
EDITAL DE LICITAÇÃO  N°  93-2010.

                                   PREGÃO PRESENCIAL Nº 25-2010.

    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS e MEDICAMENTOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, RS,  no uso de suas 

atribuições,  nos  termos da Lei  Federal  nº  10.520,  de  17 de julho  de 2002,  do Decreto 

Municipal nº 025, de 17 de maio de 2010, e do Decreto Municipal nº 49, de 30 de outubro de 

2008, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93 e  alterações posteriores, e, no 

que  couber,  as  disposições  da  Lei  Complementar  n.º  123/06, torna  público,  para 

conhecimento dos interessados que às 14 horas, do dia  20 do mês de julho do ano de 

2010, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, localizada no Centro 

Administrativo  Municipal  Amantino  Lucindo  Montanari,  Av.  25  de  Julho,  202,  centro,  se 

reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 051, de 08 de janeiro 

de 2010,   com a finalidade de receber propostas de preço e documentos de habilitação, 

objetivando o  fornecimento dos bens descritos neste edital, processando-se  essa 

licitação  na  modalidade  Pregão  Presencial  do  tipo  Menor  Preço  por  item. Os 

licitantes deverão realizar o CREDENCIAMENTO no dia previsto para o recebimento 
dos envelopes,  no horário da 13h30min às 14h.

1.0. OBJETO:
Constitui objeto da presente Licitação a aquisição de equipamentos e medicamentos 

hospitalares, atendendo ao Contrato de Repasse nº 2954-2000/10-3, do Governo do Estado 

do Rio Grande do Sul, descritos no ANEXO I, deste edital.

2.0 DA PARTICIPAÇÃO
2.1 Não poderão participar deste Pregão:

a) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

          



b) empresa suspensa de contratar com o Município de Serafina Corrêa – RS;

c)  empresa que esteja declarada inidônea para licitar  ou contratar  com a Administração 

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

d) empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

e) não será admitida a participação de empresa que se encontra em regime de recuperação 

judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação.

3.0 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

3.1 Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 4 deste 

edital,  deverá  apresentar  a  sua  proposta  de  preço  e  documentos  de  habilitação  em 

envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de nº 

1 e nº 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:
 AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25-2010.
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA FINANCEIRA 
PROPONENTE: (Nome completo da Empresa)
 
AO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25-2010
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE: (Nome completo da Empresa)

4.0 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1  As  empresas  que  pretenderem  se  utilizar  dos  benefícios  da  Lei  Complementar  nº 

123/06, deverão apresentar fora dos envelopes de Proposta e Documentação, no momento 

do credenciamento, para análise do Pregoeiro:

a)  Declaração,  firmada por  contador,  de que  se enquadra como microempresa  ou 
empresa de pequeno porte nos termos da legislação.
4.2 O não atendimento ao solicitado no item 4.1 acima, será entendido como renúncia a 

qualquer privilégio e a empresa receberá o mesmo tratamento dispensado às demais não 

beneficiadas pela Lei Complementar nº 123/06.

          



4.3 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior,  receita bruta até o 

limite  de  2.400.000,00  (dois  milhões  e  quatrocentos  mil  reais),  gozarão  dos  benefícios 

previstos nos art.  42 à 45 da Lei  Complementar 123/2006,  disciplinados nos itens  7.12, 

deste edital, conforme o disposto no art. 34 da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde 

que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, Declaração, 
firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima.
4.4 A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro,  por meio de 

seu  representante  legal,  ou  através  de  procurador  regularmente  constituído,  que 

devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento 

licitatório, no interesse da representada.  

4.4.1 A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de identidade.

4.5  A documentação  referente  ao  credenciamento  de  que  trata  o  item  4.6.  deverá  ser 

apresentada fora dos envelopes.

4.6 O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a)  Instrumento  público  ou  particular  de  procuração,  esse  com  a  firma  do  outorgante 

devidamente reconhecida em cartório, devendo constar o nome da empresa outorgante e 

também o nome do outorgado, constando ainda a indicação de amplos poderes para dar 

lance(s) em licitação pública, ou;

b) Termo de Credenciamento ( Anexo III deste edital) outorgado pelos representantes legais 

do  licitante,  comprovando  a  existência  dos  necessários  poderes  para  formulação  de 

propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, com assinatura 

reconhecida em cartório, mais;

c) Cópia do Contrato Social, para comprovação de quem assinou o termo tem poderes para 

tomar e assinar decisões pela empresa. 

