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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 

PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESAS PARA FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS PARA 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À 

PACIENTES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE – BOA VISTA 

DO BURICÁ/RS 

 

 VILMAR SIDINEI HORBACH, Prefeito Municipal de Boa Vista do Buricá, no uso de 

suas atribuições legais e de conformidade da Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas 

alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que, às 09 horas do dia 06 de 

julho de 2020, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, a comissão permanente de licitações, 

se reunirá com a finalidade de receber propostas para Contratação de empresa para fornecimento 

de medicamentos à Secretaria Municipal de Saúde, com entrega parcelada de acordo com as 

necessidades do Município. 

 Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no 

Setor de Licitações do Município de Boa Vista do Buricá - RS, até o dia 03 de julho de 2020. 

 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para fornecimento de 

medicamentos para distribuição gratuita à pacientes da Secretaria Municipal de Saúde, para 

entrega imediata, conforme ANEXO I do presente edital. 

 

2. DO CADASTRO 

2.1. Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 03 de julho de 

2020, às 17 horas, na Sala do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal, os 

seguintes documentos:  

 

2.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro Comercial no Caso de empresa individual; 

b) ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhada de 

documentos de eleição de seus administradores; 
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c) inscrição do Ato Constitutivo, no Caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

d) decreto de Autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

2.1.2. REGULARIDADE FISCAL 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) certidão Negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

abrangendo inclusive as contribuições previdenciárias; 

c) prova de Regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, relativas ao domicílio 

ou sede do licitante; 

d) prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão 

negativa (CNDT); 

f) prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado (DIC), ou, do Município 

(Alvará de Licença) relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividades; 

g) autorização de Funcionamento da Empresa (AFE); 

h) licença Sanitária Estadual ou Municipal. 

 

2.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

a) balanço Patrimonial conforme Art. 31, I da Lei 8.666/93, devidamente registrado na 

Junta Comercial. No caso do Balanço por Sped, anexar o devido “Termo de autenticação”; 

b) certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 dias da data designada para 

apresentação do documento. 

2.2. Os documentos constantes dos itens 2.1.1 a 2.1.3 poderão ser apresentados em original, por 

cópia autenticada por tabelião, ou por funcionário do Município, ou publicação em órgão de 

imprensa oficial. Sendo que os documentos que podem ser extraídos de sistemas informatizados 

(internet), ficam sujeitos a verificação de sua autenticidade pela Administração. 

 

3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS      

3.1. Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela comissão de 

licitações no dia, hora local mencionados no preâmbulo, em 02(dois) envelopes distintos, 
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fechados, e identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte 

inscrição: 

 

 AO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ 

 EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 004/2020 

 ENVELOPE N° 01-DOCUMENTAÇÃO 

 PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 ----------------------------------------------------------------------------------- 

 AO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ 

 EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 004/2020 

 ENVELOPE N° 02-PROPOSTA 

 PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

3.2. Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 01: 

a) certidão de Registro Cadastral (CRC) fornecido pelo Município de Boa Vista do 

Buricá/RS; (Para empresas que efetuarem CRC especificamente para este edital a 

Comissão de Licitações aceitará cópia enviada por e-mail. O CRC original ficará 

anexado ao cadastro); 

b) declaração de que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores 

de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 

c) declaração da licitante de que não pesa contra si, inidoneidade, bem como 

superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder Público em qualquer das 

esferas, conforme prescreve o § 2°, Art. 32, da Lei 8.666/93; 

d) declaração de que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa Pública ou sociedade de economia mista; 

e) se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 

credenciamento, outorgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos 

atos constantes da presente licitação; 

f) declaração emitida por pessoa Jurídica de direito Público ou Privado, reconhecida em 

Cartório, de que a empresa cumpriu rigorosamente suas obrigações contratuais; 

g) declaração emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista do Buricá (3538-

1270 - direcaosaude@boavistadoburica.rs.gov.br) atestando que a empresa não possui 

pendências de entregas referente a editais anteriores; 

h) em caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de enquadramento 

como tal, firmada por contador. 

