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EDITAL DE LICITAÇÃO 

                      PROCESSO Nº 111/2020 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2020 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Licitação com itens exclusivos para Microempresa – ME, Empresa de Pequeno 
porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, conforme previsto no art. 
48 e 49 da Lei Complementar 123/2006 e 147/2014. 
O Município de Medianeira-PR, através da pregoeira Vania Raquel Furmann Moreira e equipe 
de apoio, Dinamar Sirlei Araujo Mazzuco, Silvana Telles de Moraes, Alvaro Alan Zanella e 
Cacildo Antonio Theisen Benke, designados pela Portaria nº 004/2020 de 13 de janeiro de 
2020, da Prefeitura de Medianeira, torna público que às do dia 25 de setembro de 2020 ás 
10h00min, através de recursos tecnológicos de informação, via Internet, será realizada 
Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO – POR ITEM, 
conforme descritos no item 3.1 do edital. O presente certame licitatório reger-se-á pelas 
disposições da Lei nº 10.520 de 17/07/2002, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21/06/93 
e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº 014 de 31/01/2008, demais legislação pertinente 
e, ainda pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. 

 
1 - DA ABERTURA 
1.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico 

que promova a comunicação via Internet, mediante condições de segurança, utilizando-
se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases, através 
do site: https://www.licitacoes-e.com.br/. No dia, hora e local indicado abaixo, de acordo 
com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital:                          
INÍCIO DA ENTREGA DAS PROPOSTAS:     11/09/2020 á   25/09/2020 até 08h00min 
ABERTURA DAS PROPOSTAS:                                            25/09/2020  às 08h15min 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:                  25/09/2020  às 10h00min 
                                                                                           

Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias úteis, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 
1.2 - Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, subsequente 
ao ora fixado. 
1.3 - Não será aceito protocolo de solicitação de expedição de documentos e certidões, para 
entrega em substituição aos documentos requeridos para a habilitação no presente Edital. 
1.4 - Será comunicado, via Internet através de mensagens, e pelos meios de divulgação 
inicial, qualquer alteração no edital que importe em modificação de seus termos, que venha a 
ocorrer nele ou em seus anexos.  
1.5 - Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo 
estabelecido neste Edital, excetuadas as permissões legais. 
1.6 - REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília-DF. 
2 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
2.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases; 
2.2 - Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira e Equipe de Apoio, mediante a inserção 
e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “LICITAÇÕES-E” 
constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. 
2.3 - O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura das 
propostas, atentando também para a data e horário de início da disputa. 
 

https://www.licitacoes-e.com.br/
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3 - DO OBJETO 
3.1 - A presente licitação tem por objeto registro de preços para aquisições de medicamentos 
(desertos no pregão nº 23/2020) a serem utilizados na Atenção Básica, SAMU e Unidade de 
Pronto Atendimento – UPA da Secretaria de Saúde, conforme especificações no anexo I- 
Modelo de proposta financeira.  

Item Qtde Cód. BR Und Descrição Valor 
unitário 
Máximo 

Total 
Máximo 

1 50 0270558 FR ACETILCISTEÍNA XAROPE 100 M COTA EXC 
COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E 
MEI 

13,44 672,00 

2 400 0335091 AMP  ACETILCISTEÍNA 100 MG/ML AMPOLA 3ML 
EV COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, 
EPP E MEI 

3,81 1.524,00 

3 200 0278281 AMP ADENOSINA 3MG/ML AMPOLA 2ML EV COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

15,27 3.054,00 

4 150 0268381 AMP AMICACINA 250 MG COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

2,64 396,00 

5 1.300 0277934 AMP ATROPINA (SULFATO) 0,50MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL IV/IM/SC COM 1ML COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

1,79 2.327,00 

6 180 0268222 AMP BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML 
INJETAVEL COTA RESERVADA - EXCLUSIVO 
ME, EPP E MEI 

1,24 223,20 

7 400 0268228 F/A CEFALOTINA SODICA 1G. FRAMPOLA + 
SOLVENTE COTA RESERVADA - EXCLUSIVO 
ME, EPP E MEI 

14,83 5.932,00 

8 8.800 0442701 F/A CEFTRIAXONA SODICA 1G COTA PRINCIPAL  28,29 248.952,00 

9 10.000 0448844 AMP CETOPROFENO 100MG ENDOVENOSO COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

3,34 33.400,00 

10 800 0292418 FR CIPROFLOXACINO 200MG 100ML COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

44,17 35.336,00 

11 750 0292419 AMP  CLINDAMICINA FOSFATO 150MG/ML 
AMPOLA 4ML IM/EV COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

6,99 5.242,50 

12 9.000 0292427 AMP  DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 
4MG/ML AMPOLA COM 2,5ML INJETAVEL 
IM/IV COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, 
EPP E MEI 

5,30 47.700,00 

13 50 0272217 AMP  DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 50MG/ML 
AMPOLA 1ML IM/EV COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

29,39 1.469,50 

14 10.400 0272334 AMP DIMENIDRINATO 50MG/ML + PIRIDOXINA 
50MG/ML , FORMA DE APRESENTACAO 
AMPOLA CONTENDO 1ML VIA DE 
ADMINISTRACAO INTRA MUSCULAR COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

1,43 14.872,00 

15 15.000 0268252 AMP DIPIRONA SODICA 500 MG.  FORMA DE 
APRESENTACAO COMPRIMIDO. COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

0,73 10.950,00 

16 180 0268446 AMP DOBUTAMINA; 12,5 MG/ML. FARMACEUTICA 
SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE 
APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/AMPOLA 
20ML; VIA DE ADMINISTRACAO 
INTRAVENOSA COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI                              

15,38 2.768,40 

17 22.000 0270621 AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG/ML + 
DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 5ML IM/EV 
COTA PRINCIPAL 

3,94 86.680,00 
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18 17.500 0267282 AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML 
AMPOLA 1ML IM/EV COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

1,99 34.825,00 

19 150 0272198 AMP  ETILEFRINA CLORIDRATO 10MG/ML 
AMPOLA 1ML IM/EV/SC COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

