRAFO PRll\,4ElRO - CoLaborar com as medidas cle redução de consumo e uso racional
cla água, cujo(s) encarregado(s) Ceve(m) atllar como facilitador(es) das mLrdanças de
comportamento.

NNL!N!CIPIO DE PLANÂLT'O@"
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PARÁGRAFO SEGUNDo - Dar preferência à aqLrrsição e Llso de equipamentos e

complementos que promovam a redução do consumo de água e qLte apresentem eÍiciêncla
energética e redução de consumo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Evitar ao máximo o uso de extensÕes elétricas.

PARÁGRAFO QUARTO - Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à

reduÇâo rlo consumo de energia e Agua

PARAGRAFO QUINTO - Fornecer aos emoregados os equipamentos de segurança que se
fizerem necessários, para a execução dos serviços.

PARÁGRAFO SEXTO - Dar preferência a descarga e torneira com controle de Vazão, evitando
o desperd ício de água.

PARÁGRAFO SÉTlfVO - Proporcionar treinamento periódico aos empregaclos sobre prát cas
cle sustenta bilidade, em especial sobre redr-rçáo de consumo de energia elótrica, de consumo
de água e destinaÇão de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.

PARÁGRAFO OITAVO - Proibir quaisquer atos de preconceito de raÇa, cor, sexo, crenÇas

religiosas, orientação sexual ou cstaclo civil na Seleçáo de colaboradores no quadro da

em presa.

PARAGRAFO NONO - Conduzir sllas aÇÕes em conformidade com os requisitos legais e

regulamentos aplicáveis, observando também a legrslação ambiental para a prevenÇáo de
adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvicios na prestaÇão dos
serviços, como exige a Lei n" 9.985i00.

PARAGRAFO DECIMO - Desttnar de forma ambientalrrente adequada todos os rnateriais e/ou
insr.rmos clue forem utillzados pela empresa na prestação dos serviÇos, inclusive os
potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de

aerossóis, pneumáticos inservíveis, prodLrtos e componentes eletroeletrÔn icos que estejam em
desuso e sLrleitos à disposição Írnal, considerados lixo tecnolÓgico.

PARAGRAFO DÉCll\4O PRIMEIRo - É proibiclo incinera| qr.ralquer resíduo gerado.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO, - Não e permiticia a emissão de ruídos de alta intensidade.

PARÁGRAFO DECII\4O TERCEIRO - Priorizar a aquisição de bens que selam constituídos por

material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.

PARÁGRAFO DECIMO QUARTO - Priorizar o aproveitamento da ágLla da chuva, agregando
ao slsterna hidráulico elementos qLle possibilitem a captaÇão, transporte, armazenarnento e setl
aproveitamento;
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PARÁGRAFO DECllvO QUINTO - Colaborar para a não geraÇão
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos
a disposiçáo final ambientalmente adequada dos rejeitos.

PARÁGRAFO DEC|lvo SEXTO - A contratada deverá observar no que
execuÇão contratual, criterios e práticas de sustentabilldade, como.

PARAGRAFO DECIMO SÉTl[/O - Dar preferência a envio de docLtmentos
Íim de reduzir a impressão de documentos,

a) Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usaT
preferencialmente a fLlnÇão "duplex" (frente e verso), bem como de papel confecclonado
com rnadeira de origem legal.

b) Capacitar seus empregados, orientando que os resídttos não poderão ser dispostos em

aterros de resÍduos domiciliares, áreas de "bota Íora", encostas, corpos d'água, lotes
vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não Iicenciadas.

PARAGRAFO DECIIVO OITAVO - Armazenar, transportar e destinar os resÍdr-tos em

conÍormidade com as normas tecnicas especíÍicas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condiçÕes ajustadas e
cla CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIIVEIRO - Constituem obrigaÇÕes do CONTRATANTE:

a) Receber o objeto no prazo e condiçoes estabelecidas no Edital e seus anexos;
b) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperÍeiçÕes, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto Íornecido, para que seia stlbstituÍdo, reparado oLt corrigido,
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçÕes cla Contratada, atraves de

com issão/servid o r especialmente designado,
d) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecirnento do obieto,

após o ATESTO da Nota Fiscal/Fatura pelo servidor do Serviço de SaÚlde;

e) Presta!' as informaÇoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

empresa fornecedora atinentes ao objeto clo edital,
f) Acompanhar, fiscalizar e supervisionar o fornecimento dos medicamentos, por meio da

verificaÇão das especificaçÕes do edital e qr-rantidades solicitadas, bem como a

qualidade;
g) Devolver todo e qualquer medicamento ou material que estiver fora das especificaçÕes

e solicitar expressamente sua substituiçáo.
h) A AdministraÇão não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presenteTermo de

