
 

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
 

01 DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES 

02 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

03 DO CREDENCIAMENTO 

04 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

05 DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO 
INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 
2006 

06 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO 

07 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

08 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

09 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, 
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES 

10  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

11 DA HABILITAÇÃO 

12 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

13 DOS RECURSOS 

14 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

15 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

17 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO 
EQUIVALENTE 

18 DO REAJUSTE EM SENTIDO GERAL 

19 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

20 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA 

21 DO PAGAMENTO 

22 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Anexo I – cópia de Termo de Referência  

Anexo II – Minuta de Termo de Ata de Registro de Preço  

Anexo II-A – Minuta de Termo de Contrato 

Anexo III – Planilha de Custos e Formação de Preços   

Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;  

Anexo V-  Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Art. 27, V, da 
Lei nº 8.666, de 1993;  

Anexo VI – Modelo de Termo de Opção/Declaração para Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte;  

Anexo VII – Valor Estimado 

 
 
 
 
 



 

 
 

EDITAL DE PREGÃO RETIFICADO 
 
 
 

Processo Administrativo de Licitação:  nº 24/2021 

Pregão Eletrônico: n°21/2021 

Forma de Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços 

Tipo de Licitação: Menor Preço por Item. 

Legislação Aplicável: Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº. 

10.520/02, Leis Complementares nº. 123/2006, 147/2011, 155/2016, Decreto nº 10.024, 

de 20 de setembro de 2019. 

Período de acolhimento de propostas: 21/05/2021 a 16/06/2021, 09h00 

Sessão de lances: 17/06/2021, 09:00 

Local: www.licitacoes-e.com.br 

Identificador: 863945 

Telefone para Contato: (33) 3244-1248 / 32441309 

Local: Rua Ary Machado, 599 - Centro - Galiléia- MG. 

 

O Município de Galiléia, torna público para ciência dos interessados que, por meio da 

Seção de Licitações, sediado na Rua Ary Machado, 599, Centro – Galiléia, MG, CEP 

35.250-000, inscrito no CNPJ sob o nº 17.005.000/0001-87, realizará licitação, na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor 

preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, as exigências 

estabelecidas neste Edital e demais normas pertinentes em vigor, consoantes às 

condições estatuídas. 

1.DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES 

1.1. A presente licitação tem por objeto realizar o Registro de Preço com a escolha da 

proposta mais vantajosa para futura aquisição de medicamentos para atender a 

Secretaria Municipal de Saúde de Galiléia / MG, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument


 

1.2. A licitação será no procedimento especial de REGISTRO DE PREÇOS o qual seleciona a 

proposta mais vantajosa com observância fiel do princípio da isonomia, com a compra 

projetada para uma futura aquisição e/ou contratação.  

1.2.1 . Sistema de Registro de Preços – SRP – conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para 

contratações futuras. 

1.2.2 . Ata de Registro de Preços – documento vinculativo, obrigacional, com 

característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, 

fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as 

disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 

1.2.3 . Órgão Gerenciador – órgão ou entidade da Administração Pública responsável 

pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e 

gerenciamento da Ata referente ao Pregão. 

1.2.4 - Órgão Participante – órgão ou entidade que participa dos procedimentos iniciais 

do Sistema de Registro de Preços e que integra a Ata de Registro de Preços.  

1.2.5 - A Administração Pública firma um compromisso por meio de uma ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, onde se precisar de determinado produto registrado, o 

Licitante Vencedor estará obrigado ao fornecimento dentro do prazo de validade da 

referida ATA. 

1.2.6. Os preços registrados terão validade de 12 meses, período no qual, os 

respectivos produtos ou serviços poderão ser adquiridos ou contratados pelos órgãos 

públicos gerenciadores e os órgãos participantes do SRP.  

1.2.7. Outros órgãos públicos também podem "pegar carona" nestes preços, bastando 

para isso, obedecer às exigências do Decreto Municipal nº 06/2017 em conjunto com o 

Decreto Federal Nº 7.892/2013 alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 

2.        RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.488-2018?OpenDocument


 

2.1. È dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios 

para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser 

informada no ato compra ou nas cláusulas do contrato. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. As licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 

credenciados junto ao órgão provedor do sistema eletrônico (Licitações-e). 

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha 

pessoal intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no sítio eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, 

ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

no sistema eletrônico (Licitações-e) e mantê-los atualizados junto aos responsáveis 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que atendam às condições deste Edital e 

seus Anexos, inclusive quanto à documentação, e estejam cadastradas e habilitadas 



 

perante o sistema eletrônico provido pelo Banco do Brasil, por meio do sítio eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br. 

4.2 - Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1 - proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

4.2.2 - que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.2.3 -  Estrangeiras que não funcionem no País; 

4.2.4 - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.2.5 - que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação; 

4.2.6 - que tenham sido declaradas inidôneas por quaisquer órgãos públicos federal, 

estaduais, municipais ou do Distrito Federal.  

4.2.7 - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

4.2.8 - Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 

impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da 

Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

4.2.9 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei n.º 10.520/02; 

4.2.10 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei n.º 9.605/98; 

4.2.11 - Das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de Galiléia, 

MG; 

5. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO INSTITUÍDO PELA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 

5.1. Para aplicação do tratamento diferenciado e favorecido instituído pela Lei 

Complementar nº 123, de 2006, as licitantes deverão apresentar Declaração conforme 

modelo constante do Anexo VI; 

http://www.licitacoes-e.com.br/


 

5.2. São consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte aquelas que 

atendam aos requisitos do Art. 3º e §§ da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

5.3. Nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar nº 123, de 2006, considera-se 

receita bruta o equipamento da venda de bens e serviços nas operações de conta 

própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, 

não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; 

5.4. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite de valor para fins 

de enquadramento será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou 

a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses 

(art. 3º, §2º, da Lei Complementar nº 123, de 2006); 

5.5. Para fins de determinação da receita bruta auferida, poderá ser considerado o 

regime de competência ou de caixa, mantido o critério para todo o ano-calendário (art. 

4º, § 2º, da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF nº 

608, de 9 de janeiro de 2006); 

5.6. Não se poderá beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, aquelas que se enquadram no rol do Art. 3º, § 4º, da 

referida Lei. 

6. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

6.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

6.2. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao@galileia.mg.gov.br. 

6.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da 

data de recebimento da impugnação. 

6.4.Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 



 

6.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 

endereço indicado no Edital. 

6.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referencia, do edital e dos anexos. 

6.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

6.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

6.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com 

a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública, quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de 

envio dessa documentação. 

7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

7.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão. 



 

7.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

7.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos 

de negociação e julgamento da proposta. 

7.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

8.1.1 Valor unitário e total do item e Global; 

8.1.2 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 

de Referência e indicação da Marca do produto. 

8.2.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento 

do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital; 

8.4. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de entregar os produtos nos seus termos, bem 

como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 

8.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 



 

8.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

8.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 

8.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, 

após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo 

para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do 

art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e 

da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

9. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações 

exigidas no Termo de Referência. 

9.2.1Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 



 

9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro. 

9.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário. 

9.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

9.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

9.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo). 

9.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações. 

9.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

9.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

9.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

9.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 

sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

9.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 



 

9.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

9.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances. 

9.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

9.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos. 

9.19.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

9.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 

verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O 

sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 

for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 

9.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 

melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

9.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

9.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 



 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no 

prazo estabelecido no subitem anterior. 

9.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

9.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou 

entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

9.25.1 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 

preferência, sucessivamente, aos serviços: 

9.25.1.1 prestados por empresas brasileiras; 

9.25.1.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no 

País; 

9.25.1.3 prestados por empresas que comprovem cumprimento 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. 

9.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas ou os lances empatados. 

9.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 

o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 

condições diferentes das previstas neste Edital. 

9.27.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 



 

9.27.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

9.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 

relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

10.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o 

auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em 

relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital. 

10.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo 

licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitação 

do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será 

analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor. 

10.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e 

Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da 

proposta, desde que não contrariem exigências legais. 

10.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que: 

10.5.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

10.5.2 contenha vício insanável ou ilegalidade; 

10.5.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;  

10.5.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018 – 

TCU – Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível; 



 

10.5.4.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta 

de preços ou menor lance que: 

10.5.4.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços 

global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 

dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 

ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

10.5.4.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores 

àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, 

medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes. 

10.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 

na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

10.7. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média 

dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for 

flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua 

imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a 

legalidade e exequibilidade da proposta. 

10.8. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

10.8.1 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 

de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro 

horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 



 

10.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

10.9.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

10.9.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as 

planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado. 

10.10. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

10.11. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na 

Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em 

relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na 

contratação, se for o caso; 

10.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo 

indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço. 

10.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas; 

10.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 

indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, 

quando não cabível esse regime. 

10.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da 

área especializada no objeto. 

10.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.15. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 



 

10.16. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida, se for o caso. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

11. DA HABILITAÇÃO 

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura aquisição e/ou contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantidopelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos –CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

11.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

11.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


 

11.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

11.1.2.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

11.1.2.1.2 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação 

11.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

11.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

11.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SISTEMA, em formato digital, nos documentos por ele 

abrangidos. 

11.2.1 É dever do licitante encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, 

toda documentação exigida para habilitação, em formato digital, via sistema, 

devidamente atualizada, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão 

pública. 

11.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, sob pena de inabilitação. 

11.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida 

em relação à integridade do documento digital. 



 

11.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

11.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

11.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

11.7. Ressalvado o disposto no item 7.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

11.8  Habilitação jurídica: 

11.8.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

11.8.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

11.8.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

11.8.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

11.8.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 



 

11.8.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

11.8.7 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 

registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

11.8.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva. 

11.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

11.9.1 Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ) demonstrando o CNAE das atividades compatível com o objeto 

da licitação, obtido no site da fazenda pública (http://www.receita.fazenda.gov.br); 

11.9.2 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa 

da Dívida Ativa da União e Receita Federal) e Regularidade junto ao INSS - Instituto 

Nacional de Seguridade Social  

11.9.3 Certidão Negativa de Débito Estadual;  

11.9.4 Certidão Negativa de Débito Municipal, da sede do licitante;  

11.9.5 prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 

(FGTS) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF obtido junto ao site da Caixa 

Econômica Federal;  

11.9.6 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa 

Trabalhistas de acordo com a Lei Federal nº. 12.440 de 07 de julho de 2011, obtida pelo 

site http://www.tst.jus.br/certidao 

 

11.10  Qualificação Econômico-Financeira: 

11.10.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 



 

11.11. Qualificação Técnica: 

11.11.1 Alvará Sanitário vigente expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou 

Municipal da sede do licitante.  

11.11.2 Autorização de Funcionamento de Empresas (AFE), para empresas que 

comercializam produtos médicos hospitalares, expedida pela ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária) em plena validade. 