   

mailto:direcaosaude@boavistadoburica.rs.gov.br
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3.3. O envelope nº 02 deverá conter: 

  a) proposta financeira: segue anexo a este edital três arquivos:  

Baixar o arquivo Cotação e descompactar: resulta nos seguintes arquivos. 

Cotação.exe,       Cotação.tps     e        Param.tps.  

Copiar estes 03 arquivos para o computador, abrir o arquivo Cotação.exe e preencher o arquivo 

com os dados: 

I. Da empresa: em Informações do Fornecedor “Ícone no canto inferior esquerdo” 

II. Depois clicar no segundo Ícone “Lançar preços” inserir a marca do produto e o valor 

unitário. (O sistema registra até 04 casas após a vírgula) 

III. Após o preenchimento, Imprimir a Proposta, rubricar todas as páginas e assinar a última, 

entregar a proposta física no envelope nº 02 PROPOSTA. 

IV. Copiar os três arquivos (Cotação.exe, Cotação.tps e Param.tps) em Pen Drive, CD ou 

outro método eletrônico equivalente. Anexar no envelope com a proposta ou entregar até às 09 

horas de dia 06/07/2020 ao Setor de Licitações. 

A DESCRIÇÃO DOS ITENS VÁLIDA É A DESCRITA NA LISTA DO ANEXO I 

Os itens no sistema de proposta podem estar reduzidos. 

 

  Observação 1: O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da 

data estabelecida para sua entrega, para efeitos de contratação. 

  Observação 2: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou 

criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta 

no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

  Observação 3: Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em 

desconformidade com este edital, bem como com preços unitários e/ou globais superestimados 

ou inexequíveis. 

  Observação 4: Fazer constar na proposta o telefone para contato e e-mail para 

recebimento de contrato e empenhos. 

 

4. DO JULGAMENTO 

4.1. Esta licitação é do tipo menor preço por item e o julgamento será realizado pela Comissão 

Julgadora. 

4.2. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos Art. 43 e 44 e seus 

incisos e parágrafos da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
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5.  CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

5.1. Como critério de desempate será assegurado a preferência de contratação para as 

microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP). 

5.1.2. Entendem-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa ou pela empresa de pequeno porte sejam iguais ou superiores em até 10 % (dez 

por cento) à proposta de menor valor. 

5.2. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor 

valor poderá apresentar formalmente, no prazo de 02 (dois) dias úteis, nova proposta 

inferior àquela considerada até então de menor preço, situação em que será declarada a 

vencedora do certame; 

b) se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea 

anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela 

ordem de classificação, às demais microempresas ou empresas de pequeno porte 

remanescentes, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na 

alínea “a” deste item; 

c) se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com 

propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão 

convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

5.3. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências do item 

5.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 

originariamente de menor valor. 

5.4. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, 

ao final da apuração com os licitantes presentes. 

 

6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este 

edital. 

 

7. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

7.1. A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei 8.666/93, observando-se as 

seguintes normas: 

  a) o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo 

ser protocolado até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos 

envelopes; 
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  b) os licitantes poderão impugnar o edital, mediante protocolo, até o 2º (segundo) dia 

útil antecedente a data marcada para o recebimento dos envelopes; 

  c) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação, 

protocolados no Setor de Protocolos, durante o horário de expediente, que se inicia às 7h e 

30min às 11h e 30min e das 13h e 30min às 17 horas; 

  d) não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados fora 

do prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto na alínea anterior. 

7.2. Em relação aos recursos administrativos, em todas as fases da presente licitação, serão 

observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 

8. DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, LOCAIS DE ENTREGA E DA 

GARANTIA 

8.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, 

convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

8.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, 

desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso dos respectivos prazos. 