4.6.1 No caso de sócio ou Diretor da empresa licitante apresentar cópia do contrato social 

ou  estatuto  para  comprovação  que  tem  poderes  para  tomar  e  assinar  decisões  pela 

empresa, mais:

a)  Dados cadastrais para a efetivação do cadastro no setor  contábil:   razão social  da 

proponente,  inscrição  no  CNPJ  do  Ministério  da  Fazenda,  endereço  completo,  conta 

bancária, agência, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver.

          



4.6.2 No caso de sócio ou Diretor da empresa licitante apresentar cópia do contrato social 

ou  estatuto  para  comprovação  que  tem  poderes  para  tomar  e  assinar  decisões  pela 

empresa, além da  Declaração de Habilitação citada acima. 

4.6.3  A não  apresentação  do  documento  de  Credenciamento,  não  será  motivo  para  a 

desclassificação  ou  inabilitação  do  licitante.  Neste  caso,  o  representante  ficará  apenas 

impedido de se manifestar e responder pelo licitante durante os trabalhos ( formular lances, 

negociar preços, interpor e/ou desistir de recursos).              

4.7  Para  exercer  os  direitos  de  ofertar  lances  e/ou  manifestar  intenção  de  recorrer,  é 

obrigatória  a  licitante  fazer-se  representar  em  todas  as  sessões  públicas  referentes  à 

licitação.    

4.8 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa.

4.9  O Pregoeiro poderá, no curso da sessão pública de pregão, consultar os poderes do 

Credenciamento e/ou Procuração, caso necessário.

4.10  Importante. Para  exercer  o  direito  de  ofertar  lances  e/ou  manifestar  intenção  de 

recorrer, é obrigatório a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões 

públicas referente ao certame. 

4.11 O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser usado com a 

permissão do Pregoeiro. 

 

5.0 DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1 No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes 

e  demais  pessoas  presentes  à  Sessão  Pública  do  Pregão,  o  Pregoeiro,  inicialmente, 

receberá  os  envelopes  referentes  as  PROPOSTAS  DE  PREÇO  e  DOCUMENTOS  DE 

HABILITAÇÃO, mais: 

5.1.1 Declaração de Habilitação (Anexo V), dando ciência de que cumprem plenamente 
os requisitos de habilitação, bem como a ciência e vinculação a todos os termos da 
presente licitação, como condição indispensável de participação, conforme disposto 
no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520-2002;
5.1.1.1  Os  licitantes  deverão  apresentar  fora  dos  envelopes  a  Declaração  de 
Habilitação em conformidade com a alínea  5.1.1.
5.2 Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita 

a participação de nenhum licitante retardatário.

          



 

6.0 PROPOSTA DE PREÇO (Anexo I)
6.1 As propostas deverão ser apresentadas no ENVELOPE Nº 01.

6.2 - O envelope deverá conter a "PROPOSTA FINANCEIRA", especificada no Anexo I e II. 

Deverá  ser  impressa  e  apresentada  em  papel  timbrado  da  Empresa  (ou  com  carimbo 

oficial), datada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, suas folhas devem estar rubricadas e 

a última assinada pelo seu representante legal, constando o nome da proponente, número 

do CNPJ da Empresa, seu endereço, número da conta bancária, agência e banco, assim 

como:

a) MEDICAMENTOS:  a   descrição do objeto ofertado,  Laboratório fabricante,   nome   
comercial do medicamento,   número do registro do medicamento no Ministério da 
Saúde, preço unitário e total; 
b) EQUIPAMENTOS:  a    descrição do objeto ofertado,  Empresa fabricante,   folders,   
número do registro do equipamento(se houver a obrigatoriedade pelo Ministério da 
Saúde), preço unitário e total; 
Observação 1: Obrigatoriamente  moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer 

vantagens,  abatimentos,  impostos,  taxas e contribuições sociais,  obrigações trabalhistas, 

previdenciárias,  fiscais  e  comerciais,  que  eventualmente  incidam  sobre  a  operação  ou, 

ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora. 