11.12. As licitantes deverão apresentar ainda a seguinte documentação complementar: 

I – Declaração, sob as penas da lei, de inexistência de fato que possa 

impedir a sua habilitação neste procedimento licitatório, conforme modelo constante do 

Anexo IV; 

II – Declaração, sob as penas da lei, de que não possui em seu quadro de 

pessoal e nem utilizará, sob qualquer pretexto: profissionais com idade inferior a dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou com idade inferior a dezesseis anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, 

conforme modelo constante do Anexo V; 

III – Caso a licitante se enquadre como microempresa (ME) ou empresa de 

pequeno porte(EPP), deverá apresentar declaração de que cumpre os requisitos 

previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, 

conforme modelo constante do Anexo VI; 

11.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 

seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

11.13.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

11.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a 

existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a 

mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 



 

vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, 

a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

11.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

11.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

11.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

11.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 

havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

11.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em 

outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, 

isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das 

sanções cabíveis. 

11.19.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

11.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 



 

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 

de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

12.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

12.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao 

lance vencedor. 

12.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento. 

12.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

12.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

12.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

12.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

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

por extenso, prevalecerão estes últimos. 

12.4.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

12.5.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

12.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 



 

13. DOS RECURSOS 

13.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização 

fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 

concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

13.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

13.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

13.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

13.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

13.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

14.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

14.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 



 

14.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances. 

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

sessão reaberta. 

14.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

14.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

Sistema, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após 

a regular decisão dos recursos apresentados. 

15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

16.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 

sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 

conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 



 

17.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

data de seu recebimento. 

17.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

17.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

17.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 

anexos; 

17.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 

artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos 

nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

17.4. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, sendo 

os contratos, oriundo desse, com validade de até 31 de dezembro do ano vigente, 

prorrogável conforme previsão no instrumento contratual. 

17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta para identificar 

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 

26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 

2002, consulta prévia ao CADIN. 

17.6. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 

vigência da Ata de Registro de Preço e do contrato. 



 

17.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 

habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, 

sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse 

licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, 

após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato. 

18. DO REAJUSTE EM SENTIDO GERAL 

18.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Contrato 

e Termo de Referência, anexo a este Edital, nos limites da Lei. 

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

19.1.  Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 

de Referência. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

20.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Edital e 

Termo de Referência. 

21. DO PAGAMENTO 

21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Edital e no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 

22.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

22.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

22.1.3 apresentar documentação falsa; 



 

22.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

22.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

22.1.6 não mantiver a proposta; 

22.1.7 cometer fraude fiscal; 

22.1.8 comportar-se de modo inidôneo; 

22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 

reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 

compromisso assumido injustificadamente. 

22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre 

os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase 

de lances. 

22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

22.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

22.4.2 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

22.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

22.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com o Ministério Público, pelo prazo de até 

cinco anos; 

22.4.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 



 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados; 

22.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

22.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 

decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo. 

22.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 

termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 

administrativa. 

22.8. O processamento do processo administrativo não interfere no seguimento regular 

dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e 

prejuízos à Administração resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 

ou sem a participação de agente público. 

22.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

22.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 

e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 



 

22.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

22.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

contrato e Termo de Referência. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente na Administração. 



 

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

https://www.diario.galileia.mg.gov.br/ ou 

https://transparencia.galileia.mg.gov.br/licitacoes/ , e também poderá ser lido e/ou 

obtido no endereço Rua Ary Machado, 599, Centro, Galiléia - MG, nos dias úteis, no 

horário das 08 horas às 11 horas e das 13 horas às 16 horas, mesmo endereço e 

período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados. 

23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

23.12.1 ANEXO I – Certidão Termo de Referência (link); 

23.12.2 ANEXO II – Minuta de Termo de Ata de Registro de Preço; 

23.12.2 .1 ANEXO II –A – Minuta de Termo de Contrato; 

23.12.3 ANEXO III – Planilha de Custos e Formação de Preços; 

23.12.4 ANEXO IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;  

23.12.5 ANEXO V – Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Art. 27, V, 

da Lei nº 8.666, de 1993; 

23.12.6 ANEXO VI – Modelo de Termo de Opção/Declaração para Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte; 

23.12.7 ANEXO VII – Valor Estimado. 

 

Galiléia, MG, 18 de maio de 2021. 

https://www.diario.galileia.mg.gov.br/
https://transparencia.galileia.mg.gov.br/licitacoes/


 

 

 

ANEXO I 

 

CERTIDÃO 

CÓPIA DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Processo nº: 24/2021 

Modalidade: Pregão Eletrônico  nº. 21/2021 

Assunto: Cópia do Termo de Referência 

 

Certificamos que o Termo de Referência original (parte deste edital) 

encontra anexado ao oficio do órgão solicitante e disponível no Sistema Licitações-e e 

nos sites: www.licitacoes-e.com.br e https://transparencia.galileia.mg.gov.br/licitacoes/, para analise e 

conferência dos interessados nos termos que dispõe a Lei Federal nº. 8.666/93, 

conjugado com o disposto na Lei Federal nº. 12.527/11, tendo esta certidão o objetivo 

de substituir cópia reprográfica como anexo do edital nos autos do processo. Para 

constar, lavrei e fiz juntada do presente auto na condição de Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal. 

 A cópia do Termo de Referência obrigatoriamente acompanhará ao Edital 

quando fornecido aos interessados a participarem do certame. 

 

  

http://www.licitacoes-e.com.br/
https://transparencia.galileia.mg.gov.br/licitacoes/


 

ANEXO II  

 

Processo Administrativo de Licitação nº. 24/2021 

Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº. 21/2021 

 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Ata de Registro de Preços nº. ....../2021 

Vigência: 12 (doze) meses 

Objeto: a futura aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de 

Saúde de Galiléia / MG. 

 

Ata de Registro de Preços que entre si fazem o Município 

de Galiléia e a empresa ________________, tendo como 

objeto a futura aquisição de medicamentos para atender 

a Secretaria Municipal de Saúde de Galiléia / MG. 

 

O Município de Galiléia, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público 

interno, sediada na Rua Ary Machado, nº. 599, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 

17.005.000/0001-87, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Juarez da Silva 

Lima, brasileiro, casado, residente na sede do Município, doravante denominado 

simplesmente ÓRGÃO, e a empresa _____________________, CNPJ: 

________________, estabelecida à Rua _____________, nº. _________, Bairro: 

_____________, na cidade de ______________________, Estado de 

__________________, representada pelo Sr. _______________________, 

empresário, inscrito no CPF sob o nº.: ________________ e RG MG - 

______________, daqui por diante denominada simplesmente FORNECEDOR, com 

base no Processo Administrativo de Licitação Pública nº. ___/___, Modalidade Pregão 

Eletrônico nº: ___/____, e de acordo com a Lei Federal nº. 10.520/02, conjugado com o 

que couber a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o 



 

presente Ato Administrativo, observadas as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - a presente Ata tem por objeto o registro de preços 

dos produtos especificados nos Anexos do Edital de Pregão n.º _____./___, que passa 

constar nessa ata como Anexo constando somente os itens vencidos pelo fornecedor 

acima identificado, fazendo parte, para todos os efeitos, desta Ata com os preços 

adjudicados e homologados como consequência da realização do certame. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS - o registro de 

preços formalizado na presente Ata terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir 

da data de sua publicação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 

o Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será o Setor de Administração da 

Prefeitura, facultado cada unidade administrativa participante gerenciar a sua cota 

definida no Termo de Referência, que se responsabilizará pelo fiel cumprimento dos 

ditames da legislação vigente. 

 

CLÁUSULA QUARTA - PREÇOS REGISTRADOS - os preços registrados, as 

quantidades e as especificações dos produtos/serviços registrados na presente Ata 

encontram-se indicados nos Anexos que integram essa Ata de Registro de Preços. 

  

CLÁUSULA QUINTA – CONTRATO - a critério do Setor requisitante do órgão licitante, 

obedecida à ordem de classificação, o licitante vencedor, cujo preço tenha sido 

registrado na Ata de Registro de Preço, será convocado para assinar o contrato, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, 

estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Termo de 

Referência, ao edital e à respectiva Ata. 

 

5.1 – o Sistema de Registro de Preços não obriga a compra/serviços, podendo a 

Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades, 

considerando os quantitativos meramente referenciais; 



 

 

5.2 - a municipalidade não está obrigada, durante o prazo de vigência da Ata de 

Registro de Preços, a firmar as contratações que dela poderão advir, podendo realizar 

licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurada ao beneficiário 

do registro de preços a preferência de fornecimento em igualdade de condições; 

 

5.3 - o direito de preferência de que trata a subcláusula anterior poderá ser exercido 

pelo beneficiário do registro de preços quando o órgão licitante, após realizada a 

licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, 

após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando 

ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação; 

 

5.4 - os preços ofertados e registrados poderão ser revistos nos termos do art. 65 da 

Lei Federal nº. 8.666/93; 

 

5.5 - a presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante prévia consulta ao Município, observadas, ainda, as demais regras 

impostas na legislação que rege a matéria. 

 

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO – o pagamento será efetuado na forma definida 

no Edital, depois de emitida a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo 

fiscal do contrato ou órgão gerenciador da ata, comprovado o recebimento, observado 

o estabelecido no art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93, e desde que não ocorra fator 

impeditivo provocado pelo Fornecedor Registrado; 

 

6.2 - os serviços deverão ser executados e os produtos fornecidos conforme estipulado 

no Termo de Referência e no edital; 

 

6.3 - a municipalidade não receberá produtos ou serviços fornecido em desacordo com 

o definido no Termo de Referência, Edital e esta Ata, sem prejuízo da aplicação das 

sanções previstas no ato convocatório; 

 



 

6.4 - nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 

ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços; 

 

6.5 - o pagamento só será realizado após a comprovação de regularidade da mediante 

a comprovação documental da manutenção da regularidade perante a Fazenda 

Nacional, a Seguridade Social, o FGTS, exigidas na fase de habilitação do certame 

licitatório. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR – o órgão 

gerenciador desta ata de registro de preços é a Unidade Administrativa de 

Administração que integra a estrutura organizacional da Prefeitura, sendo facultado o 

gerenciamento das cotas para cada Secretaria, sendo responsabilidade de cada uma a 

indicação sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as 

especificações dos serviços registrados observados a ordem de classificação indicada 

na licitação; 

 

7.1 – o órgão gerenciador deverá observar para que, durante a vigência da presente 

ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 

 

7.2 - o órgão gerenciador deverá conduzir eventuais procedimentos administrativos de 

renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de 

mercado, e de aplicação de penalidades; 

 

7.3 – caberá ao o órgão gerenciador o acompanhar a evolução dos preços de mercado, 

com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata; 

 

7.4 – compete ao o órgão gerenciador acompanhar e fiscalizar o cumprimento das 

condições ajustadas na presente Ata de Registro de Preços; 

 



 

7.5 – compete ao o órgão gerenciador consultar o detentor da ata registrado quanto ao 

interesse em fornecer o produto/serviço a outro(s) órgão da Administração Pública 

Municipal que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 

 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA - o fornecedor que 

registrou o preço do produto ou serviços objeto do processo de licitação obedecerá 

rigorosamente ao disposto no Termo de Referência e o edital do Pregão, além de: 

 

8.1 - providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 

constatadas pelo Órgão Gerenciador referentes às condições firmadas na presente Ata; 

 

8.2 - viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 

presente Ata; 

8.3 -  manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 

habilitação exigidas no Edital; 

 