 8.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo 

e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 

atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da 

aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato 

e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo de 02 (dois) anos. 

8.4. O prazo de vigência do contrato contará a partir de sua assinatura, até 31 de dezembro de 

2020. 

8.5. A licitante vencedora: 

a) assume o compromisso de receber os empenhos pelo e-mail institucional informado junto com 

a proposta, concordando que não sendo confirmado o recebimento do e-mail, o município 

considerará como recebido, iniciando a contagem do prazo de entrega; e  

b) assume o compromisso de avisar o município quando houver mudança de e-mail. 

8.6. Os produtos solicitados, devem ser entregues nas especificações, volumes, tamanhos e 

marcas ofertadas, no horário das 7h30min às 12:00h e 13:00h às 17:00h, de segunda-feira à sexta-

feira, quando de expediente da Administração Municipal, na Secretaria Municipal da Saúde de 

Boa Vista do Buricá, Rua Jacó Schneider, 237, Centro, Boa Vista do Buricá/RS. 

8.7. Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ofertados nas 

propostas do referido certame ou danificados, deverão ser retirados nos seguintes prazos: 
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a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e  

b) em até 24 (vinte e quatro) horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a 

constatação da irregularidade seja posterior à entrega. 

8.8. A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por 

inadimplemento. 

8.9. Caso o produto não corresponda ao ofertado e aceito, a CONTRATADA deverá 

providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a sua substituição visando ao 

atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na 

Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 

8.10. Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação, na farmácia da Secretaria de 

Saúde, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, após o recebimento da nota de empenho, em 

perfeitas condições de consumo e em conformidade com as especificações da proposta de preço e 

as especificações técnicas mínimas constantes no Edital ou serão aplicadas as penalidades 

cabíveis. 

8.10.1. A entrega dos medicamentos adquiridos deverá ser acompanhada dos respectivos laudos 

de controle de qualidade de cada lote do produto. 

8.11. O acondicionamento e o transporte dos produtos devem obedecer à critérios adequados, de 

modo a não afetar a identidade, qualidade e integridade dos mesmos. 

8.12. Somente serão aceitos os medicamentos que no momento da entrega apresentarem, no 

mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu período de validade vigente a contar da sua data de 

fabricação e 90% (noventa por cento) para os produtos em que o período de validade total for 

igual ou inferior a um ano. 

8.13. Em cada embalagem primária e/ou secundária (blíster ou frasco), deverá constar impresso e 

individualmente, a expressão “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”, de tal forma que não 

possa ser removida sem danificar a embalagem. No caso de latas ou frascos, deve estar no corpo 

do medicamento e não na tampa. 

8.14. Os produtos apresentados em desconformidade com o registrado (preço, marca, volume, 

modelo, etc.) serão devolvidos para que a empresa providencie sua regularização. 

8.15. O custo pela devolução e reenvio de novos produtos adequados ao contratado ficam às 

expensas da empresa com preços registrados. 

 

9. DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A conferência dos produtos, quando do seu recebimento é de responsabilidade da Secretaria 

Municipal da Saúde, será realizada por servidor designado para tal função, o qual deverá verificar 

a quantidade, a marca, as condições físicas, o volume e as demais especificações em ainda, os 

horários de entrega. 
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9.2. O fiscal está investido do direito de recusar, em parte ou totalmente, os produtos que não 

satisfaçam as especificações estabelecidas ou que estejam sendo entregues fora do horário 

preestabelecido. 

10.  DAS PENALIDADES 

10.1.  Em caso de atraso na entrega dos medicamentos, conforme prazo estabelecido no item 8.5, 

ADVERTÊNCIA; 

10.2. Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): Multa de 10 % (dez por 

cento) sobre o valor estimado do contrato, acrescido da suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 2 anos; 

10.3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado a 30 (trinta) dias, após, o qual 

será considerado, inexecução contratual; 

10.4. Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 

prazo de 01 (um ano); 

10.5. Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de 02 (dois anos). 