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros ern decorrência de ato da
Contratada, de seus ernpregados, prepostos ott subordlnados.
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pRnÁoReFo SEGUNDO - Constituem obrigaçÕes da CONTRATADA:

a) entreg a íexecuta r o objeto, de acordo com as especiÍicaçoes do Anexo ldo Edital do
Pregão Eletrônico no 04312022 e da Cláusula Primeira deste instrumento;
b) responsabiliza r-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional,
incluindo mão-de-obra, segLrros, encargos sociais, tributos, transporte e outras Cespesas
necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
c) responsa biliza r-se pela integral prestaçáo contratual, inclusive qLlanto às obrigaçóes
decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos trabalhistas;
e) assumir total respo nsabilidade pelos danos causados ao CONTRATAITITE oLt a
terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando
o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamaçáo qLre possa surgir em decorrência dos
mesmos;
f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar

necessário;
g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o r:bjeto
contratado, ressalvados os casos determinados pela urgêncla clos mesmos, cujos
entendimentos verbais deverão ser conftrmados por escrito, dentro do prazo máximo de

03 (três) dias úteis;
h) manter todas as condiçÕes exigidas para habilitação e qualificação exigiclas no Edital

do Pregão EletrÔnico n'04312022, durante a vigência do Contrato

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

PARAGRAFO PRIIVEIRO - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislaçáo enr

vigor, o contrato qLle se tornar inadimplente, ou cr-ria jr"lstificativa náo seja aceita pcla

AdministraÇão, estará sujeito as seguintes sançÕes cumulativas ou nã0, conforme
estabelece a Lei de LicitaÇÕes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada inadimplente será aplicada total oLr parcialnrente, às

sançÕes legais, a saber:
a) Adveúência;
b) tt/ulta administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração,
c) Suspensão ten"rporária de l)ârticipação em licilaçáo e impedimento de contratar com a
Aclministração, emissão de declaração de ídoneidade para licitar oLt contratar com a

Administração Pública, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos e inclt.tsão na lista de lmpcdidos de
Iicitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
'l . Corrvocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentaçáo exigida no edital;
3. Apresentar documentaçào ía lsa.
4. Ense.jar o retardamento da execuÇão de sett objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execuÇão do contrato;
7. Comportar-se de modo intdôneo
8. Fizer declaração íalsa ou cometer frautde fiscal.

[*}f-*"r,)'
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PARAGRAFO TERCEIRO - A inexecuÇão contratual, inclusive por atraso injustiíicado na
execuÇão do contrato, sujeitará o contratado à mr-rlta de mora, qLte será graduada de
acordo com a graviCade da rnfraçáo, obedecidos os seguintes limites máximos
a) Ocorrendo atraso, ou não realizaçâo da entrega do obieto coníorme contratado,
injustificado o atrasc, a Coniratada incidirá em multa na ordem de 1% (Ltm por cento) so!)re
o valcr iotal percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega,
b) 10"Á (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprlmento total da

obrigaçáo, inclusive no cle recusa do adjudicatário em Íirmar o contrato, ott ainda na

hipótese de negar-se a efetuar o reforÇo da cauçáo, dentro de 10 (dez) dias contados da
ata de sua convocação:
c) 1O% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infraÇão a qualquer cláusula ou

condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigesimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do obleto,
e) O,7ok (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em

atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (clois por cento) sobre o valor do contrato, por inÍração à qualquer cláusula ou

condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
g) 1O% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência clo contrato, contados Ca

última prorrogaÇão, no caso de rescisáo do contrato por ato Llnilateral da administraçáo
mctivacio por culpa da Contratada, garantida deÍesa previa, independentem ente das

demais sançoes cabÍveisl

PARAGRAFO QUARTO - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em con'ta

a natureza e a gravidacle da falta, os prejuízos dela advindos para a Administraçáo Pública
e a reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do

licitante eiou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao mttnicíPio.
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Feclerais no 8.666/93 e
fi.52A102, assim como em decreto regulamentador do pregão, suieitando-se os infratores
às cominaçÕes legais, garanticla a previa e ampla defesa em processo administrativo
3) a rrr.tlta a que se refere este item não impede qLre a AdministraÇão rescincla

Lrnilateralmente o contrato e apliqLle as demais sanÇÕes previstas na lei

4) a multa, aplicacJa após regular processo administrativo, será descontada da garantia do

contratado Íaltoso.
5) se o valor da mr,rlta exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratacla
responclerá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
cleviclos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada iudicialmente
6) não tendo sido prestada garantia, à AdministraÇão se reserva o direito de desccntar
diretamente do pagamento clevido à contratada o valor de qr:alquer mulia porvenitlra
imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seLr pagamento não

eximirá a contratada da responsabilid ade por perdas e danos decoTrentes das infraçÕes

cometidas.