8.4 - obrigar-se caso necessário ao acréscimo de 25% (vinte cinco por cento), 

estipulado no Edital, conforme § 1º do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES - pela inexecução total ou parcial do objeto, a 

municipalidade poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as 

sanções e penalidades previstas no edital; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – A 

presente Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às 

disposições contidas no art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93; 

 

10.1 - serão considerados compatíveis com o mercado os preços registrados que forem 

iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela municipalidade, por intermédio do 

órgão gerenciador do registro de preços; 

 



 

10.2 - quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio 

praticado no mercado, o órgão gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, 

redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis aceitáveis; 

 

10.2.1 - caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do 

compromisso assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, 

visando igual oportunidade de negociação; 

 

10.3 - quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

detentor da ata, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

10.3.1 - liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da 

penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se 

a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 

 

10.3.2 - convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de 

negociação; 

 

10.4 - não havendo êxito nas negociações de que tratam subcláusulas anteriores, o 

órgão gerenciador deverá proceder o pedido de revogação da Ata de Registro de 

Preços à autoridade competente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CANCELAMENTO DO REGISTRO - o detentor da 

ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando: 

 

11.1 - não cumprir as obrigações do Termo de Referência, Edital e da presente Ata; 

 

11.2 - não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pelo órgão gerenciador 

sem justificativa aceitável; 

 

11.3 - não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar 

superior aos praticados no mercado; 



 

 

11.4 - por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela 

municipalidade, assegurado o contraditório e ampla defesa; 

 

11.5 - o detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência 

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto, 

decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PUBLICIDADE - os preços e as especificações do 

objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão 

publicadas no órgão de imprensa oficial do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS – a presente ata de registro 

de preços integra o Processo Administrativo de Licitação Pública nº: 24/2021, o Edital 

do Pregão Eletrônico nº: 21/2021 e as propostas, com preços e especificações; 

 

13.1 - as controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro da Comarca do 

órgão licitante. 

 

13.2 – O Controlador Interno poderá determinar demais procedimentos administrativos 

necessários ao fiel cumprimento do objeto constante desta Ata de Registro de Preços. 

 

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

instrumento lavrado em duas vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e 

testemunhas abaixo. 

 

Galiléia, ____de __________ de _____ 

 

 

JUAREZ DA SILVA LIMA 

Prefeito 

 

Fornecedor 



 

 

Testemunhas: 

Nome: ___________________________ 

 

CPF: ____________________________ 

 

 

Nome: ___________________________ 

 

CPF: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO – ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

Processo Administrativo de Licitação nº. _____/____ 

Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº. ____/____ 

 

Fornecedor Registrado: _______________________________________ 

CNPJ: ______________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________ 

CEP : _____________– Tel: (__) ____________ 

Representante Legal Credenciado: _______________________________  

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA QTD. UNID. P. UNIT. P. TOTAL 

       

       

       

       

       

       

 

________________, __ de ___________ de  __________ 

 

JUAREZ DA SILVA LIMA 

Prefeito 

 

Representante da Empresa 

  



 

 

ANEXO II-A 

 

Processo Administrativo de Licitação nº. 24/2021 

Pregão Eletrônico para Registro de 21/2021 

 

MINUTA DE CONTRATO nº. ___/ ____ 

 

Termo de Contrato que Entre si Celebram o Município de 

Galiléia e a Empresa ________________, tendo como 

Objeto a aquisição de medicamentos para atender a 

Secretaria Municipal de Saúde de Galiléia / MG. 

 

O Município de Galiléia, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público 

interno, sediada na Rua Ary Machado, nº. 599, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 

17.005.000/0001-87, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Juarez da Silva 

Lima, brasileiro, casado, residente na sede do Município, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE e a empresa _____________________, CNPJ: 

________________, estabelecida à Rua _____________, nº. _________, Bairro: 

_____________, na cidade de ______________________, Estado de 

__________________, representada pelo Sr. _______________________, 

empresário, inscrito no CPF sob o nº.: ________________ e RG MG - 

______________, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADO, com 

base no Processo Administrativo de Licitação Pública nº. ___/___, Modalidade Pregão 

Eletrônico nº: ___/____, e de acordo com a Lei Federal nº. 10.520/02, conjugado com o 

que couber a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o 

presente Ato Administrativo, observadas as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO – O objeto deste contrato é a aquisição de 

medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Galiléia / MG, 

conforme o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 e a proposta do 

CONTRATADO, constante do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2021, que ficam 



 

fazendo partes integrantes deste instrumento, exceto no que discrepar com quaisquer 

de suas cláusulas. 

 

1.1 - a CONTRATADA declara ter conhecimento detalhado do Termo de Referência, 

Edital, da Ata de Registro de Preços e da documentação atinente ao objeto do presente 

contrato, possuir condições de executá-lo dentro das normas técnicas com qualidade e 

segurança.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL - faz parte deste 

contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo teor é de 

conhecimento das partes contratantes: proposta da CONTRATADA, os termos contidos 

no edital, além das normas e instruções legais vigentes no País que lhe forem 

atinentes.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO - a execução do objeto poderá ser 

da forma indireta não sendo permitida a subcontratação; 

 

3.1 - ao Município é reservado o direito de não receber os objetos que não estejam de 

acordo com as exigências do Termo de Referência e edital, e solicitar a reposição dos 

mesmos ou o reparos dos serviços prestados. 

 

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – O valor global 

estimado do presente contrato é de R$ __________ (____) referente ao(s) item (ns) 

___________ registrados. 

 

4.1 - pelo atraso no pagamento será imposta multa de 2% (dois por cento) ao mês 

sobre o valor do empenho; 

 

4.2 - os pagamentos serão autorizados pelo contratante via sistema bancário, com 

processamento de débito eletrônico, via Banco do Brasil S.A ou Caixa Econômica 

Federal, conforme definido no Edital e Termo de Referência;  

 



 

4.3 - a CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões do objeto contratado, até o limite de 25 % (vinte e cinco por 

cento) do contrato, sendo os mesmos, objeto de exame pela Procuradoria do Município.  

 

4.4 - os serviços/produtos que forem entregues com atraso imputável à 

CONTRATADA, não gerarão direito a reajuste.  

 

CLÁUSULA QUINTA – CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS - as despesas decorrentes da 

execução do objeto do presente Contrato correrão por conta do seguinte crédito 

orçamentário constante do orçamento municipal para o exercício de _____, nº. 

_______ . 

 

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA E PRAZO DE ENTREGA/SERVIÇO – o contrato terá 

vigência de até 31 de dezembro de ______ e o prazo de entrega e/ou início dos 

serviços do objeto deste contrato deverá obedecer rigorosamente o constante do 

Termo de Referência e do Edital, contados a partir da data de recebimento da Nota de 

Autorização de Fornecimento emitido pelo Setor da Municipalidade requisitante. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIAS - a contratada ficará isenta de prestar garantia 

para a execução do Contrato.  

 

CLÁUSULA OITAVA - FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO - ocorrendo fato novo 

decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação vigente ou 

qualquer dos motivos a que se refere o § 1º do art. 57, da Lei Federal nº. 8666/93, que 

obstem, prejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais obrigações 

estatuídas neste CONTRATO, ficará a CONTRATADA, isenta das multas e 

penalidades pertinentes, justificando-se destarte, a alteração do cronograma aprovado, 

devendo a mesma comunicar por escrito o Município no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, quaisquer alterações que lhe impeçam, mesmo que temporariamente, a 

execução do objeto deste Contrato.  

 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - atender a todas as 

condições descritas no Termo de Referência e no edital de licitação, devendo ser 



 

consideradas juntamente com o que estipula este contrato, todas as normas publicadas 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT. 

 

9.1 - normas de fornecimento de materiais, especificações, métodos de ensaio, 

terminologias, padronização e simbologias;  

 

9.2 - o objeto deve ser fornecido, rigorosamente, de acordo com estas Especificações 

Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes, as 

especificações de materiais descritos neste edital e no Termo de Referência; 

 

9.3 - a contratada deverá acatar as decisões, instruções e observações que emanarem 

da contratante, corrigindo o fornecimento, sem ônus para o contratante; 

 

9.4 - observar o prazo mínimo de validade dos produtos fornecidos, conforme definido 

no Termo de Referência; 

 

9.5 - providenciar de imediato, a correção das deficiências apontadas pelo gestor/fiscal 

de contrato do Município com respeito à execução do objeto, conforme exigências 

contidas no Termo de Referência; 

 

9.6 - entregar os serviços ou produtos objeto do contrato dentro das condições 

estabelecidas e respeitando os prazos fixados, ressalvado o direito do Município em 

não receber produtos e serviços que não atendam os padrões de qualidades definidos 

por ele;  

 

9.7 - responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, de imediato, aqueles 

que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às 

especificações constantes do Termo de Referência e anexos deste edital, sob pena de 

aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual, cumprir os prazos 

previstos no contrato ou outros que venham a ser fixados pelo Município; 

 

9.8 - dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do objeto, 

durante toda a vigência da ata de registro de preços ou contrato, a pedido do Município; 



 

 

9.9 - manter, durante a vigência da ata de registro de preços e do contrato, 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação ou de 

qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Município, de imediato, 

qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como 

substituir os documentos com prazo de validade expirado; 

 

9.10 - observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria, 

especialmente a indicada nos autos do processo, de modo a favorecer e a buscar a 

constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando o Município de 

qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade do 

Contratado; 

 

9.11 - indicar na assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, um preposto 

com plenos poderes para representá-lo, administrativa ou judicialmente, assim como 

para decidir acerca de questões relativas aos serviços, bem como para atender aos 

chamados do gestor/fiscal de contrato do Município, principalmente em situações de 

urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, a partir de contato feito por meio de 

telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz; 

 

9.12 - fornecer números telefônicos, endereços eletrônicos, sites ou de outros meios 

igualmente eficazes, para contato do gestor/fiscal de contrato do Município com o 

preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isso gere qualquer 

custo adicional; 

 

9.13 - encaminhar ao Município, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos 

comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas 

na licitação, especialmente cópias das certidões de regularidade junto ao FGTS, 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT e a seguridade social -  INSS, cuja 

autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo gestor/fiscal de 

contrato do Município; 

 



 

9.14 - prestar todos os esclarecimentos que forem solicitadas pela Prefeitura, cujas 

reclamações se obriga prontamente a atender; 

 

9.15. apresentar no ato da assinatura do contrato dados de conta bancária da pessoa 

jurídica contratada  no Banco do Brasil S.A ou Caixa Econômica Federal para receber 

os pagamentos via transferência eletrônica; 

 

9.16 - responder por danos e desaparecimentos de bens patrimoniais e avarias que 

venham a ser causados por seus empregados ou prepostos ao Município ou a 

terceiros, de acordo com o art. 70 da Lei Federal nº. 8.666/93; 

 

9.17 - ressarcir o Município do valor correspondente ao pagamento de multas, 

indenizações ou despesas a esta, imposta por autoridade competente, em decorrência 

do descumprimento pela contratada, de leis, decretos ou regulamentos relacionados 

aos serviços prestados; 

 

9.18 - permitir ao Município exercer a fiscalizar dos serviços e a entrega dos produtos 

licitados, inclusive fornecendo informações aos seus prepostos; 

 

9.19 - o dono da Ata de Registro de Preços ou contratado não será obrigado a prestar 

garantia de execução contratual, no entanto, estará obrigado a cumprir com e exigência 

da Logística Reversa, bem como praticá-la durante todo o contrato de fornecimento ou 

prestação de serviços, de acordo com avaliação e indicação dos produtos inservíveis 

que deverão ser recolhidos pela contratada (produtos e serviços). 