  Observação: As multas serão calculadas sobre o montante do contrato. 

 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado em até 28 dias a contar do recebimento da mercadoria e 

respectiva nota fiscal. 

11.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-

M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 

contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária:  

2,067 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS 

3390 32 00 - 1374 - Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita. 

2,070 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA 

3390 32 00 – 1375 - Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita. 

3390 32 00 – 1795 - Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita. 

3390 32 00 – 1892 - Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita. 

3390 32 00 – 1893 - Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita 

3390 32 00 – 1894 - Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita. 

3390 32 00 – 1895 - Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita 
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13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do 

presente edital. 

13.2. Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e 

local estabelecidos neste edital. 

13.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 

quaisquer outros documentos. 

13.4. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, 

assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da 

Comissão Julgadora. 

13.5. Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso 

próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, 

inciso I, a e b, da Lei n° 8.666-93). 

13.6. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à habilitação, não serão admitidos à 

licitação os participantes retardatários. 

13.7. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação, constarão as cláusulas 

necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada 

nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93. 

13.8. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital. Anexo I – Descrição do Objeto e 

Anexo II – Minuta de Contrato 

  Informações serão prestadas aos interessados no horário das 07h30min às 11h30min 

e 13h30min às 17h30min, na Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá, no Setor de 

Licitações, sita na Avenida Três Passos, nº 271, em Boa Vista do Buricá, ou informações pelo e-

mail: licitacoes@boavistadoburica.rs.gov.br, fone (55) 3538-1228, ou ainda, diretamente no site 

Oficial do Município https://boavistadoburica.rs.gov.br/site/licitacoes.  

 

    Boa Vista do Buricá/RS, 19 de junho de 2020. 

       

 

 

 

 

 

VILMAR SIDINEI HORBACH  

Prefeito Municipal 

 

 

 

mailto:licitacoes@boavistadoburica.rs.gov.br
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO 

TP 004/2020 

  

A DESCRIÇÃO DOS ITENS VÁLIDA É A DESCRITA NESTA LISTA DO ANEXO I 

Os itens no sistema de proposta podem estar reduzidos. 

 