2,03 304,50 

20 10.000 0396471 FR  FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML 
FRASCO 20ML ORAL OU INALATÓRIO COTA 
PRINCIPAL  

9,30 93.000,00 

21 1.200 0292399 AMP FITOMENADIONA 10MG/AMPOLA INJETAVEL. 
AMPOLA DE 1ML. EMBALAGEM HOSPITALAR 
COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E 
MEI 

3,30 3.960,00 

22 7.500 0267666 AMP FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL IV/IM COM 2ML COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

1,42 10.650,00 

23 30 0367765 FR  GELATINA 3,5G/100ML + ASSOCIAÇÃO 
SOLUÇÃO PARA INFUSÃO EV FRASCO 
500ML COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, 
EPP E MEI 

36,36 1.090,80 

24 150 0270019 AMP  CITRATO DE FENTANILA 500MG COM 10ML 
INJETÁVEL COTA RESERVADA - EXCLUSIVO 
ME, EPP E MEI 

1,93 289,50 

25 10.000 0448983 FR HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SOLUCAO 
INJETAVEL COTA PRINCIPAL  

8,57 85.700,00 

26 100 0272796 AMP HEPARINA 5000UI/ML FRASCO 5ML COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

41,83 4.183,00 

27 6.500 0342135 F/A HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) 
100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IV/IM 
+ AMPOLA DILUENTE COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

5,72 37.180,00 

28 12.500,
00 

0342134 F/A HIDROCORTISONA 500MG INJETAVEL COTA 
PRINCIPAL  

9,77 122.125,00 

29 250 0268331 FR  IPRATRÓPIO BROMETO 0,25MG/ML 
SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO 20ML 
COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E 
MEI 

2,54 635,00 

30 50 0269852 FR LIDOCAINA 2% GEL BISNAGADE  30G COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

7,31 365,50 

31 120 0276658 CMP METOPROLOL SUCCINATO 100MG 
COMPRIMIDO COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

2,49 298,80 

32 800 0268498 FR  METRONIDAZOL 5MG/ML FRASCO 100ML EV 
COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E 
MEI 

7,84 6.272,00 

33 430 0268481 AMP MIDAZOLAN 15MG/3ML  INJETAVEL, FORMA 
DE APRESENTACAO, AMPOLA CONTENDO 3 
ML (5 MG/ML) COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

2,92 1.255,60 

34 100 0273457 AMP  NEOSTIGMINA METILSULFATO 0,5MG/ML 
AMPOLA 1ML IM/EV COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

1,12 112,00 

35 700 0442584 AMP  NOREPINEFRINA  HEMITARTARATO 2MG/ML 
AMPOLA 4ML EV COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

13,95 9.765,00 

36 1.000 0268160 F/A OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

27,41 27.410,00 

37 100 0305935 AMP PROPOFOL 10 MG/ML, FORMA DE 
APRESENTACAO AMPOLA CONTENDO 20 ML 

32,81 3.281,00 
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COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E 
MEI 

38 16.000 0340167 AMP CIMETIDINA, CONCENTRAÇÃO:150 MG/ML, 
FORMA FARMACEUTICA;  SOLUÇÃO 
INJETAVEL COTA RESERVADA - EXCLUSIVO 
ME, EPP E MEI 

0,97 15.520,00 

39 5.250,0
0 

0412966 FR SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL 
FRASCO 10ML COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

3,20 16.800,00 

40 350,00 0268076 AMP SULFATO DE MAGNESIO 10% INJETAVEL. 
AMPOLA PLASTICA DE 10ML COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

1,03 360,50 

41 200 0268442 F/A  SUXAMETÔNIO CLORETO 100MG PÓ PARA 
SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/EV COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

54,10 10.820,00 

42 9.000 0292382 AMP TRAMADOL (CLORIDRATO) 50MG/ML 
SOLUCAO INJETAVEL IV/IM COM 1ML COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

1,60 14.400,00 

43 6.000 0269996 CPR ERITROMICINA (ESTOLATO) 500MG 
COMPRIMIDO COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

7,37 44.220,00 

44 20.000 0271746 CMP BACLOFENO 10MG, FORMA DE 
APRESENTACAO, COMPRIMIDO; VIA DE 
ADMINISTRACAO ORAL COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

0,46 9.200,00 

45 4.500 0272327 CMP CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG, FORMA 
DE APRESENTACAO, COMPRIMIDO; VIA DE 
ADMINISTRACAO ORAL COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

1,03 4.635,00 

46 5.000 0352319 FR DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML 
SUSPENSÃO ORAL (GOTAS) COM 20ML 
COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E 
MEI 

5,78 28.900,00 

47 1.500 0296076 CMP CANDESARTANA CILEXETILA 16MG  CPR 
COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E 
MEI 

2,94 4.410,00 

48 5.000 0396695 FR VITAMINAS DO COMPLEXO B 100ML COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

7,13 35.650,00 

49 5.000 0449117 FR  MULTIVITAMINAS E MINERAIS SOLUÇÃO 
ORAL FRASCO 120ML COTA PRINCIPAL  

23,00 115.000,00 

50 50 0323437 FR ESTRADIOL HEMIIDRATO 0,1% GEL USO 
PERCUTÂNEO COM 50G COTA RESERVADA 
- EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

68,75 3.437,50 

51 9.000 0269962 CMP DOMPERIDONA 10MG.  FORMA DE 
APRESENTACAO COMPRIMIDO. COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

0,21 1.890,00 

52 50 0448565 FR FLUTICASONA (FUROATO) 200 MCG + 
VILANTEROL (TRIFENATATO) 25MCG DE 
VILANTEROL, PO PARA INALACAO ORAL, 
EMBALAGEM COM 30 DOSES COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

216,39 10.819,50 

53 100 0298574 FR BAMBUTEROL (CLORIDRATO) 1,0MG/ML 
SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 120ML COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