 

9.20 - O Contratado deverá atender as disposições da Lei Federal nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE – a contratante deverá 

comunicar à Contratada qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante o 

fornecimento de produtos e a execução dos serviços contratados; 

 



 

10.1 - atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente, 

dando ciência do recebimento e efetuar todas as conferências necessárias ao perfeito 

cumprimento do objeto; 

 

10.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

funcionários ou preposto do dono da Ata de Registro de Preço ou contratado, em 

relação aos serviços objeto do Contrato; 

 

10.3 - efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados, mediante a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, depois de constatado o 

cumprimento das obrigações da licitante vencedora; 

 

10.4 – indicar o servidor responsável para exercer a fiscalização da execução do objeto 

contratado, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade do fornecedor pelo 

perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive 

quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 

 

10.5 - emitir, por meio da unidade administrativa de compras a nota de autorização de 

serviço (ordem de serviço); 

 

10.6 - rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade ou em 

desconformidade com as especificações do Termo de Referência; 

 

10.7 - efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio do gestor/fiscal 

de contrato; 

 

10.8 - arcar com as despesas de publicação do extrato do contrato, bem como dos 

termos aditivos que venham a ser firmados; 

 

10.9 – fazer juntada no processo administrativo de licitação, por meio de agente público 

habilitado, todos os autos necessários a comprovação da legalidade do processo. 

 



 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO 

OBJETO DA LICITAÇÃO - a prestação dos serviços e o recebimento dos produtos 

será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando a 

municipalidade, podendo contar com apoio técnico de profissional ou empresa 

habilitada; 

 

11.1 - o fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a prestação dos serviços ou entrega dos produtos, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

 

11.2 - as decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do 

contrato deverão ser solicitadas aos seus superiores (gestor do contrato- Secretário 

Municipal) em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

 

11.3 - o licitante vencedor poderá manter preposto, aceito pela municipalidade, durante 

o período de vigência da ata de registro de preço ou contrato, para representá-la 

sempre que for necessário; 

 

11.4 – independente da indicação do fiscal do contrato, compete a Secretaria Municipal 

de Controle Interno exercer a fiscalização da execução da ata de registro de preço e 

dos contratos oriundos do processo, podendo determinar regularização de quaisquer 

atos que atestar inconformidade ou solicitar o cancelamento da ata ou rescisão do 

contrato quando verificada em auditoria irregularidades que ensejar ilegalidade dos atos 

praticados. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DIREITOS DO CONTRATANTE - são prerrogativas 

do CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei Federal nº. 8.666/93, que as 

exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo deste Contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO - a rescisão poderá ser: 

13.1 - determinada por ato unilateral e escrito da contratante, nos casos a seguir 

enumerados: 



 

 

13.1.1 - não cumprimento de cláusula contratual, especificações ou prazos; 

 

13.1.2 - cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

 

13.1.3 - lentidão constante no cumprimento do atendimento na entrega dos produtos e 

na realização dos serviços, levando o contratante a comprovar a falta de interesse da 

contratada; 

 

13.1.4 - atraso injustificado no início dos serviços; 

 

13.1.5 - subcontratação total do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitidas no instrumento convocatório e no contrato; 

 

13.1.6 - cometimento reiterado de faltas na execução; 

 

13.1.7 - decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

 

13.1.8 - dissolução da sociedade ou falecimento da contratada; 

 

13.1.9 - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da contratante, 

que prejudique a execução do contrato; 

 

13.110 - razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do órgão 

contratante, e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

 

13.1.11 - ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato; 

 



 

13.2 - amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo administrativo, 

desde que haja conveniência do contratante. 

 

13.3 - em caso de rescisão enumerada abaixo, sem que haja culpa da contratada, será 

esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido: 

 

13.3.1 - suspensão de sua execução, por ordem escrita do contratante, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo, em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões, que 

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 

indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado à contratada nesses casos, o direito de 

optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação; 

13.3.2 - atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo contratante 

decorrente de serviços ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo, em caso 

de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à 

contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 

que seja normalizada a situação, caso em que, sua decisão deverá ser comunicada por 

escrito ao contratante; 

13.3.3 - rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, 

especificações e prazo acarretando as seguintes consequências: 

 

13.3.3.1 - assunção imediata do objeto contratado, no estado e local em que se 

encontrar, por ato próprio do contratante; 

 

13.3.3.2 - ocupação e utilização do local, instalação, equipamentos, material e pessoal 

empregados na execução do contrato, necessário à sua continuidade; 

 

13.4 - na ocorrência de rescisão por conveniência administrativa, a contratada será 

notificada com 30 (trinta) dias de antecedência. 

 



 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL - o 

presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em 

parte, salvo tarefas especificas devidamente justificadas e com anuência da contratante 

ou as condições de subcontratação previstas no Termo de Referência e no Edital.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO - as partes contratadas elegem o Foro da 

Comarca do contratante, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES FINAIS - fazem parte integrante do 

presente Contrato, independente de transição, as condições estabelecidas no 

instrumento Termo de Referência e no convocatório e as Normas contidas na Lei 

Federal nº. 8.666/93, principalmente nos casos omissos. 

 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 2 (duas) 

vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas. 

 

 

Galiléia- MG  de ___, ___de __________de _____. 

 

 

Prefeito 

 

Empresa 

 

Testemunhas: 
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Nome: 

 

CPF: 

Nome: 

 

CPF: 
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ANEXO III 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Processo Administrativo de Licitação Pública nº: 24/2021 

Modalidade Pregão Eletrônico nº: 21/2021 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

Nome Fantasia: ____________________________________________________ 

Razão Social: ______________________________________________________ 

CNPJ:____________________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________ 

Bairro:____________________________________________________________  

Cidade: ___________________________________________________________ 

CEP: _________________ 

Telefone: (___) _______________ Fax: (___)_____________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL: 

Nome: ___________________________________________________________ 

RG: _____________________________________________________________ 

CPF: ____________________________________________________________  

Telefone: (___) ____________________________________________________  

E-mail: ___________________________________________________________ 

 

OBJETO: aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde de 

Galiléia / MG, conforme especificações técnicas, quantidades, valores unitários e totais 

constantes do Edital do Pregão nº ___/____ e respectivos anexos. 

 

ITEM 
QTD UND DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 
MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1.  3.000 FRS ACEBROFILINA XAROPE 5 MG     

2.  3.000   FRS ACEBROFILINA XAROPE 10 MG     



 
 

54 

3.  3.000 COMP 
ACETATO DE CIPROTERONA + 
ETINILESTRADIOL 2MG+0,035MG 

   

4.  2.000 COMP PERINDOPRIL ARGININA 5 MG    

5.  2.000 COMP PERINDOPRIL ARGININA 7,5 MG    

6.  3.000 FRS ACETILCISTEINA XAROPE DE 20MG/ML    

7.  3.000 FRS ACETILCISTEINA XAROPE DE 40MG/ML    

8.  3.000 CX 
ACETILCISTEINA GRANULADO PARA SOLUÇAO 
100MG C/16 ENVELOPES 

   

9.  3.000 CX  
ACETILCISTEINA GRANULADO PARA SOLUÇAO 
200MG C/16 ENVELOPES 

   

10.  1.000 COMP ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG     

11.  300 TBS ACICLOVIR CREME 50MG/GR    

12.  70.000 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG     

13.  20.000 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 500MG    

14.  10.000 COMP 
ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) 5 MG 
COMPRIMIDO 

   

15.  3000 COMP ACIDO VALPROICO 250 MG     

16.  3.000 COMP ACIDO VALPROICO 576 MG     

17.  3.000 
FRS SULFATO DE SABULTAMOL 100 MCG (SPRAY 

INALADOR) 
   

18.  2.000 COMP NITAZOXANIDA 500MG    

19.  2.000 COMP ALBENDAZOL 400 MG  MASTIGÁVEL    

20.  500 FRS ALBENDAZOL 40 MG SOLUÇÃO ORAL 
   

21.  30.000 COMP ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG     

22.  01 CX ALGINATO,PASTA DE ZINCO    

23.  2.000 COMP 
CIANOCOBALAMINA + CLORIDRATO DE 
PIRIDOXINA + NITRATO DE TIAMINA + 
DICLOFENACO SÓDICO 1000MG 

   

24.  2.000 COMP 
FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO  
12/400 MCG, COMPRIMIDO 

   

25. j 6.000 COMP ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO    

26.  3.000 COMP ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO    

27.  
   
10.00
0 

COMP ALPRAZOLAM 2MG COMPRIMIDO 
   

28.  
   
10.00
0 

 
COMP 

ALPRAZOLAM 0,5MG COMPRIMIDO 
   

29.  2000 FRS 
AMBROXOL CLORIDRATO 15 MG/5 ML 
SOLUÇÃO ORAL  

   

30.  2.000 FRS 
AMBROXOL CLORIDRATO 30 MG/5 ML 
SOLUÇÃO ORAL 

   

31.  2.000 COMP AMINOFILINA 100MG    

32.  2.000 COMP 
AMIODARONA 200 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 
AMPOLA 

   

33.  20.000 COMP AMITRIPTILINA 25 MG     

34.  5.000 COMP AMITRIPTILINA 75 MG    
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35.  2.000 FRS 
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 
50+12,5 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 

   

36.  10.000 COMP 
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 
500+125 MG  

   

37.  10.000 FRS 
AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 
ORAL 

   

38.  25.000 COMP AMOXICILINA 500 MG CAPSULA     

39.  3.000 FRS CLORIDRATO DE CIPROEPTADINA 240 ML     

40.  15.000 COMP ANLODIPINO BESILATO 10 MG     

41.  60.000 COMP ANLODIPINO BESILATO 5 MG     

42.  5.000 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG    

43.  24.000 COMP ATENOLOL 50 MG    

44.  20.000 COMP ATENALOL 25 MG    

45.  20.000 FRS 
AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ PARA 
SUSPENSÃO ORAL 

   

46.  20.000 COMP AZITROMICINA 500 MG     

47.  1.000 FRS 
BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML 
SUSPENSÃO ORAL 

   

48.  2.000 COMP BESILATO DE ANLODIPINO 5MG    

49.  2.000 COMP BESILATO DE ANLODIPINO 10MG    

50.  15.000 COMP BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG     

51.  500 FRS 
BIMATOPROSTA 3MG/ML (SOLUÇÃO 
OFTALMICA) 

   

52.  12.000 COMP BROMAZEPAM 3MG     

53.  2.000 FRS BROMETO DE IPRATROPIO 0,250 MG/ML    

54.  3.000 FRS BROMIDRATO DE FENOTEROL 100 MCG    

55.  4.000 FRS BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL 
   

56.  10.000 COMP BROMOPRIDA     

57.  1.500 COMP BOMITRATO DE CITALOPRAM 20MG    

58.  5.000 COMP BUPROPIONA 150 MG     

59.  15.000 COMP 
BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 
100MG+250MG  

   

60.  1.000 FRS 
BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS 20 
ML 

   

61.  2.000 COMP BUTILESCOPOLAMINA 10 MG     

62.  
100.00

0 
COMP CAPTOPRIL 25 MG  

   

63.  
 