Item Medicamento - Descrição Unidade Quant 

1 ACICLOVIR 200mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 300 

2 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 20.000 

3 ÁCIDO VALPRÓICO 250mg  Comp. 800 

4 ÁCIDO VALPRÓICO 500mg  Cáps. 2.000 

5 ALBENDAZOL Suspensão Oral 40mg/mL (Fr: 10mL) Frasco 50 

6 ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg Comp. 900 

7 ALOPURINOL 100mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 2.000 

8 ALOPURINOL 300mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 3.000 

9 AMIODARONA 200mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 6.000 

10 AMITRIPTILINA 25mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 12.000 

11 AMOXICILINA 50mg/mL Suspensão oral [Fr: 60mL] Frasco 150 

12 AMOXICILINA 500mg + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125mg  Comp. 900 

13 

AMOXICILINA 50mg/mL + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5mg/mL 

Suspensão Oral [Fr: 75mL] Frasco 50 

14 ANLODIPINO, Besilato  5mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 3.000 

15 ATENOLOL 50mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 1.800 

16 AZITROMICINA 500mg  Comp. 300 

17 BIPERIDENO 2mg Comp. 1.200 

18 BUDESONIDA 50mcg Spray Nasal [Fr: 120 doses] Frasco 20 

19 CAPTOPRIL 25mg Comp. 1.000 

20 CARBAMAZEPINA 200mg, (Embalagem Hospitalar), medicamento genérico Comp. 6.000 

21 CARBAMAZEPINA 20mg/mL Suspensão oral [Fr: 100mL], medic. genérico Frasco 20 

22 CARBONATO de CÁLCIO 500mg Comp. 2.000 

23 CARBONATO de CÁLCIO 500mg + VIT. D 400UI (Embalagem Hospitalar) Comp. 4.000 

24 CARBONATO de LÍTIO 300mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 3.000 

25 CARVEDILOL 12,5mg  Comp. 2.100 

26 CARVEDILOL 3,125mg  Comp. 1.500 

27 CARVEDILOL 6,25mg  Comp. 3.000 

28 

CEFTRIAXONA 500mg Pó Solução Injetável c/ diluente Lidocaína a 2%, sem 

vasoconstritor (Intramuscular) Ampola 30 

29 CIPROFLOXACINO 500mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 300 
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30 CLONAZEPAM Solução Oral 2,5mg/mL (Fr: 20mL) Frasco 200 