52,80 5.280,00 

54 5.000 0268243 FR DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

4,71 23.550,00 

55 1.000 0268077 CMP CIPROTERONA 50 MG COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

2,20 2.200,00 

56 1.000 0448982 AMP ENOXAPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML 31,88 31.880,00 
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SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA PÉ-
PREENCHIDA COM SISTEMA DE 
SEGURANÇA COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

57 2.000 0448982 AMP ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA PÉ-
PREENCHIDA COM SISTEMA DE 
SEGURANÇA COTA PRINCIPAL 

47,37 94.740,00 

58 1.000 0448982 AMP ENOXAPARINA SÓDICA 80MG/0,8ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA PÉ-
PREENCHIDA COM SISTEMA DE 
SEGURANÇA COTA PRINCIPAL  

95,66 95.660,00 

59 3.000 0412092 CMP RIVAROXABANA 15MG COMPRIMIDO COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

8,85 26.550,00 

60 3.000 0272458 CMP CARBAMAZEPINA 200MG DE LIBERACAO 
CONTROLADA (CR) COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

0,59 1.770,00 

61 3.000 0291770 CMP ESCITALOPRAM 10MG COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

0,73 2.190,00 

62 25.000 0273257 CMP OXCARBAMAZEPINA 300MG COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

1,23 30.750,00 

63 75.000 0268149 CMP RISPERIDONA DOSAGEM 2MG 
COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E 
MEI 

0,48 36.000,00 

64 3.000,0
0 

0328531 CMP VALPROATO DE SODIO 300 MG C/ 25 COMPR 
COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E 
MEI 

1,04 3.120,00 

65 3.000 0272457 CMP CARBAMAZEPINA 400MG, COMPRIMIDOS 
DIVISIVEIS DE LIBERACAO CONTROLADA 
COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E 
MEI 

1,10 3.300,00 

66 3.000 0305488 CAP METILFENIDATO (CLORIDRATO) 20MG 
CAPSULA DE LIBERACAO MODIFICADA 
COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E 
MEI  

7,41 22.230,00 

67 3.000 0305490 CAP METILFENIDATO (CLORIDRATO) 30MG 
CAPSULA DE LIBERACAO MODIFICADA 
COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E 
MEI 

6,71 20.130,00 

68 900 0308226 CMP METILFENIDATO (CLORIDRATO) 36MG 
COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO 
PROLONGADA COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

9,61 8.649,00 

69 1.000 0286246 CMP PIMOZIDA 1MG COMPRIMIDO COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

0,61 610,00 

70 15.000 0276839 AMP AGUA PARA INJECAO 10ML.  AMPOLA 
PLASTICA COTA RESERVADA - EXCLUSIVO 
ME, EPP E MEI 

1,46 21.900,00 

71 50 0270228 FR HIDROCORTISONA + NEOMICINA + 
POLIMIXINA B GOTAS OTOLOGICAS COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

10,71 535,50 

72 300 0272817 CMP MIDAZOLAN 15MG COTA RESERVADA - 
EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

2,07 621,00 

73 10 0270114 F/A CETAMINA 50MG/ML. FRAMPOLA 10ML COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

76,55 765,50 

74 12 0270116 AMP ETOMIDATO 2MG/ML. FORMA DE 
APRESENTACAO AMPOLA CONTENDO 10 
ML. COTA RESERVADA - EXCLUSIVO ME, 
EPP E MEI 

31,00 372,00 
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75 10 0276282 AMP  DESLANÓSIDO 0,4MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL EV  AMPOLA DE 2ML COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

2,52 25,20 

76 12 0269567 AMP  PANCURÔNIO BROMETO 2MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL EV AMPOLA COM 2ML COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

7,09 85,08 

77 3.000 0370117 CAP ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

4,86 14.580,00 

78 3.000 0394103 CMP  ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

8,04 24.120,00 

79 1.200 0267586 FR BECLOMETASONA 200MG COTA 
RESERVADA - EXCLUSIVO ME, EPP E MEI 

48,15 57.780,00 

80 30.000 0267140 CMP AZITROMICINA 500MG, FORMA DE 
APRESENTACAO, COMPRIMIDO; VIA DE 
ADMINISTRACAO ORAL COTA PRINCIPAL  

2,73 81.900,00 

    TOTAL   1.871.557,08 

3.2 NORMAS DE EXECUÇÃO 
3.2.1 Da não obrigação de contratar conforme Lei 8.666/93, Artigo 15 § 4º. A existência de 
preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão 
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa á 
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 
condições.  
3.2.2 Das consequências; 
a) Os quantitativos indicados no edital não passam de mero referencial. 
b) Desnecessidade de previsão orçamentária. 
c) Quando solicitado, a empresa disponibilizará os combustíveis independendo de 
quantidade solicitada e do valor a ser faturado.  
 
4 - DO PRAZO, VALIDADE, ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA. 
4.1 – O objeto do presente Edital deverá ser entregue diretamente na Secretaria de Saúde 
localizado na Rua Minas Gerais esquina c/ Rio de Janeiro, nº 2350 - Centro. 
4.2 - O prazo de entrega será parcelado conforme a necessidade da Secretaria de Saúde 
sendo a entrega em até 10 (dez) dias após emissão da Ordem de Compra.  
4.3 – A empresa vencedora deverá informar na nota fiscal o endereço de entrega para a 
transportadora. 

4.4 – Será exigido que o fornecedor no momento da entrega das notas fiscais, inclua nas 

mesmas a identificação do nº do Lote e o Prazo de Validade dos medicamentos. 
4.4 – Os produtos deverão possuir ótima qualidade, todos de 1ª linha, e nas especificações do 
anexo I, caso contrário deverá ser substituído de imediato. 
4.5- FORMA DE BOAS PRÁTICAS: 
4.6– Será exigido que o fornecedor no momento da entrega das notas fiscais, inclua nas 
mesmas a identificação do nº do Lote e o Prazo de Validade dos medicamentos. 
OBS: Na entrega dos medicamentos a sua validade deverá ser equivalente a, no mínimo 
75% do prazo total contado da data de fabricação. Conforme Portaria da Anvisa nº 802/98 e 
na Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA nº 320/02. 