80.00
0 

COMP CAPTOPRIL 50 MG 
   

64.  05 CX CARVÃO ATIVADO PARA CURATIVO    

65.  2.000 COMP CARVÃO ATIVADO    

66.  500 FRS CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL 
   



 
 

56 

67.  25.000 COMP CARBAMAZEPINA 200 MG     

68.  600 FRS 
CARBOCISTEINA XAROPE 20MG/ML INFANTIL 
SUSPENSÃO 

   

69.  600 FRS 
CARBOCISTEINA XAROPE 50MG/ML ADULTO  
SUSPENSÃO 

   

70.  10.000 COMP CARBONATO DE LÍTIO 300 MG     

71.  20.000 COMP CARVEDILOL 12,5 MG     

72.  5.000 COMP CARVEDILOL 25 MG     

73.  35.000 COMP CARVEDILOL 3,125 MG     

74.  10.000 COMP CARVEDILOL 6,25 MG     

75.  1.000 FRS 
CEFALEXINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 
ORAL 

   

76.  10.000 COMP CEFALEXINA 500 MG     

77.  2.000 COMP CELECOXIBE 200 MG     

78.  300 TBS 
CETOCONAZOL + DIPROPIONATO DE 
BETAMETASONA POMADA BISNAGA 30 GR 

   

79.  1.000 FRS CETOCONAZOL 20 MG/ML SHAMPOO SOLUÇÃO 
   

80.  9.000 COMP CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO     

81.  600 TBS CETOCONAZOL 20 MG/G CREME    

82.  4.000 COMP CETOPROFENO 150MG    

83.  5.000 COMP CICLOBENZAPRINA 10 MG     

84.  4.000 COMP CIMETIDINA 200 MG    

85.  15.000 COMP CINARIZINA 25 MG    

86.  12.000 COMP CINARIZINA 75 MG     

87.  8.000 COMP CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG     

88.  6.000 COMP CITALOPRAM 20 MG     

89.  2.000 COMP CLARITROMICINA 500 MG     

90.  14.000 COMP CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG     

91.  10.000 FRS CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL    

92.  
190.00

0 
COMP CLONAZEPAM 2 MG  

   

93.  7.000 FRS CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML SOLUÇÃO NASAL    

94.  4.000 COMP CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG 
   

95. C 1.000 COMP CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG     

96.  1.000 COMP CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 120MG     

97.  10.000 COMP CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG     

98.  6.000 COMP CLORIDRATO DE METILFENIDATO  5MG     

99.  2.000 FRS CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0,5 MG/ML    

100.  2.000 COMP CLORIDRATO DE TIAMINA    

101.  4.000 COMP CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG     

102.  4.000 COMP CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG     
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103.  2.000 COMP CLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35MG    

104.  2.000 COMP CLORIDRATO DE PAROXETINA 25 MG     

105.  2.000 COMP CLORIDRATO DE VERAPAMIL 40 MG    

106.  2.000 COMP CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120 MG    

107.  10.000 COMP 
CLOPIDOGREL 75MG (BISSULFATO DE 
CLOPIDOGREL) 

   

108.  19.500 COMP CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG     

109.  13.500 COMP CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG     

110.  60 FRS 
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40 MG/ML 
SOLUÇÃO ORAL 

   

111.  8.000 COMP COMPLEXO B DRG     

112.  2.000 COMP 
 
CLORIDRATO DONEPEZILA + CLORIDRATO 
MEMANTINA 10/20MG 

   

113.  2000 TBS DEXAMETASONA 1 MG/G CREME    

114.  10.000 COMP DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO    

115.  2.000 FRS 
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML 
SOLUÇÃO ORAL 

   

116.  6.000 COMP DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2 MG     

117.  70.000 COMP DIAZEPAM 10 MG     

118.  2.000 COMP DIAMICRON MR 60 MG    

119.  5.000 COMP DIAZEPAM 5 MG    

120.  8.000 COMP DICLOFENACO SODICO 50MG    

121.  4.000 COMP DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG    

122.  1.000 COMP SULFATO DE MORFINA 10MG    

123.  5.000 COMP DIGOXINA 0,25 MG     

124.  1.500 COMP DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG    

125.  20.000 COMP DIPIRONA SÓDICA 500 MG     

126.  5.000 FRS DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL    

127.  300 CX 
DIPIRONA SODICA 2.500MG+BROMETO DE N-
BUTILESCOPOLAMINA 0,020 MG COMPOSTO 
INJETAVEL 5ML AMPOLA C/50 UNIDADES 

   

128.  2.000 COMP DOXAZOSINA 2MG     

129.  3.000 COMP DULOXETINA 60 MG    

130.  10.000 COMP ENALAPRIL MALEATO 5 MG    

131.  12.000 COMP ENALAPRIL MALEATO 10 MG     

132.  45.000 COMP ENALAPRIL MALEATO 20 MG     

133.  2.000 COMP SACUBITRIL + VALSARTANA 24/26 MG     

134.  24.000 COMP ESPIRONOLACTONA 25 MG  
   

135.  20.000 COMP ESPIRONOLACTONA 50 MG 
   

136.  20.000 COMP ESPIRONOLACTONA  100MG 
   

137.  9.000 COMP FENITOÍNA SÓDICA 100 MG     
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138.  3.600 COMP FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG  
   

139.  200 FRS 
FENOBARBITAL SÓDICO 40 MG/ML SOLUÇÃO 
ORAL 

   

140.  1.000 COMP FENOFIBRATO 200 MG     

141.  300 FRS FENOTEROL BROMIDRATO 5 MG/ML GTS 20ML 
   

142.  
    
5.000          

CX 
FITA PARA GLICEMIA COMPATIVEL COM 
APARELHO DE MONITORIZAÇÃO DA MARCA 
ACCU-CHEK ACTIVE,  C/50 UND 

   

143.  2.000 COMP FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA     

144.  70.000 COMP FLUOXETINA 20 MG    

145.  35.000 COMP FUROSEMIDA 40 MG     

146.  2.000 COMP GABAPENTINA 300MG     

147.  2.000 COMP GABAPENTINA 150MG      

148.  
   
2.000 

COMP  EMPAGLIFLOZINA + LINAGLIPTINA 25/5 MG 
   

149.  30.000 COMP GLIBENCLAMIDA 5 MG     

150.  2.000 COMP 
 CLORIDRATO DE METFORMINA GLIFAGE XR 
500 MG 

   

151.  2.500 COMP 
CLORIDRATO DE METFORMINA GLIFAGE XR 
850 MG 

   

152.  35.000 COMP 
GLICLAZIDA 30 MG  DE LIBERACAO 
PROLONGADA 

   

153.  3.000 FRS  
GLICOSE 50 MG/ML (5%) SOLUÇÃO INJETÁVEL - 
FRASCO 500 ML 

   

154.  1.000 FRS GLICOSE HIPERTONICA 25% 10 ML SOLUÇÃO    

155.  600 FRS GLICOSE HIPERTONICA 50% 10 ML SOLUÇÃO    

156.  600 COMP HALOPERIDOL 1 MG     

157.  50 FRS HALOPERIDOL 2 MG SOLUÇÃO ORAL    

158.  5.000 COMP HALOPERIDOL 5 MG     

159.  1.000 COMP HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG    

160.  80.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG     

161.  3.000 TBS HIDROGEL POMADA 25GR    

162.  3.000 FRS 
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 
SOLUÇÃO 

   

163.  25.000 COMP IBUPROFENO 600 MG     

164.  15.000 COMP IBUPROFENO 300 MG    

165.  10.000 COMP INDAPAMIDA 1,5 MG    

166.  6.000 COMP IMIPRAMINA 25MG     

167.  800 FRS 
IODETO DE POTASSIO XAROPE 100 ML 
SOLUÇÃO 

   

168.  10.000 FRS INSULINA NPH    

169.  10.000 FRS INSULINA REGULAR    

170.  150 FRS 
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML 
SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 

   

171.  6.000 COMP ISOSSORBIDA 10 MG     
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172.  3.000 COMP 
DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG  
SUBLINGUAL 

   

173.  6.000 COMP MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG     

174.  10.000 COMP IVERMECTINA 6 MG     

175.  1.000 COMP COLAGENASE C/CLORANFENICOL 30 GR     

176.  300 FRS LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE SOLUÇÃO    

177.  3.000 COMP LAMOTRIGINA 100 MG     

178.  50.000 UND 
LANCETA DESCARTÁVEL PARA LANCETADOR 
(PUNÇÃO DIGITAL) 

   

179.  7.000 COMP LEVOMEPROMAZINA 100 MG     

180.  12.600 COMP 
LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL 
0,15+0,03 MG+MG  

   

181.  18.000 COMP LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG     

182.  20.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG     

183.  2.000 COMP LEVOFLOXACINO 500 MG    

184.  300 TBS LIDOCAINA CLORIDRATO 20 MG/G GEL    

185.  4.000 FRS LORATADINA 1 MG/ML XAROPE SOLUÇÃO    

186.  19.200 COMP LORATADINA 10 MG     

187.  80.000 COMP LOSARTANA POTASSICA 25 MG REVESTIDO    

188.  
150.00

0 
COMP LOSARTANA POTASSICA 50 MG REVESTIDO 

   

189.  500 FRS MEBENDAZOL 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 
   

190.  100 FRS 
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 
MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 

   

191.  10.000 COMP CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG    

192.  6.000 COMP METFORMINA 500 MG    

193.  24.000 COMP METILDOPA 250 MG     

194.  6.000 COMP METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG  
   

195.  500 FRS 
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4 MG/ML 
SOLUÇÃO ORAL 

   

196. 1 4.000 FRS 
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5 MG/ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

   

197.  100 TBS METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL    

198.  3.000 COMP METRONIDAZOL 250 MG  
   

199.  2.000 TBS MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME    

200.  250 TBS 
MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME 
VAGINAL 

   

201.  3.000 COMP MIRTAZAPINA 30 MG     

202.  2.000 TBS NEOMICINA+BACITRACINA PDA 10G CREME    

203.  21.600 COMP NIFEDIPINO 10 MG     

204.  15.000 COMP NIMESULIDA 100MG     

205.   TBS NISTATINA 10000 UI/G CREME VAGINAL    
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1.000 

206.  1.000 FRS NISTATINA 100000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL    

207.  6.000 COMP NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA     

208.  300 COMP NORETISTERONA 0,35 MG     

209.  20.000 COMP NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CAPSULA     

210.  15.000 COMP NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50 MG CAPSULA    

211.  1.500 COMP OLANZAPINA 10MG     

212. S 1.500 COMP OLANZAPINA 5MG     

213.  1.000 FRS OLEO MINERAL 100% 100 ML    

214.  5.000 FRS OLEO DE GIRASSOL 200ML    

215.  
100.00

0 
COMP OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA  

   