31 CLORETO DE SÓDIO 0,9% Solução nasal [Fr: 30mL] Frasco 50 

32 CLORPROMAZINA 100mg   Comp. 400 

33 ENALAPRIL 5mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 2.000 

34 ENALAPRIL 20mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 2.000 

35 ESPIRONOLACTONA 25mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 10.000 

36 ESPIRONOLACTONA 100mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 1.000 

37 FENITOÍNA 100mg Comp. 1.500 

38 FENOBARBITAL 100mg Comp. 2.000 

39 FENOBARBITAL 40mg/mL Solução Oral [Fr.: 20mL] Frasco 20 

40 FINASTERIDA 5mg  Comp. 600 

41 FLUCONAZOL 150mg Cápsula 500 

42 FLUOXETINA 20mg Cápsula 8.400 

43 HALOPERIDOL Solução Oral 2mg/mL (Fr: 20mL) Frasco 20 

44 HALOPERIDOL, Decanoato. 50mg/mL Solução Injetável [Amp: 1mL] Ampola 15 

45 HALOPERIDOL 5mg  Comp. 600 

46 ISOSSORBIDA, mononitrato 20mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 5.000 

47 ISOSSORBIDA, mononitrato 40mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 1.000 

48 LEVODOPA 250mg + CARBIDOPA 25mg  Comp. 1.000 

49 LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg, Caixa c/ 30 comp.(genérico) Comp. 6.000 

50 LEVOTIROXINA SÓDICA 50mcg, Caixa c/ 30 comp.(genérico) Comp. 2.100 

51 LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg, Caixa c/ 30 comp.(genérico) Comp. 4.500 

52 LIDOCAÍNA 2% geleia [Bisnaga: 30g] Bisnaga 20 

53 METILDOPA 250mg  Comp. 1.200 

54 METOCLOPRAMIDA 10mg Comp. 1.000 

55 METOPROLOL, Succinato 100mg   Comp. 180 

56 METOPROLOL, Succinato 50mg   Comp. 4.500 

57 METOPROLOL, Tartarato 100mg    Comp. 900 

58 METRONIDAZOL 40mg/mL Suspensão Oral 40mg/mL (Frasco: 100mL) Frasco 10 

59 METRONIDAZOL 400mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 300 

60 NITROFURANTOINA 100mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 840 

61 OMEPRAZOL 20mg (Embalagem Hospitalar) Cápsula 10.000 

62 ONDANSETRONA, Cloridrato 4mg   Comp. 200 

63 PARACETAMOL Solução Oral 200mg/mL (Fr: 20mL) Frasco 200 

64 PARACETAMOL 500mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 2.000 

65 PREDNISOLONA 3mg/mL Solução Oral (Fr: 60mL) Frasco 50 

66 PREDNISONA 5mg, blíster fracionável Comp. 500 

67 PROPAFENONA 300mg Comp. 900 
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68 RANITIDINA 150mg Comp. 1.000 

69 SINVASTATINA 20mg Comp. 15.000 

70 SINVASTATINA 40mg Comp. 3.000 

71 SULFAMETOXAZOL 400mg + TRIMETOPRIMA 80mg  Comp. 600 

72 SULFATO FERROSO 125mg/mL Solução Oral Fe++ (Fr: 30mL) Frasco 50 

73 SULFATO FERROSO 40mg Fe++ (Ferro elementar)  Comp. 5.000 

74 TIMOLOL Solução Oftálmica 0,5% (Fr: 5mL) Frasco 50 

75 VALPROATO DE SÓDIO 50mg/mL Xarope (Fr: 100mL) Frasco 50 

76 VERAPAMIL 80mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 2.000 

It Medicamento - Descrição Unidade Quant 

77 BACLOFENO 10mg Comp. 600 

78 

BETAMETASONA (Fosfato Dissódico 2mg/mL + Dipropionato 5mg/mL)  Solução 

Injetável [Amp.: 1mL] Ampola 200 

79 BROMOPRIDA 4mg/mL Solução Oral [Fr: 20mL] Frasco 50 

80 BUPROPIONA 150mg Comp. 1.800 

81 CILOSTAZOL 100mg   Comp. 1.200 

82 CILOSTAZOL 50mg   Comp. 3.000 

83 CITALOPRAM 20mg   Comp. 3.900 

84 Colagenase 0,6U/g pomada [Bisnaga 30g] Bisnaga 50 

85 CLONAZEPAM 2mg Comp. 3.500 

86 CLORDIAZEPÓXIDO 5mg + AMITRIPTILINA 12,5mg  Comp. 1.500 

87 

DEXCLORFENIRAMINA 0,4mg/mL + BETAMETASONA 0,05mg/mL Xarope       

[Fr: 120mL] Frasco 150 

88 

DICLOFENACO SÓDICO 50mg + Paracetamol 300mg + Cafeína 30mg + 

Carisoprodol 125mg  Comp. 1.500 

89 DIMENIDRINATO 50mg + PIRIDOXINA 10mg     Comp. 600 

90 DIMETICONA 75mg/mL Solução Oral (Fr: 15mL)  frasco 50 

91 DIVALPROATO DE SÓDIO 250mg   Comp. 800 

92 DULOXETINA 30mg  Comp. 1.800 

93 DULOXETINA 60mg  Comp. 600 

94 FLUNARIZINA 10mg Comp. 1.500 

95 FORMOTEROL, Fumarato. 12mcg Cápsulas com pó para inalação Cápsula 1.800 

96 GLIMEPIRIDA 4mg  Comp. 2.400 

97 IMIPRAMINA 25mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 2.400 

98 LAMOTRIGINA 100mg Comp. 1.200 

99 LEVOMEPROMAZINA 100mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 400 

100 LEVOMEPROMAZINA 25mg (Embalagem Hospitalar) Comp. 600 

101 LEVOTIROXINA SODICA 75mcg, Caixa c/ 30 comp.(genérico) Comp. 4.800 

102 PARACETAMOL 500mg + CODEINA 30mg (Emb. Hospitalar) Comp. 960 
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103 PAROXETINA, Cloridrato 20mg Comp. 1.200 

104 PIROXICAM 20mg (Embalagem Hospitalar) Cáps. 1.800 

105 PROGESTERONA 200mg Oral/Vaginal - Cápsula gelatinosa mole Cáps. 1.260 

106 PROPATILNITRATO 10mg  Comp. 3.000 

107 QUETIAPINA, Fumarato 25mg  Comp. 1.800 

108 RISPERIDONA 1mg    Comp. 3.000 

109 RISPERIDONA 2mg    Comp. 2.100 

110 SERTRALINA 50mg     Comp. 8.000 

111 SOTALOL, Cloridrato 160mg   Comp. 600 

112 TIAMAZOL 5mg  Comp. 300 

113 TOPIRAMATO 100mg Comp. 180 

114 TOPIRAMATO 25mg   Comp. 600 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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A 

ANEXO II – TP 004/2020 

 

 MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 

 
Que entre si fazem, de um lado a Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrita no CNPJ sob n° 87.612.867/0001-86, com sede na Av. Três Passos, n° 271, Centro, Boa Vista do 

Buricá/RS, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. VILMAR SIDINEI HORBACH, brasileiro, 

casado, residente nesta cidade, inscrito no CPF n° 666.141.550.91 e RG n° 1054902992, doravante denominada 

CONTRATANTE, e de outro lado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ n° xxxxxxxxxx, 

estabelecida na xxxxxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxxx, neste ato representada por 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente na xxxxxxxxxxxxxx, RG n° xxxxxxxxx e CPF n° xxxxxxxxxxxx, 

doravante denominada CONTRATADA, ajustam e acordam o presente instrumento de Contrato de Fornecimento de 

Medicamentos, o qual será regido pelas clausulas e disposições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Instrumento tem por objetivo a Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para 

distribuição gratuita à pacientes da Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista do Buricá, conforme Proposta 

apresentada no Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços (TP 004/2020). Os produtos adquiridos serão 

para distribuição gratuita nos Postos de Saúde do Município. 

 

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS, FISCALIZAÇÃO E ENTREGA 

I. A CONTRATADA: 

a) assume o compromisso de receber os empenhos pelo e-mail institucional informado junto com a proposta, 

concordando que não sendo confirmado o recebimento do e-mail, o município considerará como recebido, iniciando 

a contagem do prazo de entrega; e  

b) assume o compromisso de avisar o município quando houver mudança de e-mail. 

II. Os produtos, devem ser entregues nas especificações, volumes, tamanhos e marcas ofertadas, no horário das 

7h30min às 12:00h e 13:00h às 17:00h, de segunda-feira à sexta-feira, quando de expediente da Administração 

Municipal, na Secretaria Municipal da Saúde de Boa Vista do Buricá, Rua Jacó Schneider, 237, Centro, Boa Vista do 

Buricá/RS. 

III. Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação, na farmácia da Secretaria de Saúde, no prazo máximo 

de 20 (vinte) dias corridos, após o recebimento da nota de empenho, em perfeitas condições de consumo e em 

conformidade com as especificações da proposta de preço e as especificações técnicas mínimas constantes no Edital 

ou serão aplicadas as penalidades cabíveis. 

IV. Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ofertados nas propostas do referido 

certame ou danificados, deverão ser retirados nos seguintes prazos: 

a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e  

b) em até 24 (vinte e quatro) horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação da 

irregularidade seja posterior à entrega. 

V. A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento. 

VI. Caso o produto não corresponda ao ofertado e aceito, o FORNECEDOR deverá providenciar, no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas, a sua substituição visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da 

incidência das sanções previstas no Edital, na Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 

VII. Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação, na farmácia da Secretaria de Saúde, no prazo máximo 

de 20 (vinte) dias corridos, após o recebimento da nota de empenho, em perfeitas condições de consumo e em 

conformidade com as especificações da proposta de preço e as especificações técnicas mínimas constantes no Edital 

ou serão aplicadas as penalidades cabíveis. 

VIII. A entrega dos medicamentos adquiridos deverá ser acompanhada dos respectivos laudos de controle de 

qualidade de cada lote do produto. 
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IX. O acondicionamento e o transporte dos produtos devem obedecer à critérios adequados, de modo a não afetar a 

identidade, qualidade e integridade dos mesmos. 

X. Somente serão aceitos os medicamentos que no momento da entrega apresentarem, no mínimo, 80% (oitenta por 

cento) de seu período de validade vigente a contar da sua data de fabricação e 90% (noventa por cento) para os 

produtos em que o período de validade total for igual ou inferior a um ano. 

XI. Em cada embalagem primária e/ou secundária (blíster ou frasco), deverá constar impresso e individualmente, a 

expressão “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”, de tal forma que não possa ser removida sem danificar a 

embalagem. No caso de latas ou frascos, deve estar no corpo do medicamento e não na tampa. 