03,í1
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B) serâo punidos com a pena de suspensão temporária Co direito de cadastrar e licitar e

impedimento de contratar com a AdministraÇão os qLre incorrerem nos tlícitos previstos nas
disposiçÕes legais cLtadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneiCade para licitai'e contratar com a

administração, enquanto perdurarem os motivos detei'mlnantes cia pLrnição ou ate quc seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a puniçã0, os que

incorram ern outros ilícitos previslos em lei.

CLÁUSULA NONA _ DAS ALTERAÇÓES CONTRATUAIS

A CONTRATADA fica obrigada a ace,tar. nas mesmas condições contratLrais os acrescin os ou

supressÕeS contratuais que se Íizerem necessárias em alé 25'fo (vinte e cinco por cento) do

valor inicial atualizado do Contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA . DA RESCISÃO

o presente contrato poderá ser rescindiclo de pleno direito pelo coIII-RATANTE,
independentemente cle notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipÓteses:

a) inÍringência de qualqr-rer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, ooncordata ou Íalência da CONTRATADA
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATAI'ITE, transferir, cat-lcionar

ou transacionar qualquer direlto decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n'8,666/93.

PARAORAFO PRIIVEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CoNTRATAN'IE por todos os

prcjuízos que esta vier a sofrer em clecorrência da rescisão por tnadimplemento de suas

obrigaçÕes contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRAI'ANTE, pagará à
CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos ate a data respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APUCÁVTI

O Dresênte instruinento contratLtal rege-se pelas disposlçÓes expressas na Lei no 8.666, de

21.06.1993 e suas alteraçÕes posteriores, na Lei no 8.078, de 11.09 1990 - CÓdigo de Defesa

do ConsLlmidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e ern otltros
referentes ao objeto, ainda que não expllcitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DA TT(ANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual cle documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será

feita por meio de protocolo. Nenhuma outra Íorma será considerada coÍno prova do entrega cle

docLrmentos ou ca rtas.

03[2ú
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Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais
do Município de Planalto - Pr, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto nc art. 61, §
1o, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - D,A REVOGAÇÃO T NruUMÇÃO

Fica asseguraclo ao Município de Planalto - Pr o direito de revogar a licltação por razÕes de
interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ott anrtlá-la em
virtude de vÍcio in sa nável.

PARÁGRAFO PRIIVEIRO - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento sornente
resultará na nulldade dos atos que cliretamente dele ciependam.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qr:ando da declaração de nulidade de algum ato do proceclimento,

a ar,rtoridade competente indicará expressamente os atos a qr"te ela se estende.

PARAGRAFO TERCEIRO - A nulidacle do procedimento de licitação não gera obrigação de

inCenizar pela AdminlstraÇáo.

PARÁGRAFO QUARTO - A nLrlidade da contrataÇão opera efeitos retroativamento, impedindo
os efeitos jLrrídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, aLem de desconstitLtir os já
produzidos.

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum ato será cleclarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao

interesse público ou aos demais interessados.

PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será precedida Ce procedlmento

administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formallzada mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.

PARÁGRAFO SETIMO - A autoriclade competenie para anr-tlar otl revogar a licitação é o

PreÍeito Municipal de Planalto - Pr.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIçÓES GERAIS

Ao presente contratc se aplicam as seguintes disposiçóes gerais:

a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em Âzáo do inadimplemento de
obrigaçÕes da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos corn

o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penal dades previstas no Artigo n' 87 da t-ei

8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclursiva e integral respo nsabilid ad e pelo cLrrnprimento de

tcclas as obrigaçÕes decorrentes da execltção deste contrato, seiam de natLlTeza

trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do
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CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os qLre eventualmente
advirem de prejuízos causados a terceiros.

c) O presente Contrato Adminisirativo sêrá encaminhado através de correio eletrônico,
para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habllitação, competindo
ao Contratado a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
providenciando a entrega da via original no Departamento de LicitaçÕes da Prefeitura
Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.