216.  2.000 COMP OLMESARTANA + ANLODIPINO 40/5MG     

217.  6.000 COMP OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG     

218.  5.000 COMP OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG     

219.  5.000 COMP 
PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO 
40 MG 

   

220.  10.000 FRS 

 
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 
SUPENSÃO 
 

   

221.  10.000 COMP PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG     

222.  10.000 COMP PARACETAMOL 500 MG     

223.  10.000 COMP PARACETAMOL 750 MG    

224.  300 FRS PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO     

225.  2.000 FRS PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOÇÃO SOLUÇÃO    

226.  1.000 FRS 
PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 1 MG/ML 
SOLUÇÃO ORAL 

   

227.  1.000 FRS 
PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML 
SOLUCAO ORAL  

   

228.  10.000 COMP PREDNISONA 20 MG     

229.  10.000 COMP PREDNISONA 5 MG     

230.  2.000 COMP PREGABALINA 75 MG    

231.  2.000 COMP PREGABALINA 150 MG    

232.  3.600 COMP PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG     

233.  60.000 COMP PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG     

234.  3.000 COMP  HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG       

235.  3.000 COMP HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 200 MG       

236.  1.000 COMP HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG       

237.  500 FRS 
RANITIDINA CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 
SOLUÇÃO 

   

238.  30.000 COMP RANITIDINA CLORIDRATO 150 MG     

239.  7.000 COMP RISPERIDONA 1 MG     

240.  7.000 COMP RISPERIDONA 2 MG     
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241.  1000 FRS RISPERIDONA GOTAS 1MG/ML    

242.  2.000 COMP ROSUVASTATINA CALCICA 10MG    

243.  2.000 COMP ROSUVASTATINA CALCICA 20MG     

244.  10.000 SCH 

SAIS DE REIDRATACAO ORAL (CLORETO 
SÓDIO+GLICOSE+CITRATO DE SÓDIO+ 
CLORETO DE POTÁSSIO) 3,5+20,0+2,9+1,5 G 
PO P/PREPARACAO EXTEMPORANEA SACHÊ 

   

245.  2.000 FRS 
SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG AEROSSOL 
ORAL 

   

246.  
   
3.000 

FRS SALBUTAMOL XPE 100 ML  SOLUÇÃO 
   

247.  6.000 COMP SERTRALINA 50 MG     

248.  4.000 COMP SERTRALINA 100 MG    

249.  3.000 COMP SIMETICONA 40MG     

250.  1.000 FRS SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL 
   

251.  10.000 COMP SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG   
   

252.  25.000 COMP SINVASTATINA 10 MG     

253.  20.000 COMP SINVASTATINA 20 MG REVESTIDO    

254.  18.000 COMP SINVASTATINA 40 MG REVESTIDO    

255.  2.000 COMP SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 100 MG     

256.  1.000 COMP SULFADIAZINA 500MG     

257.  1.000 TB SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G POMADA     

258.  100 UND 
SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G POTE 400 G 
CREME 

   

259.  500 FRS 
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40+8 
MG/ML SUSPENSAO ORAL 

   

260.  2.000 COMP 
SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPRIMA 400+80 
MG+MG  

   

261.  500 FRS SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL    

262.  12.600 COMP SULFATO FERROSO 40 MG     

263.  2.000 COMP TIAMINA 300MG     

264.  60 FRS 
TIMOLOL MALEATO 5 MG/ML SOLUÇÃO 
OFTÁLMICA 

   

265.  4.000 COMP TOPIRAMATO 100 MG     

266.  8.000 COMP TOPIRAMATO 25 MG     

267.  8.000 COMP TOPIRAMATO 50 MG     

268.  500 FRS 
VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE 
SOLUÇÃO 

   

269.  20.000 COMP VALPROATO SÓDIO 250 MG CAPSULA     

270.  1.500 COMP VALERIANA OFFICINALIS 200MG    

271.  2.000 COMP VENLAFAXINA 37,5 MG    

272.  2.000 COMP VENLAFAXINA 75 MG    

273.  6.000 COMP VALSARTANA 160 MG     

274.  3000 COMP VARFARINA SÓDICA 5 MG     
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Valor Global R$................. (...........................................................................................) 

Declaramos que a empresa acima nomeada declara, sob as penas da Lei, que: 

1. submete-se a todas as condições do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 e 

seus respectivos anexos; 

2. está ciente das obrigações que irá assumir caso seja vencedora da licitação; 

3. a validade da proposta é de 60 dias. 

4. Prazo de entrega: conforme edital. 

5. Nos preços cotados já estão incluídas todas e quaisquer despesas necessárias para a 

perfeita execução do objeto desta licitação, tais como impostos, tributos, fretes e 

demais despesas inerentes. 

 

__________, __ de __________ de 2021. 

(local)    (dia)        (mês)                

___________________________________________ 

Carimbo e assinatura do representante legal  

 

 

 

 

 

 

 

 

275.  3.000 COMP VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG     

276.  5.000 COMP LISDEXANFETAMINA 50MG    

277.  2.000 
 
COMP 

COLECALCIFEROL D3 50.000UI (COMPLEXO 

VITAMINICO) 

   

278.  2.000 COMP 
COLECALCIFEROL CAL 2000UI (COMPLEXO 
VITAMINCO) 

   

279.  2.000 COMP SINVASTINA 10 MG    

VALOR GLOBAL  
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

(Nome da empresa)_____________________, CNPJ nº _______________________, 

sediada na _________________(endereço completo) ______________________, por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)_______________infra-

assinado,___________(informar o cargo)____________, Identidade nº 

________________, expedida pela(o) ________, e CPF nº ________________, 

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 

a sua habilitação para o procedimento licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 

__________, __ de __________ de 2021. 

(local)    (dia)        (mês)                

___________________________________________ 

Carimbo e assinatura do representante legal  
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 27, V, DA 

LEI Nº 8.666, DE 1993 

 

(Nome da empresa) _________________________, CNPJ nº_____________, por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a)_____________________, Identidade 

nº ___________, expedida pela(o) _________, e CPF nº _____________, DECLARA, sob 

as penas da lei, para fins do disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

__________, __ de __________ de 2021. 

(local)    (dia)        (mês)                

___________________________________________ 

Carimbo e assinatura do representante legal 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva 

acima) 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

(Nome da empresa) _________________________, CNPJ nº ___________, por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a) _____________, Identidade nº 

__________, expedida pela(o) _____________, e CPF nº _______________, OPTA pelo 

tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar nº 123, de 15 

de dezembro de 2006, nos termos do art. 3º e seus parágrafos, estando apta a usufruir o 

tratamento ali previsto e DECLARA ser:  

Microempresa ( ) Empresa de Pequeno Porte (    ). 

__________, __ de __________ de 2021. 

(local)    (dia)        (mês)                

___________________________________________ 

Carimbo e assinatura do representante legal  
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ANEXO VII 

VALOR ESTIMADO 

 

O custo total máximo estimado para a contratação do objeto deste procedimento 

licitatório é o que segue: 

ITEM 
QTD UND DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR TOTAL 
MÉDIO 

1.  3.000 FRS ACEBROFILINA XAROPE 5 MG  5,67 17.010,00 

2.  3.000   FRS ACEBROFILINA XAROPE 10 MG  9,25 27.750,00 

3.  3.000 COMP 
ACETATO DE CIPROTERONA + 
ETINILESTRADIOL 2MG+0,035MG 

15,38 46.140,00 

4.  2.000 COMP PERINDOPRIL ARGININA  5 MG 2,10 4.200,00 

5.  2.000 COMP PERINDOPRIL ARGININA  7,5 MG 1,90 3.800,00 

6.  3.000 FRS ACETILCISTEINA XAROPE DE 20MG/ML 10,67 32.010,00 

7.  3.000 FRS ACETILCISTEINA XAROPE DE 40MG/ML 18,70 56.100,00 

8.  3.000 CX 
ACETILCISTEINA GRANULADO PARA SOLUÇAO 
100MG C/16 ENVELOPES 

0,41 1.230,00 

9.  3.000 CX  
ACETILCISTEINA GRANULADO PARA SOLUÇAO 
200MG C/16 ENVELOPES 

6,57 19.710,00 

10.  1.000 COMP ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG  0,27 270,00 

11.  300 TBS ACICLOVIR CREME 50MG/GR 16,00 4.800,00 

12.  70.000 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG  1,71 119.700 

13.  20.000 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 500MG 0,24 4.800,00 

14.  10.000 COMP 
ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) 5 MG 
COMPRIMIDO 

15,81 158.100,00 

15.  3000 COMP ACIDO VALPROICO 250 MG  1,97 5.910,00 

16.  3.000 COMP ACIDO VALPROICO 576 MG  11,30 33.900,00 

17.  3.000 
FRS SULFATO DE SABULTAMOL 100 MCG (SPRAY 

INALADOR) 
0,24 720,00 

18.  2.000 COMP NITAZOXANIDA 500MG 2,93 5.860,00 



 
 

67 

19.  2.000 COMP ALBENDAZOL 400 MG  MASTIGÁVEL 0,55 1.100,00 

20.  500 FRS ALBENDAZOL 40 MG SOLUÇÃO ORAL 
2,21 1.105,00 

21.  30.000 COMP ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG  1,30 39.000,00 

22.  01 CX ALGINATO,PASTA DE ZINCO 1,00 17,30 

23.  2.000 COMP 
CIANOCOBALAMINA + CLORIDRATO DE 
PIRIDOXINA + NITRATO DE TIAMINA + 
DICLOFENACO SÓDICO 1000MG 

6,91 13.820,00 

24.  2.000 COMP 
FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO 
12/400 MCG, COMPRIMIDO 

2,16 4.320,00 

25. j 6.000 COMP ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO 0,24 1.440,00 

26.  3.000 COMP ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO 0,48 1.440,00 

27.  
   
10.00
0 

COMP ALPRAZOLAM 2MG COMPRIMIDO 
0,23 2.300,00 

28.  
   