XII. Os produtos apresentados em desconformidade com o registrado (preço, marca, volume, modelo, etc.) serão 

devolvidos para que a empresa providencie sua regularização. 

XIII. O custo pela devolução e reenvio de novos produtos adequados ao contratado ficam às expensas da empresa 

com preços registrados. 

XIV. A conferência dos produtos, quando do seu recebimento é de responsabilidade da Secretaria Municipal da 

Saúde, será realizada por servidor designado para tal função, o qual deverá verificar a quantidade, a marca, as 

condições físicas, o volume e as demais especificações em ainda, os horários de entrega. 

XV. O fiscal está investido do direito de recusar, em parte ou totalmente, os produtos que não satisfaçam as 

especificações estabelecidas ou que estejam sendo entregues fora do horário preestabelecido. 

 

CLÀUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado no prazo máximo de 28 dias, mediante apresentação de Nota Fiscal, e parecer da 

Secretaria competente, confirmando o efetivo recebimento dos medicamentos, os quais deverão estar de acordo com 

a proposta da CONTRATADA na TP 004/2020 e conforme cláusula segunda do presente contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

2,067 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS 

3390 32 00 - 1374 - Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita. 

2,070 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA 

3390 32 00 – 1375 - Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita. 

3390 32 00 – 1795 - Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita. 

3390 32 00 – 1892 - Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita. 

3390 32 00 – 1893 - Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita 

3390 32 00 – 1894 - Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita. 

3390 32 00 – 1895 - Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
A CONTRATADA deverá: 

a) realizar a entrega do objeto, conforme o modo e tempo convencionado; 

b) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do presente contrato; 

c) se responsabilizar pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, 

na execução deste Contrato; 

d) apresentar sempre que solicitado pela Contratante, documentação comprovando a regularidade fiscal; 

e) após emissão da Nota Fiscal, enviar cópia em PDF para o e-mail (compras@boavistadoburica.rs.gov.br). 

A CONTRATANTE deverá: 

a) pagar pontualmente a CONTRATADA pela execução do contrato; 

b) fiscalizar a execução do fornecimento do objeto, através do Servidor Rogério Rambo nomeado pela Portaria n° 

031/2018, aplicando as penalidades legais e contratuais cabíveis às hipóteses de descumprimento parcial ou total do 

presente contrato; 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses do artigo 77, segundo os motivos elencados no artigo 78 e 

nos modos previstos no artigo 79, acarretando as consequências do artigo 80, todos da Lei n°. 8.666/93, com as 

alterações da Lei n°. 8.883/94. 
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CLAUSULA SÉTIMA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666-93, será concedido reequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente comprovado, de forma 

documental, o desequilíbrio contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2020. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

a)  em caso de atraso na entrega dos medicamentos, conforme prazo estabelecido no item 8.5, ADVERTÊNCIA; 

b) multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 30 (trinta) dias, após, o qual será considerado, 

inexecução contratual; 

c) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do 

direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano); 

d) multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do 

direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois anos). 

  Observação: As multas serão calculadas sobre o montante do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
Aplica-se ao presente Instrumento de Contrato principalmente as disposições da Lei n°. 8.666/93 com as alterações 

da Lei n° 8.883/94 e, supletivamente, as disposições contratuais de direito privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
As partes elegem o foro da Comarca de Três de Maio- RS, para dirimirem qualquer dúvida resultante deste contrato. 

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em três (3) vias de igual teor e forma. 

 

Boa Vista do Buricá/RS, .... de julho de 2020. 

 

 

 

VILMAR SIDINEI HORBACH              ______________________________            

 CONTRATANTE                       CONTRATADA   

 

 

ROGÉRIO RAMBO 

FISCAL - Portaria n° 031/2018 

 

Testemunhas:  

____________________________  ____________________________ 

CPF:     CPF: 