5 - DO VALOR E FONTE DE RECURSOS 
5.1 O valor total da licitação está estimado em R$ 1.871,557,08 (um milhão oitocentos e 
setenta e um mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oito centavos).  
5.2 - O valor da contratação será aquele ofertado por lance de menor valor, por item – valor 
unitário. 
5.3 - Os preços unitários do objeto deste pregão, não poderão ultrapassar aos valores 
preestabelecidos no item 3.1 do edital, e caso não houver observância deste item serão 
desclassificados. 
5.4 – A forma de pagamento será em até 30 dias após a entrega dos produtos, mediante a 
apresentação das Notas Fiscais, por parte da(s) empresa(s) vencedora(s) junto à Secretaria 
Municipal de Finanças. 
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5.5 – O objeto deste Pregão será pago com recursos orçamentários das Secretarias de 
Saúde, nas seguintes fontes nas rubricas:  
07.02.10.301.0010.2062.3.3.90.30.36-3659 
07.02.10.301.0010.2062.3.3.90.30.36-3660 
07.02.10.301.0010.2062.3.3.90.30.36-3661 
07.03.10.302.0011.2063.3.3.90.30.36-2237 
07.03.10.302.0011.2063.3.3.90.30.36-2241 
07.03.10.302.0011.2063.3.3.90.30.36-2245 
07.03.10.302.0011.2068.3.3.90.30.36-3157 
5.6 - O regime adotado será de execução direta. 
 
6 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
6.1 - Poderão participar desta Licitação toda e qualquer firma individual ou sociedade, 
regularmente estabelecida no País, que seja especializada e credenciada no objeto desta 
licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e 
seus Anexos; 
6.2 - É vedada a participação de empresas: 
a) Que estejam sob processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de 
incorporação e liquidação, de recuperação judicial ou extrajudicial, de concordata; 
b) Que estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitações e impedidos de 
contratar com a Administração Pública e Ministério da Fazenda; 
c) Que tenham sido declarados inidôneos para licitar com a Administração Pública; 
d) Que se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio ou coligação; 
e) Estrangeiras que não funcionem no País. 
6.3 - A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos 
deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis; 
6.4 - Nota 01 - As cotas distribuídas conforme artigo 48 da lei Complementar 147/2014. 
“Cota Principal” – Lotes abertos para a participação de todos os interessados, inclusive os 
que se enquadram na condição de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno porte – EPP 
ou Microempreendedor Individual – MEI e que atuem no ramo de atividade referente ao 
objeto do edital. 
“Cota Reservada” – Lotes fechados para a participação exclusiva de Microempresa – ME, 
Empresa de Pequeno porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, sem prejuízo de 
sua participação nos itens principais, e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto 
do edital. 
Nota 02 – Caso não haja licitantes ME, EPP ou MEI para participação na cota reservada, 
ficam os itens reservados liberados para participação de todos os interessados.  
 
7 - DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
7.1 - O certame será conduzido pela Pregoeira que terá, em especial, as seguintes 
atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e á escolha da proposta do lance de menor 
preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
l) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a aquisição; 
m) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 
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8 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
8.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimento, providências ou impugnar o ato 
convocatório do presente pregão, no site do município www.medianeira.pr.gov.br no link 
protocolo online, sendo o protocolo do pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 
para o recebimento das propostas, cabendo a Pregoeira decidir sobre a petição até o prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas. 
8.2 - Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
8.3 - Decairá do direito de solicitar esclarecimentos ou providências e de impugnar este Edital 
aquele que não o fizer dentro do prazo estabelecido. 

 
9 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
9.1 - Às empresas que participarem da presente licitação será permitido apenas 01 (um) 
representante legal, que será o único admitido a intervir em nome da mesma, sendo que sua 
identificação dar-se-á através da chave e senha fornecidos pelo Banco do Brasil. 
9.2 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão 
dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências 
do Banco do Brasil S.A., sediadas no País; 
9.3 - A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser 
utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do 
credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado; 
9.4 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco 
do Brasil S.A. ou a Administração Pública a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
9.5 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico; 
 
9.6 - A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de 
preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 
estabelecidos; 
9.7 - A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site 
www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado”; 
 
10 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
10.1 - A proposta eletrônica de preços deverá ser elaborada com base no objeto deste edital 
e enviada exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
10.2 - Deverá ser cotado o preço unitário de cada item para lances e os preços propostos 
deverão ser expressos em Real (R$), e caso não houver observância deste item serão 
desclassificados. 
.10.3 - Nos preços propostos e nos lances que oferecer, já deverão estar incluídos todos os 
custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação, bem como as despesas 
diretas e indiretas, impostos, taxas, fretes (produto posto em Medianeira – Pr), encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguros e quaisquer outros que incidam ou 
venham a incidir sobre o objeto licitado. 
10.4 - O encaminhamento da proposta de preço para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

http://www.medianeira.pr.gov.br/
http://www.licitaco/
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11 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 
11.1 - A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do 
pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o 
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 
11.2 - Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema; 
11.3 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
11.4 - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos 
demais participantes; 
11.5 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos 
dos atos realizados; 
11.6 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura 
da sessão; 
11.7 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de 
tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que pode ser de 01 (um) 
segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, podendo a pregoeira negociar a 
proposta com o primeiro colocado; 
11.8 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta 
de menor preço e valor estimado para a contratação. 
 
12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
12.1 - Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO, POR ITEM 
– (VALOR UNITÁRIO), mesmo que o sistema eletrônico indique preço total do lote o valor 
deverá ser unitário, bem como será observado o prazo para fornecimento, as especificações 
técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas 
neste Edital; 
12.2 - Analisada a aceitabilidade do menor preço obtido a Pregoeira divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas. 
12.3 - Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se o licitante desatender 
às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 
Também nessa etapa, a Pregoeira poderá negociar com o licitante para que seja obtida 
oferta de preço menor. 
12.4 - Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado 
ao autor da proposta ou lance de menor preço por item. 
 