10.00
0 

 
COMP 

ALPRAZOLAM 0,5MG COMPRIMIDO 
0,16 1.600,00 

29.  2000 FRS 
AMBROXOL CLORIDRATO 15 MG/5 ML 
SOLUÇÃO ORAL  

4,48 8.960,00 

30.  2.000 FRS 
AMBROXOL CLORIDRATO 30 MG/5 ML 
SOLUÇÃO ORAL 

3,28 6.560,00 

31.  2.000 COMP AMINOFILINA 100MG 0,15 300,00 

32.  2.000 COMP 
AMIODARONA 200 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 
AMPOLA 

1,20 2.400,00 

33.  20.000 COMP AMITRIPTILINA 25 MG  0,14 2.800,00 

34.  5.000 COMP AMITRIPTILINA 75 MG 0,89 4.450,00 

35.  2.000 FRS 
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 
50+12,5 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 

18,52 37.040,00 

36.  10.000 COMP 
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 
500+125 MG  

1,96 19.600,00 

37.  10.000 FRS 
AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 
ORAL 

7,19 71.900,00 

38.  25.000 COMP AMOXICILINA 500 MG CAPSULA  0,34 8.500,00 

39.  3.000 FRS CLORIDRATO DE CIPROEPTADINA 240 ML  0,06 180,00 

40.  15.000 COMP ANLODIPINO BESILATO 10 MG  0,15 2.250,00 

41.  60.000 COMP ANLODIPINO BESILATO 5 MG  0,10 6.000,00 

42.  5.000 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 0,07 350,00 

43.  24.000 COMP ATENOLOL 50 MG 0,18 4.320,00 

44.  20.000 COMP ATENALOL 25 MG 0,08 1.600,00 

45.  20.000 FRS 
AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ PARA 
SUSPENSÃO ORAL 

15,86 317.200,00 

46.  20.000 COMP AZITROMICINA 500 MG  1,18 23.600,00 

47.  1.000 FRS 
BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML 
SUSPENSÃO ORAL 

5,50 5.500,00 

48.  2.000 COMP BESILATO DE ANLODIPINO 5MG 0,07 140,00 
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49.  2.000 COMP BESILATO DE ANLODIPINO 10MG 0,18 360,00 

50.  15.000 COMP BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG  0,40 6.000,00 

51.  500 FRS 
BIMATOPROSTA 3MG/ML (SOLUÇÃO 
OFTALMICA) 

29,00 14.500,00 

52.  12.000 COMP BROMAZEPAM 3MG  0,16 1.920,00 

53.  2.000 FRS BROMETO DE IPRATROPIO 0,250 MG/ML 1,74 3.480,00 

54.  3.000 FRS BROMIDRATO DE FENOTEROL 100 MCG 5,90 17.700,00 

55.  4.000 FRS BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL 
3,38 13.520,00 

56.  10.000 COMP BROMOPRIDA  0,32 3.200,00 

57.  1.500 COMP BOMITRATO DE CITALOPRAM 20MG 0,27 405,00 

58.  5.000 COMP BUPROPIONA 150 MG  0,77 3.850,00 

59.  15.000 COMP 
BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 
100MG+250MG  

0,73 10.950,00 

60.  1.000 FRS 
BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS 20 
ML 

13,20 13.200,00 

61.  2.000 COMP BUTILESCOPOLAMINA 10 MG  1,04 2.080,00 

62.  
100.00

0 
COMP CAPTOPRIL 25 MG  

0,08 8.000,00 

63.  
 
80.00
0 

COMP CAPTOPRIL 50 MG 
0,15 12.000,00 

64.  05 CX CARVÃO ATIVADO PARA CURATIVO 173,48 867,40 

65.  2.000 COMP CARVÃO ATIVADO 187,22 374.440,00 

66.  500 FRS CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL 
22,28 11.140,00 

67.  25.000 COMP CARBAMAZEPINA 200 MG  0,57 14.250,00 

68.  600 FRS 
CARBOCISTEINA XAROPE 20MG/ML INFANTIL 
SUSPENSÃO 

5,97 3.582,00 

69.  600 FRS 
CARBOCISTEINA XAROPE 50MG/ML ADULTO  
SUSPENSÃO 

6,58 3.948,00 

70.  10.000 COMP CARBONATO DE LÍTIO 300 MG  0,80 8.000,00 

71.  20.000 COMP CARVEDILOL 12,5 MG  0,24 4.800,00 

72.  5.000 COMP CARVEDILOL 25 MG  0,34 1.700,00 

73.  35.000 COMP CARVEDILOL 3,125 MG  0,17 5.950,00 

74.  10.000 COMP CARVEDILOL 6,25 MG  0,20 2.000,00 

75.  1.000 FRS 
CEFALEXINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 
ORAL 

16,00 16.000,00 

76.  10.000 COMP CEFALEXINA 500 MG  0,81 8.100,00 

77.  2.000 COMP CELECOXIBE 200 MG  6,20 12.400,00 

78.  300 TBS 
CETOCONAZOL + DIPROPIONATO DE 
BETAMETASONA POMADA BISNAGA 30 GR 

8,25 2.475,00 

79.  1.000 FRS CETOCONAZOL 20 MG/ML SHAMPOO SOLUÇÃO 
7,89 7.890,00 

80.  9.000 COMP CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO  0,52 4.680,00 

81.  600 TBS CETOCONAZOL 20 MG/G CREME 5,77 3.462,00 
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82.  4.000 COMP CETOPROFENO 150MG 1,84 7.360,00 

83.  5.000 COMP CICLOBENZAPRINA 10 MG  0,39 1.950,00 

84.  4.000 COMP CIMETIDINA 200 MG 0,46 1.840,00 

85.  15.000 COMP CINARIZINA 25 MG 0,24 3.600,00 

86.  12.000 COMP CINARIZINA 75 MG  0,39 4.680,00 

87.  8.000 COMP CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG  0,48 3.840,00 

88.  6.000 COMP CITALOPRAM 20 MG  0,27 1.620,00 

89.  2.000 COMP CLARITROMICINA 500 MG  4,97 9.940,00 

90.  14.000 COMP CLOMIPRAMINA CLORIDRATO  25 MG  1,22 17.080,00 

91.  10.000 FRS CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 3,47 34.700,00 

92.  
190.00

0 
COMP CLONAZEPAM 2 MG  

0,11 20.900,00 

93.  7.000 FRS CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML SOLUÇÃO NASAL 3,68 25.760,00 

94.  4.000 COMP CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG 
3,83 15.320,00 

95. C 1.000 COMP CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG  2,04 2.040,00 

96.  1.000 COMP CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 120MG  2,37 2.370,00 

97.  10.000 COMP CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG  20,21 202.100,00 

98.  6.000 COMP CLORIDRATO DE METILFENIDATO  5MG  19,00 114.000,00 

99.  2.000 FRS CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0,5 MG/ML 1,49 2.980,00 

100.  2.000 COMP CLORIDRATO DE TIAMINA 0,49 980,00 

101.  4.000 COMP CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG  3,14 12.560,00 

102.  4.000 COMP CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG  0,26 1.040,00 

103.  2.000 COMP CLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35MG 3,26 6.520,00 

104.  2.000 COMP CLORIDRATO DE PAROXETINA 25 MG  5,75 11.500,00 

105.  2.000 COMP CLORIDRATO DE VERAPAMIL 40 MG 0,39 780,00 

106.  2.000 COMP CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120 MG 0,41 820,00 

107.  10.000 COMP  BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG  0,69 6.900,00 

108.  19.500 COMP CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG  0,60 11.700,00 

109.  13.500 COMP CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG  0,43 5.805,00 

110.  60 FRS 
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40 MG/ML 
SOLUÇÃO ORAL 

8,66 519,60 

111.  8.000 COMP COMPLEXO B DRG  0,08 640,00 

112.  2.000 COMP 
 
CLORIDRATO DONEPEZILA + CLORIDRATO 
MEMANTINA 10/20MG 

6,66 13.320,00 

113.  2000 TBS DEXAMETASONA 1 MG/G CREME 1,86 3.720,00 

114.  10.000 COMP DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO 0,69 6.900,00 

115.  2.000 FRS 
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML 
SOLUÇÃO ORAL 

2,20 4.400,00 

116.  6.000 COMP DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2 MG  0,15 900,00 

117.  70.000 COMP DIAZEPAM 10 MG  0,24 16.800,00 

118.  2.000 COMP DIAMICRON MR 60 MG 1,88 3.760,00 
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119.  5.000 COMP DIAZEPAM 5 MG 0,18 900,00 

120.  8.000 COMP DICLOFENACO SODICO 50MG 0,18 1.440,00 

121.  4.000 COMP DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG 0,24 960,00 

122.  1.000 COMP SULFATO DE MORFINA 10MG 0,72 720,00 

123.  5.000 COMP DIGOXINA 0,25 MG  0,14 700,00 

124.  1.500 COMP DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG 0,86 1.290,00 

125.  20.000 COMP DIPIRONA SÓDICA 500 MG  0,26 5.200,00 

126.  5.000 FRS DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 5,43 27.150,00 

127.  300 CX 
DIPIRONA SODICA 2.500MG+BROMETO DE N-
BUTILESCOPOLAMINA 0,020 MG COMPOSTO 
INJETAVEL 5ML AMPOLA C/50 UNIDADES 

2,20 660,00 

128.  2.000 COMP DOXAZOSINA 2MG  0,22 440,00 

129.  3.000 COMP DULOXETINA 60 MG   3,83 11.490,00 

130.  10.000 COMP ENALAPRIL MALEATO 5 MG 0,10 1.000,00 

131.  12.000 COMP ENALAPRIL MALEATO 10 MG  0,11 1.320,00 

132.  45.000 COMP ENALAPRIL MALEATO 20 MG  0,13 5.850,00 

133.  2.000 COMP SACUBITRIL + VALSARTANA 24/26 MG  8,00 16.000,00 

134.  24.000 COMP ESPIRONOLACTONA 25 MG  
0,29 6.960,00 

135.  20.000 COMP ESPIRONOLACTONA 50 MG 
0,55 11.000,00 

136.  20.000 COMP ESPIRONOLACTONA  100MG 
1,02 20.400,00 

137.  9.000 COMP FENITOÍNA SÓDICA 100 MG  0,44 3.960,00 

138.  3.600 COMP FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG  
0,20 720,00 

139.  200 FRS 
FENOBARBITAL SÓDICO 40 MG/ML SOLUÇÃO 
ORAL 

8,80 1.760,00 

140.  1.000 COMP FENOFIBRATO 200 MG  1,92 1.920,00 

141.  300 FRS FENOTEROL BROMIDRATO 5 MG/ML GTS 20ML 
5,55 1.665,00 

142.  
    
5.000          

CX 

FITA PARA GLICEMIA COMPATÍVEL COM 
APARELHO COM APARELHO DE 
MONITORIZAÇÃO DA GLICEMIA (ACCU-CHEK 
ACTIVE)  C/50 UND 

88,00 440.000,00 

143.  2.000 COMP FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA  1,00 2.000,00 

144.  70.000 COMP FLUOXETINA 20 MG 0,15 10.500,00 

145.  35.000 COMP FUROSEMIDA 40 MG  0,12 4.200,00 

146.  2.000 COMP GABAPENTINA 300MG  1,06 2.120,00 

147.  2.000 COMP GABAPENTINA 150MG   1,12 2.240,00 

148.  
   