d) A via deste Insirumento destinada ao Contratacio, devidamente assinada pelo
Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou
para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega
das vias originais prevista no item anterior.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DA FRAUDE E AT'ITICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevençáo à corrupÇão previstas na legislaçáo
brasileira, dentre elas, a Lei de lmprobidade Administrativa (Lei Federal n" 8.429l1992), n Lei
Federal no 12.84612013 e seus regulamentos, se comprornetem quo para a execuçào deste
contrato nenhuma das partes poderá oíerecer", Car ou se comprorneter a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, dc quenr qLrer qLle seja, tanto por conta prÓpria
qrranto por intermédio de outrenr, qLralquer pagamento, doaçáo, conlpensaÇão, vantagens
financeiras ou benefícios indevidÕs de qualquer espécie, de modo fraudulento que constitttam
prática ilegal or,r de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econÔmico
financeiro do presente contrato, seja cle forma diretâ ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam
da mesma forma

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condiçoes estabelecidas no edital n" 04312022 - Pregão EletrÔnico e na proposta
apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento,
independentemente de transcriÇão.

PARAGRAT'O UNICO - Seráo incorporaclos a este contrato, nediante t-.rmos aditivos
qLraisquer modificaçÕes que Venham a ser necessários durante a sua vigôncia, decorrentes das
obrigaçoes assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais conto a prorrogação de
prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

PARÁGRAFO PRll\4ElRO - A fiscalizaÇão da execLrção do obleto contratLral se dará de forma
ampla e irrestrita, competindo ao gestor e ao fiscal do contrato o sett exercício;

PARAGRAFO SEGUNDO - Caberá ao gestor do contrato, o titular da diretoria de gestão de
pessoas, promoverem todas as agÕes necessárias ao fiel cttmprimento das condiçÕes
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estipuladas neste contrato e ainda:
a) Propor ao órgão competente pela instruçã0, a aplicação das penalidades previstas neste
contrato e na legislação, no caso de constatar irregularidaclc corxet da pela
CONTRATADA;
b) Encaminlrar o fato á deliberaÇão superior, com vistas a oÍiciar aos órgãos públicos
competentes para adoçáo das medidas corretivas e punitir",as aplicávers, no caso de haver
indícios de apropriação indebita e de prejuÍzo ao erário;
c) Receber do fiscal as informaçÕes e documentos pertinentes á execuçáo do objeto
contratado;
d) Atestar as notas fiscais e encaminhá-las á unidade competente para pagamento;
e) Promover o adeqLrado encaminhamento, á unidade competente, das ocorrências
contratuais constatadas or-r registradas pelo fiscal para fins de aplicação de penalidades e
demais medidas pertinentes;
f) Manter controles adequado e efetivo do presente contrato sob sua gestão, do qLtal

constaráo todas as ocorrências relacionadas com a execuçá0, inclursive o controle rjo saldo
contratual, com base nas informaçÕes e relatórios apresentados pelo fiscal,
g) Propor medidas que melhorem a execução do contrato,

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao fiscal clo contrato, o servidor Gilmai LLriz Scherer, o
acompanhamento da recebimento do objeto da presente coniratação, informadc ao gestor
do contrato as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento clo contrato e ainda:
a) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução c1o

contrato, determinado o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos
observados;
b) acompanhar e fiscalizar o recebimento dos produtos, dirimir as duvidas que surgrrem no
curso da sua vigôncia do contrato e de tudo dar ciêncta á CONITRATADA, para fie
execução do contato durante toda a vigência do contrato;
c) sustar, recusar, mandar substituir quaisqLrer produtos, obras oLt equipamentos, que
estejam em desacordo com as especiÍicaçÕes tecnicas, e as constantes do termo de
referencia, determinando para a correçáo de possÍveis falhas ou subsiituiçÕes Ce produtos
em desconformidade com o solicitado;
d) conÍe rir a execLrÇão do objeto contratual, por ocasião da entrega das notas Íiscais ou
equivalentes, devendo aíerir os produtos, quando executado satisfatoria rnente, para íins de
pagamento;
e) e)(igir o cumprimento de todos os itens constantes do anexo I do edital, da proposta da
CONTRATADA e das cláLlsulas cleste contrato, e
f) solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que: comprometa a
perfeita execr-rção do contrato; crie obstáculos á fiscalização; não corresponda ás técnicas
ou as exigências disciplinares do órgão; e culo comportamento olt capacidade técnica
sejam inadequados á execução do contrato, que úenha causar embaraço á Ílgcalizaçâo em
razão de procedimentos incompatíveis com o exercício de sua funÇão.

PARAGRAFO QUARTO - A fiscalização de qLre trata esta cláusula não exclui nem redrtz a
responsabilidade da CONTRATADA, pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros, resultantes de ação ou ornissão culposa ou dolosa de qLtaisqLter de selts
empregados ou prepostos.
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