13 - DA VALIDADE DAS PROPOSTAS E DOS VALORES PROPOSTOS 

13.1 - O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados da data 

de sua entrega. 
13.2 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 

legislação em vigor, ressaltando-se que serão rejeitadas as propostas que: 

a) contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores totais; 
b) sejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que permitam a perfeita 
identificação do objeto licitado; 
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c) contenham qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 
Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão da Pregoeira; 
 
14 - DA HABILITAÇÃO 
14.1 - Juntamente com os documentos exigidos, o licitante detentor da proposta, ou do lance 
de menor valor deverá encaminhar à Pregoeira do Município de Medianeira, os documentos 
de habilitação discriminados a seguir, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da data 
de encerramento da sessão pública virtual.  
14.2 - Os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma: 
a) Em original ou cópia autenticada; 
b) Dentro do prazo de validade. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o 
documento será considerado valido pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de sua 
validade, este deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão de sua 
emissão; 
c) Os documentos deverão ser obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se da matriz, 
todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que 
são válidos para matriz e todas as filiais. O Contrato será celebrado com a sede que 
apresentou a documentação. 
14.3 - O licitante fica obrigado a declarar, sob as penalidades da lei, a existência de fato 
superveniente impeditivo de sua habilitação, se algum houver. 
 
15 - HABILITAÇÃO JURÍDICA   
15.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 
documentos de eleição de seus administradores. 
15.2 - Declaração de que não possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal nº 9.854 de 
27/10/99) - Modelo anexo III. 
15.3 - Declaração de Nepotismo - Modelo anexo IV 
15.4 - Declaração de Idoneidade - Modelo anexo II 
15.5 – Declaração de Fato Impeditivo – Modelo anexo I 
 
16 - REGULARIDADE FISCAL 
16.1 - Prova de regularidade com as Fazendas: 
a) Federal e INSS, mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos 
relativos aos tributos federais e á dívida ativa da união, emitida pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional na sede da empresa. 
b) Estadual mediante certidão negativa de tributos estadual emitida pela respectiva secretaria 
do estado do domicilio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei; 
c) Municipal mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva secretaria 
do município do domicilio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei; 
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante CND (Certidão Negativa de Débitos) do FGTS. 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
17- RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
17.2 Certidão de Regularidade expedida pelo Conselho Regional de Farmácia; 
17.3 Cópia da Autorização de Funcionamento ou da respectiva publicação no Diário 

Oficial da União da empresa, com as atividades compatíveis para: indústria, 
distribuidora, e/ou importadora de medicamentos, conforme Portaria do Ministério da 
Saúde N.º 3.765, de 20 de Outubro de 1998. 

17.4 Licença Sanitária Municipal do Licitante expedida pela Vigilância Sanitária da sede 
da empresa, conforme Portaria do Ministério da Saúde N.º 3.765, de 20 de Outubro de 
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1998. 
 
18 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 
18.1 - Apresentação de Balanço Patrimonial correspondente ao último exercício social 
encerrado na forma da Lei. 
18.2 Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial nos 
termos da lei Federal nº 11.101/05, expedida pelo distribuidor do local da sede do proponente 
há menos de 90 (noventa) dias da data marcada para o recebimento dos envelopes de nº 01 
e 02. 
18.2.1 A empresa que esteja sob o regime de recuperação judicial deverá comprovar com 
certidão emitida pelo juízo do processo de que está cumprindo com as exigências 
determinadas. 
 
19 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
19.1 - Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de interpor recurso, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar 
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados 
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do decorrente. 
19.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de 
recurso; 
19.3 - Fica assegurada aos licitantes vista imediata dos autos do Pregão, com a finalidade de 
subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazões. 
19.4 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
proponente; 
19.5 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 
19.6 - Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo; 
19.7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
19.8 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos 
interessados, por meio de comunicação via internet, site licitações-e no ícone mensagens. 
 
20 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
20.1 - Não havendo interposição de recursos a Pregoeira fará a adjudicação do objeto do 
presente certame ao licitante vencedor. Na existência de recursos e sendo estes decididos, a 
autoridade competente fará a homologação. 
20.2 - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor.  
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
21.1 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
21.1 - Deverá ser aplicado ao adjudicatário, caso este se recuse a assinar o contrato no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis - contados da data de sua convocação - multa equivalente a 
10% (dez por cento) do valor do contrato ou da nota de empenho, e o impedimento para 
contratar com a Prefeitura de Medianeira, por período de até 05 (cinco) anos, a critério desta. 
21.1 - As multas a que se referem estas cláusulas serão cobradas diretamente da empresa 
adjudicatária, administrativa ou judicialmente, e o pagamento poderá ser feito em até 05 
(cinco) dias contados a partir da notificação. 
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22- DAS CONDIÇÕES PARA A COMPRA 
22.1 - Apos homologado o resultado desta licitação, o Município de Medianeira convocará 
a(s) empresa(s) para assinatura do contrato. 
22.2 - A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, prorrogáveis uma única vez, a critério da Prefeitura de Medianeira, sob 
pena de desclassificação. 
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
23.1 - A Pregoeira e Equipe de Apoio, atenderá aos interessados pelos telefones: (45)3264-
8616, (45)3264-8617, para melhores esclarecimentos; 
23.2 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados. 
23.3 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 
da sua proposta. 
23.4 - É facultada a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo 
desde a realização da sessão pública. 
23.5 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
23.6 - É vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de 
Medianeira, inclusive Fundações instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público de Medianeira, 
participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, no presente 
processo licitatório; 
23.7 - A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos da licitação 
e não será devolvida ao proponente; 
23.8 - O proponente vencedor, após ser adjudicado, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário. 
23.9 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação 
de documentação exigida pelo presente Edital, cujo desconhecimento não poderá alegar. 
23.10 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
23.11 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei 10.520/02 e as 
normas da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações; 
23.12 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital, será o da Cidade de Medianeira – Paraná.  
23.13 - Fazem parte integrante deste Edital: 
- Anexo I –Modelo declaração fatos supervenientes impeditivos da habilitação.  
- Anexo II– Modelo declaração Idoneidade 
- Anexo III – Modelo declaração inexistência de empregados menores 
- Anexo IV – Modelo declaração Nepotismo 
- Anexo V – Minuta de Ata de Registro de preços  

Medianeira, 09 de setembro de 2020. 
 