2.000 

COMP  EMPAGLIFLOZINA + LINAGLIPTINA 25/5 MG 
14,00 28.000,00 

149.  30.000 COMP GLIBENCLAMIDA 5 MG  0,07 2.100,00 

150.  2.000 COMP 
 CLORIDRATO DE METFORMINA GLIFAGE XR 
500 MG 

0,39 780,00 

151.  2.500 COMP 
CLORIDRATO DE METFORMINA GLIFAGE XR 
850 MG 

1,10 2.750,00 
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152.  35.000 COMP 
GLICLAZIDA 30 MG  DE LIBERACAO 
PROLONGADA 

0,82 28.700,00 

153.  3.000 FRS  
GLICOSE 50 MG/ML (5%) SOLUÇÃO INJETÁVEL - 
FRASCO 500 ML 

4,40 13.200,00 

154.  1.000 FRS GLICOSE HIPERTONICA 25% 10 ML SOLUÇÃO 0,37 370,00 

155.  600 FRS GLICOSE HIPERTONICA 50% 10 ML SOLUÇÃO 1,15 690,00 

156.  600 COMP HALOPERIDOL 1 MG  0,22 132,00 

157.  50 FRS HALOPERIDOL 2 MG SOLUÇÃO ORAL 4,29 214,50 

158.  5.000 COMP HALOPERIDOL 5 MG  0,41 2.050,00 

159.  1.000 COMP HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG 0,52 520,00 

160.  80.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG  0,08 6.400,00 

161.  3.000 TBS HIDROGEL POMADA 25GR 59,66 178.980,00 

162.  3.000 FRS 
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 
SOLUÇÃO 

2,49 7.470,00 

163.  25.000 COMP IBUPROFENO 600 MG  0,35 8.750,00 

164.  15.000 COMP IBUPROFENO 300 MG 0,25 3.750,00 

165.  10.000 COMP INDAPAMIDA 1,5 MG 0,35 3.500,00 

166.  6.000 COMP IMIPRAMINA 25MG  0,65 3.900,00 

167.  800 FRS 
IODETO DE POTASSIO XAROPE 100 ML 
SOLUÇÃO 

4,50 3.600,00 

168.  10.000 FRS INSULINA NPH 26,00 260.000,00 

169.  10.000 FRS INSULINA REGULAR 26,00 260.000,00 

170.  150 FRS 
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML 
SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 

1,68 252,00 

171.  6.000 COMP ISOSSORBIDA 10 MG  0,50 3.000,00 

172.  3.000 COMP 
DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG  
SUBLINGUAL 

0,40 1.200,00 

173.  6.000 COMP MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG  0,24 1.440,00 

174.  10.000 COMP IVERMECTINA 6 MG  2,99 29.900,00 

175.  1.000 COMP COLAGENASE C/CLORANFENICOL 30 GR  24,35 24.350,00 

176.  300 FRS LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE SOLUÇÃO 14,50 4.350,00 

177.  3.000 COMP LAMOTRIGINA 100 MG  0,61 1.830,00 

178.  50.000 UND 
LANCETA DESCARTÁVEL PARA LANCETADOR 
(PUNÇÃO DIGITAL) 

0,10 5.000,00 

179.  7.000 COMP LEVOMEPROMAZINA 100 MG  1,33 9.310,00 

180.  12.600 COMP 
LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL 
0,15+0,03 MG+MG  

0,14 1.764,00 

181.  18.000 COMP LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG  0,16 2.880,00 

182.  20.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG  0,18 3.600,00 

183.  2.000 COMP LEVOFLOXACINO 500 MG 0,52 1.040,00 

184.  300 TBS LIDOCAINA CLORIDRATO 20 MG/G GEL 5,83 1.749,00 

185.  4.000 FRS LORATADINA 1 MG/ML XAROPE SOLUÇÃO 4,37 17.480,00 

186.  19.200 COMP LORATADINA 10 MG  0,18 3.456,00 

187.  80.000 COMP LOSARTANA POTASSICA 25 MG REVESTIDO 1,21 96.800,00 
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188.  
150.00

0 
COMP LOSARTANA POTASSICA 50 MG REVESTIDO 

0,19 28.500,00 

189.  500 FRS MEBENDAZOL 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 
2,19 1.095,00 

190.  100 FRS 
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 
MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 

24,84 2.484,00 

191.  10.000 COMP CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG 0,20 2.000,00 

192.  6.000 COMP METFORMINA 500 MG 0,19 1.140,00 

193.  24.000 COMP METILDOPA 250 MG  0,81 19.440,00 

194.  6.000 COMP METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG  
0,24 1.440,00 

195.  500 FRS 
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4 MG/ML 
SOLUÇÃO ORAL 

2,22 1.110,00 

196. 1 4.000 FRS 
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5 MG/ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

0,88 3.520,00 

197.  100 TBS METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL 8,98 898,00 

198.  3.000 COMP METRONIDAZOL 250 MG  
0,21 630,00 

199.  2.000 TBS MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME 6,80 13.600,00 

200.  250 TBS 
MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME 
VAGINAL 

9,24 2.310,00 

201.  3.000 COMP MIRTAZAPINA 30 MG  2,15 6.450,00 

202.  2.000 TBS NEOMICINA+BACITRACINA PDA 10G CREME 3,04 6.080,00 

203.  21.600 COMP NIFEDIPINO 10 MG  0,35 7.560,00 

204.  15.000 COMP NIMESULIDA 100MG  0,18 2.700,00 

205.  
 

1.000 
TBS NISTATINA 10000 UI/G CREME VAGINAL 

7,70 7.700,00 

206.  1.000 FRS NISTATINA 100000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 11,15 11.150,00 

207.  6.000 COMP NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA  0,59 3.540,00 

208.  300 COMP NORETISTERONA 0,35 MG  0,39 117,00 

209.  20.000 COMP NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CAPSULA  0,59 11.800,00 

210.  15.000 COMP NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50 MG CAPSULA 1,30 19.500,00 

211.  1.500 COMP OLANZAPINA 10MG  3,59 5.385,00 

212. S 1.500 COMP OLANZAPINA 5MG  0,64 960,00 

213.  1.000 FRS OLEO MINERAL 100% 100 ML 4,60 4.600,00 

214.  5.000 FRS OLEO DE GIRASSOL 200ML 6,79 33.950,00 

215.  
100.00

0 
COMP OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA  

0,15 15.000,00 

216.  2.000 COMP OLMESARTANA + ANLODIPINO 40/5MG  0,34 680,00 

217.  6.000 COMP OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG  0,94 5.640,00 

218.  5.000 COMP OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG  0,70 3.500,00 

219.  5.000 COMP 
PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO 
40 MG 

0,49 2.450,00 

220.  10.000 FRS 

 
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 
SUPENSÃO 
 

1,38 13.800,00 
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221.  10.000 COMP PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG  0,85 8.500,00 

222.  10.000 COMP PARACETAMOL 500 MG  0,15 1.500,00 

223.  10.000 COMP PARACETAMOL 750 MG 0,30 3.000,00 

224.  300 FRS PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO  2,75 825,00 

225.  2.000 FRS PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOÇÃO SOLUÇÃO 4,06 8.120,00 

226.  1.000 FRS 
PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 1 MG/ML 
SOLUÇÃO ORAL 

10,98 10.980,00 

227.  1.000 FRS 
PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML 
SOLUCAO ORAL  

7,49 7.490,00 

228.  10.000 COMP PREDNISONA 20 MG  0,57 5.700,00 

229.  10.000 COMP PREDNISONA 5 MG  0,26 2.600,00 

230.  2.000 COMP PREGABALINA 75 MG 1,07 2.140,00 

231.  2.000 COMP PREGABALINA 150 MG 3,44 6.880,00 

232.  3.600 COMP PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG  0,29 1.044,00 

233.  60.000 COMP PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG  0,18 10.800,00 

234.  3.000 COMP  HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG    1,42 4.260,00 

235.  3.000 COMP HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 200 MG    1,28 3.840,00 

236.  1.000 COMP HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG    0,34 340,00 

237.  500 FRS 
RANITIDINA CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 
SOLUÇÃO 

5,74 2.870,00 

238.  30.000 COMP RANITIDINA CLORIDRATO 150 MG  0,23 6.900,00 

239.  7.000 COMP RISPERIDONA 1 MG  0,32 2.240,00 

240.  7.000 COMP RISPERIDONA 2 MG  0,23 1.610,00 

241.  1000 FRS RISPERIDONA GOTAS 1MG/ML 23,18 23.180,00 

242.  2.000 COMP ROSUVASTATINA CALCICA 10MG 0,59 1.180,00 

243.  2.000 COMP ROSUVASTATINA CALCICA 20MG  1,00 2.000,00 

244.  10.000 SCH 

SAIS DE REIDRATACAO ORAL (CLORETO 
SÓDIO+GLICOSE+CITRATO DE SÓDIO+ 
CLORETO DE POTÁSSIO) 3,5+20,0+2,9+1,5 G 
PO P/PREPARACAO EXTEMPORANEA SACHÊ 

0,42 4.200,00 

245.  2.000 FRS 
SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG AEROSSOL 
ORAL 

17,89 35.780,00 

246.  
   
3.000 

FRS SALBUTAMOL XAROPE 100 ML  SOLUÇÃO 
3,54 10.620,00 

247.  6.000 COMP SERTRALINA 50 MG  0,26 1.560,00 

248.  4.000 COMP SERTRALINA 100 MG 1,03 4.120,00 

249.  3.000 COMP SIMETICONA 40MG  0,18 540,00 

250.  1.000 FRS SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL 
1,28 1.280,00 

251.  10.000 COMP SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG   
1,10 11.000,00 

252.  25.000 COMP SINVASTATINA 10 MG  0,13 3.250,00 

253.  20.000 COMP SINVASTATINA 20 MG REVESTIDO 0,16 3.200,00 

254.  18.000 COMP SINVASTATINA 40 MG REVESTIDO 0,27 4.860,00 

255.  2.000 COMP SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 100 MG  2,94 5.880,00 



 
 

74 

 

 

 

 

 

 

256.  1.000 COMP SULFADIAZINA 500MG  0,28 280,00 

257.  1.000 TB SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G POMADA  32,40 32.400,00 

258.  100 UND 
SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G POTE 400 G 
CREME 

61,41 6.141,00 

259.  500 FRS 
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40+8 
MG/ML SUSPENSAO ORAL 

4,37 2.185,00 

260.  2.000 COMP 
SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPRIMA 400+80 
MG+MG  

0,40 800,00 

261.  500 FRS SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 4,92 2.460,00 

262.  12.600 COMP SULFATO FERROSO 40 MG  0,07 882,00 

263.  2.000 COMP TIAMINA 300MG  0,49 980,00 

264.  60 FRS 
TIMOLOL MALEATO 5 MG/ML SOLUÇÃO 
OFTÁLMICA 

8,42 505,20 

265.  4.000 COMP TOPIRAMATO 100 MG  0,55 2.200,00 

266.  8.000 COMP TOPIRAMATO 25 MG  0,30 2.400,00 

267.  8.000 COMP TOPIRAMATO 50 MG  0,29 2.320,00 

268.  500 FRS 
VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE 
SOLUÇÃO 

10,64 5.320,00 

269.  20.000 COMP VALPROATO SÓDIO 250 MG CAPSULA  0,48 9.600,00 

270.  1.500 COMP VALERIANA OFFICINALIS 200MG 0,41 615,00 

271.  2.000 COMP VENLAFAXINA 37,5 MG 0,88 1.760,00 

272.  2.000 COMP VENLAFAXINA 75 MG 1,55 3.100,00 

273.  6.000 COMP VALSARTANA 160 MG  1,16 6.960,00 

274.  3000 COMP VARFARINA SÓDICA 5 MG  36,00 108.000,00 

275.  3.000 COMP VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG  0,44 1.320,00 

276.  5.000 COMP LISDEXANFETAMINA 50MG 20,00 100.000,00 

277.  2.000 
 
COMP 

COLECALCIFEROL D3 50.000UI (COMPLEXO 

VITAMINICO) 

4,99 9.980,00 

278.  2.000 COMP 
COLECALCIFEROL CAL 2000UI (COMPLEXO 
VITAMINCO) 

4,99 9.980,00 

279.  2.000 COMP SINVASTINA 10 MG 2,52 5.040,00 