            Alvaro Alan Zanella   Cacildo Antônio Theisen Benke 
              Equipe de apoio                                                      Equipe de apoio                             
 
 
 
       Dinamar Sirlei Araújo Mazzuco                           Vania Raquel Furmann Moreira 
                     Equipe de apoio                                                        Pregoeira 
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Anexo I 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE 
HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 
HABILITAÇÃO 
 
 
 
Ref.: Pregão nº 45/2020 
 
 
 
 
O signatário da presente declara, em nome da proponente ________________, para todos 
os fins de direito, ter pleno conhecimento, bem como, atender a todas as exigências relativas 
a habilitação no presente certame. Declara, ainda, a inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos da 
Lei e que não está declarado inidôneo em qualquer esfera da Administração Pública e nem 
está suspenso de participar de licitações por qualquer Órgão Governamental, Autárquica, 
Fundacional ou de Economia Mista.  
 
 
 
Local, ......... de ................................de 2020. 
 
 
 
 
 
(nome e assinatura do representante legal) 
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ANEXO II 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
 
 
Local, _____ de _________________ de 2020. 
 
 
Referente: Edital de Pregão Eletrônico nº 45/2020 
 
 
 
 
   Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 45/2020 instaurado pelo 
Município de Medianeira, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 
Poder Público, em qualquer de suas esferas. 
    
 
                                   Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
      
 
 
 
 
Nome, assinatura do responsável legal 
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ANEXO III 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES 
 
 
 
 
Local, _____ de ____________ de 2020. 
 
 
 
À Comissão de Licitação 
 
 
 
Referente ao edital de Pregão Eletrônico nº 45/2020. 
 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não 
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei 
Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93. 
 
 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
OBS.: 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 
condição. 
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ANEXO IV 
 

D E C L A R A Ç Ã O DE NEPOTISMO 
 
 
Eu _______________________________, CPF:______________________ e 
RG:_____________________, declaro, para fins cumprimento do disposto na Súmula 
Vinculante 13/STF de 21/08/2008 conforme prejulgado 09 do Pleno TCE/PR corrobora e 
reafirma a extensão dos efeitos da súmula 13 do STF para o campo das licitações, que: 

 Não sou cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor da mesma pessoa jurídica 
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em 
comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e 
indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

 Possuo o grau de parentesco e/ou vínculo por afinidade ou consanguinidade prescrito pela 

Súmula Vinculante 13/STF, em relação aos seguintes agentes públicos: 
 
1.Nome:_____________________________Ente:___________________ 
2.Nome:_____________________________Ente:___________________  
 
Nestes termos, assumo total e integral responsabilidade pelas informações acima prestadas, 
estando ciente das implicações criminais, cíveis e administrativas que dela podem resultar, 
em especial ao que preceitua o art. 299 do Código Penal Brasileiro, DL 2.848/1940, conforme 
a seguir se apresenta: 
“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:  
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 
1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.” 
Medianeira, ____/_________/______ 
 

 
 
 

_____________________________ 
Responsável legal 
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ANEXO V 
OBS: Somente para conhecimento dos proponentes não necessita preencher 

                           MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ..... 
Pregão Eletrônico nº 45/2020 

Processo nº 111/2020 

 

O MUNICIPIO DE MEDIANEIRA, com endereço à Av. José Callegari, nº 647, 
Bairro Ipê, representado neste ato pelo Secretaria Municipal de Saúde, brasileira, 
portadora do RG nº 7.337873-7 e do CPF nº 587.355.509-53, no uso da atribuição que 
lhe confere o Decreto nº 008/2017, residente e domiciliado nesta cidade, tendo em vista 
a classificação das propostas apresentadas, conforme discriminado no Anexo I desta 
Ata, homologada por ato da autoridade competente em...........,  resolve  registrar  os  
preços  da  licitação  modalidade  Pregão Eletrônico  nº 45/2020 
Detentor da Ata: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
OBJETO  

1.1. O objeto da presente Ata é o registro de preços para futuras aquisições de 
medicamentos (desertos no pregão nº 23/2020) a serem utilizados na Atenção Básica, 
SAMU e Unidade de Pronto Atendimento – UPA da Secretaria de Saúde, quando 
houver necessidade, em conformidade com as condições estabelecidas no Edital de 
Pregão Eletrônico nº 45/2020 – e em seus Anexos, partes integrantes deste 
instrumento, e nesta Ata.  
1.2. O Anexo I desta Ata registra os preços unitários oferecidos pelos signatários em 
cada item do objeto nele listados. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA  
CONTRATAÇÃO  

2.1. A existência de preços registrados não obriga o Município de firmar as 
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada 
a legislação vigente, sem que caiba aos signatários desta Ata qualquer indenização ou 
recurso, sendo assegurada a eles, no entanto, preferência em havendo igualdade de 
condições.  
2.2. O compromisso do fornecimento do objeto, apenas estará caracterizado a partir do 
recebimento, por signatário desta Ata, de ordem de compra requisitante das secretarias 
solicitantes, no decorrer da Ata de Registro de Preços.  
2.2.1. A unidade requisitante entregará uma cópia da referida ata para o signatário 
desta Ata e guardará para si, outra cópia, de idêntico teor.  
2.2.2. O fornecimento dos materiais decorrentes da presente Ata serão formalizados 
com o recebimento, pelo signatário, de Nota de Empenho.  
2.3. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer Secretaria, órgão ou divisão da Administração deste Município, mediante 
prévia consulta e ainda, ser observado o disposto na sub cláusula anterior.  
2.3.1. Neste caso, poderão os signatários desta Ata de Registro de Preços, observadas 
as condições aqui estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.  
2.4. Durante o prazo de validade desta Ata, seus signatários estão obrigados a fornecer 
os objetos licitados, nas quantidades definidas no Anexo I desta Ata, nas condições 
estabelecidas no Edital e em seus Anexos e nesta Ata. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA  

VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
3.1. O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contados da data de sua assinatura. 
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CLÁUSULA QUARTA  
PREÇO  

4.1. Durante o prazo de vigência desta Ata, seus signatários ficam obrigados a aplicar 
os preços oferecidos na proposta de preços, devidamente registrado no Anexo I desta 
Ata.  
4.2. Os preços a serem pagos serão a única e completa remuneração pelos 
fornecimentos, incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, 
embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas 
relacionadas, diretas ou indiretas.  
4.3. É vedada a alteração dos preços registrados durante o prazo de validade desta 
Ata, exceto em face do equilíbrio econômico-financeiro e da superveniência de normas 
federais aplicáveis à espécie.  
4.4. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a Prefeitura do 
Município manterá pesquisa frequente dos preços de mercado do objeto, de forma a 
verificar a compatibilidade dos preços registrados nesta Ata com os preços praticados 
no mercado.  
4.4.1. O Município, em caso de comprovação de que os preços registrados são maiores 
que os vigentes no mercado, convocarão os signatários desta Ata para promover a 
renegociação dos preços nela registrados, de forma a torná-los compatíveis com os de 
mercado.  
4.4.2. O Município, em caso de recusa dos signatários desta Ata em aceitar a 
renegociação, procederá à aquisição do objeto por outros meios, respeitando o disposto 
na legislação. 

 

CLÁUSULA QUINTA  
ENTREGA DOS MATERIAIS  

5.1 O objeto licitado será para eventuais necessidades de aquisição de gás de cozinha 
conforme a necessidade de cada Secretária do Município e quando solicitado, a 
empresa deverá efetuar a entrega independendo de quantidade solicitada e do valor a 
ser faturado.  
5.2 A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento sujeitará 
a Contratada, as sanções previstas no edital e na legislação pertinente.  
5.1. Correrão por conta do signatário desta Ata todas as despesas relacionadas a 
tributos e encargos trabalhistas e previdenciários.  
5.2. Somente serão aceitos e recebidos, os serviços de primeira qualidade. Os 
serviços(s) recebido(s) estará(ão) sujeito(s) à verificação, pela unidade requisitante, da 
compatibilidade com as especificações pactuadas no Edital e em seus Anexos, 
incluindo qualidade, quantidade e prazo.  
5.3. No caso do(s) serviços(s) prestados(s), atenderem às especificações, e as 
quantidades de horas estiverem corretos, o representante da Unidade Requisitante 
responsável pelo recebimento e conferência assinará a Nota Fiscal correspondente, 
com especificação da data de entrega.  
5.4. No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para a 
entrega dos materiais, nos termos das previsões da Ata de Registro de Preços, o 
signatário desta Ata deverá providenciar e resolver o problema no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da notificação, sem ônus para o 
Município de Medianeira e independentemente de eventual aplicação das penalidades 
cabíveis. 

CLÁUSULA SEXTA 
DESPESA  

6.1. A despesa decorrente da presente licitação correrá por conta da dotação 
orçamentária das Secretarias de Saúde na rubrica: 
07.02.10.301.0010.2062.3.3.90.30.36-3659 
07.02.10.301.0010.2062.3.3.90.30.36-3660 
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07.02.10.301.0010.2062.3.3.90.30.36-3661 
07.03.10.302.0011.2063.3.3.90.30.36-2237 
07.03.10.302.0011.2063.3.3.90.30.36-2241 
07.03.10.302.0011.2063.3.3.90.30.36-2245 
07.03.10.302.0011.2068.3.3.90.30.36-3157 

CLÁUSULA SÉTIMA 
PAGAMENTO  

7.1. Os pedidos de pagamento deverão ser devidamente instruídos com a seguinte 
documentação, sem os quais não serão atendidos:  
7.1.1. Nota Fiscal eletrônica.  
7.2. Nenhum pagamento será efetuado aos signatários desta Ata enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito à 
alteração de preços ou à compensação financeira por atraso de pagamento. 

 

7.3. O prazo de pagamento é de 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal na 
Secretaria Municipal de Fazenda.  
7.4. No caso do término do prazo de pagamento ocorrer em dia sem expediente na 
Prefeitura do Município, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente.  
7.5. O Município de Medianeira poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas por signatário desta Ata.  
7.6. O pagamento efetuado não isentará os signatários desta Ata das 
responsabilidades decorrentes do fornecimento. 

 

CLÁUSULA OITAVA  
OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA  

8.1. São obrigações do Município de Medianeira:  
8.1.1 Garantir à Contratada, acesso a todas dependências de cada Secretária caso haja 
necessidade.  
8.1.2 Fiscalizar e acompanhar a prestação de serviços, e entrega dos botijões, por 
responsável designado por cada secretaria.  
8.1.3 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes a esta licitação que 
venham a ser solicitados pelos empregados ou proprietários dos signatários desta Ata;  
8.1.5 Efetuar, periodicamente, pesquisa de preços, a fim de averiguar a vantagem da 
proposta e a média de preços ofertados pelos signatários desta Ata;  
8.1.6 Efetuar o pagamento devido pela prestação dos serviços, desde que cumpridas 
todas as exigências do Edital e de seus Anexos e desta Ata; 
8.1.7 Solicitar o(s) materiais/serviços(s) através de ordem de compra/serviços e 
empenho; 
8.1.8 Verificação da quantidade, qualidade e validade dos serviços prestados;  
8.1.9 Comunicar oficialmente aos signatários desta Ata quaisquer falhas ocorridas, 
consideradas de natureza grave. 

CLÁUSULA NONA 
 

OBRIGAÇÕES DOS SIGNATÁRIOS DA ATA  
9.1. Caberá a cada um dos signatários desta Ata, para a perfeita execução de 
fornecimento das marmitas conforme descritos nesta Ata, o cumprimento das seguintes 
obrigações:  
9.1.1. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 
decorrentes da prestação dos serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, 
taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras 
que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;  
9.1.2. Efetuar a entrega dentro das especificações e/ou condições constantes no Edital 
e em seus Anexos;  
9.1.3. Realizar a(s) entrega (s), conforme solicitação do setor Divisão de Compras e 
Licitação;  
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9.1.4. Executar diretamente a Ata de Registro de Preços, sem transferência de 
responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município de Medianeira; 
9.1.5. Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município de Medianeira 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da realização do(s) serviço(s) 
em apreço;  
9.1.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de 
Medianeira, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da 
qualidade, quantidade e validade dos serviços;  
9.1.7. Comunicar por escrito ao Município de Medianeira qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;  
9.1.8. Observar as normas legais de segurança a que está sujeita a atividade de 
prestação do(s) serviço(s);  
9.1.9. Manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Registro de 
Preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  
OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO SIGNATÁRIO DA ATA  

10.1. Adicionalmente, cada um dos signatários desta Ata deverá:  
10.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 
época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 
empregatício com o Contratante;  
10.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência 
da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto desta 
Ata ou em conexão com ela.  
10.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas ao fornecimento do(s) serviços(s), originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou continência; 
10.1.4. Assumir ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais de 
contratações decorrentes desta Ata.  
10.2. A inadimplência dos signatários desta Ata, com referência aos encargos 
estabelecidos na sub-cláusula 10.1, não transfere a responsabilidade por seu 
pagamento à Prefeitura de Medianeira, nem poderá onerar o objeto desta Ata, razão 
pela qual seus signatários renunciam expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura de Medianeira. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  
OBRIGAÇÕES GERAIS DA ATA  

11.1. Deverá cada signatário desta Ata observar, ainda, o seguinte:  
11.1.1 É expressamente proibida à contratação de empresa entre cujos dirigentes, 
gerentes, sócios e responsáveis técnicos, haja alguém que seja, à data do ato 
convocatório, servidor do Município de Medianeira; durante a vigência desta Ata;  
11.1.2 É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca desta 
Ata, salvo se houver prévia autorização do Município de Medianeira;  
11.1.3 É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto desta 
Ata. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
ALTERAÇÃO DA ATA  

12.1. Será permitida a alteração na ata para restabelecer a relação que as partes 
pactuaram entre os encargos dos signatários desta Ata e a retribuição da Administração 
Pública para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de superveniência de 
fatos imprevisíveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em 
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caso de força maior, caso fortuito, configurando econômica extraordinária e 
extracontratual, devidamente comprovada.  
12.1.1. Os dados pertinentes ao restabelecimento da relação que as partes pactuaram 
inicialmente deverão ser demonstrados por meio do preenchimento de Planilha de 
Decomposição de Preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
PENALIDADES  

13.1. Os signatários desta Ata estarão sujeitos às seguintes penalidades:  
13.1.1. Pagamento de multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor total do 
contrato por dia e por descumprimento de obrigações fixadas no Edital e em seus 
Anexos, sendo que a multa tem de ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
contados da comunicação pela Prefeitura de Medianeira;  
13.1.1.1. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos.  
13.1.2. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o signatário da Ata 
que:  
13.1.2.1. Deixar de assinar a Ata de Registro de Preços; 
13.1.2.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata; 
13.1.2.3. Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
13.1.2.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
13.1.2.5. Fizer declaração falsa;  
13.1.2.6. Cometer fraude fiscal; 
13.1.2.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 
13.2. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela Administração Pública, o signatário desta Ata ficará isento das penalidades.  
13.3. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a 
Administração Pública poderá ser aplicadas a signatários desta Ata juntamente com a 
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  
CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

14.1. O cancelamento do Registro de Preços dos signatários desta Ata poderá ser 
formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, 
porém, do oferecimento de prazo de 10 (dez) dias úteis para o exercício do contraditório 
e da ampla defesa.  
14.2. O  registro  de  preços  poderá  ser  cancelado  pelo  órgão  responsável  pelo 
Registro quando o signatário desta Ata: 
14.2.1. Descumprir as condições nela constantes;  
14.2.2. Recusar-se a celebrar a Ata ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;  
14.2.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado;  
14.2.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos 
termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93;  
14.2.5. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º 
da Lei Federal nº 10.520/2002.  
14.3. O órgão responsável pelo Registro de Preços também poderá cancelá-lo por 
razões de interesse público, devidamente justificado.  
14.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado deverá ser feita por 
correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.  
14.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço de qualquer signatário 
da Ata, a comunicação será feira por meio de Jornal de circulação local, por duas vezes 
consecutivas, considerando cancelado o preço registrado a contar da última publicação.  
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14.6. Independentemente das previsões retro indicadas, qualquer signatário desta Ata 
poderá solicitar o cancelamento de seu Registro de Preços na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de 
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.  
14.6.1. Ocorrendo a hipótese prevista nesta sub-cláusula, a solicitação de 
cancelamento deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
sendo facultada à Prefeitura de Medianeira a aplicação das penalidades previstas no 
Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DOCUMENTOS INTEGRANTES DA ATA E 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
15.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterização da execução dos 
fornecimentos, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das 
obrigações ora contraídas, integram esta Ata os documentos do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 45/2020 e, em especial, as propostas de preços e dos documentos de 
habilitação dos signatários desta Ata. ‘ 
15.2. A execução da Ata será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares 
aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal nº 8.666 de 
21/06/93 e suas alterações, Lei 10.520 de 17/07/2002 e pelo Decreto Municipal nº 
255/2006 de 27/11/2006 e nº 014 de 31/01/2008. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  
FORO  

16.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser 
dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de 
Medianeira, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo 
nos casos previstos no artigo 102, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal e, para 
firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente Ata de Registro de 
Preços, para que surta um só efeito, à qual é assinada pelas representantes das 
partes, CONTRATANTE e CONTRATADOS. 

Medianeira,../.../... 
 

Secretária de Saúde Detentor da Ata 
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