Não será permitida a alteração da ordem  dos itens, sob pena de desclassificação.
Observação 2: Na proposta  financeira  apresentada  por  cooperativa  de  trabalho  deverá 

constar separadamente os encargos sociais, para fins de comprovação pelo Município.

Observação 3:  A proposta financeira deverá ser apresentada em reais (R$) sendo que a 

centésima parte do REAL, denominada “centavos”,  no preço unitário  deverá ser escrita 

sob forma centesimal, precedida da vírgula que segue a unidade. (ex.0,000). 

Observação 4:  Serão considerados,  para  fins de julgamento,  os  valores  constantes no 

preço unitário de cada  ITEM.
Observação  5: Não serão aceitos medicamentos manipulados. 

Observação 6: O Município aceitará proposta de medicamentos de referência, genéricos ou 

similares.

          



Observação 7: O prazo de validade dos medicamentos deverá ser de, no mínimo, 01 ano, a 

contar do recebimento pelo município. A garantia dos demais equipamentos deverá ser de, 

no mínimo, um ano.

Observação  8: Não serão aceitos documentos com protocolos.

6.3 Informar o prazo mínimo de validade da proposta de preço de, no mínimo, 90 (noventa) 

dias contados da data estipulada para sua entrega.

6.4 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo 

o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto.

6.5 Caso os prazos estabelecidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 

proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeitos de julgamento. 

6.6 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às  exigências do presente 

Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento. 

7.0 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta 

de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento), superiores àquela 

poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a 

proclamação do vencedor.

7.2 Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 7.1, poderão 

os  autores  das  melhores  propostas,  até  o  máximo de  03  (três),  oferecer  novos  lances 

verbais e sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

7.3 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores  serão  convidados,  individualmente,  a  apresentarem  novos  lances  verbais  e 

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada 

de maior preço, até a proclamação do vencedor. 

7.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio 

para determinação da ordem de oferta dos lances. 

7.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 

licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda ordem de 

          



classificação decrescente dos preços.  Dada a palavra ao licitante, este disporá de 1 min 

(um minuto) para apresentar nova proposta.

7.6 Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha 

sido anteriormente registrado em ata.

7.7 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 

Município,  ou,  ainda,  de pessoas físicas  ou jurídicas  estranhas a ele,  para orientar  sua 

decisão.

7.8  Não  poderá  haver  desistência  dos  lances  já  ofertados,  sujeitando-se  o  proponente 

desistente às penalidades previstas neste Edital. 

7.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão  do  licitante  da  etapa  de  lances  verbais  e  na  manutenção  do  último  preço 

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

7.10 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre as propostas 

escrita  de  menor  preço  unitário  e  o  valor  estimado  para  a  contratação,  podendo,  o 

Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

7.11 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

7.12 Encerrada a etapa competitiva  e classificadas as ofertas pela ordem crescente de 

preços  propostos  e  aceitáveis,  de  acordo com o  Menor  preço,  o  Pregoeiro  verificará  a 

ocorrência do  empate ficto,  previsto no art.  44, §2º da Lei Complementar 123-06, sendo 

assegurada,  como  critério  do  desempate,  preferência  de  contratação  para  as 

microempresas,  as  empresas  de  pequeno  porte  e  as  cooperativas  que  atenderem  as 

especificações deste edital. 

7.12.1 Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam 

iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

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

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de 

menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5(cinco) minutos, nova proposta, 

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

vencedora do certame;

          



b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma 

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

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

cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese dos itens 7.12 deste edital, a 

apresentação de nova proposta, no prazo previsto  na alínea “a” deste item.

7.14 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 

exigências do item anterior  deste edital,  será declarado vencedor do certame a licitante 

detentora da proposta originariamente de menor valor.

7.15 Somente será declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo 

com as especificações deste edital, comparando-o com os valores consignados em Planilha 

de Custos,  decidindo, motivadamente, a respeito.  

7.16 O disposto nos itens 7.12 a 7.13 deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 

proposta  de  menor  valor  inicial  tiver   sido  apresentada  por  microempresa,  empresa  de 

pequeno porte ou cooperativa. 

7.17 Serão desclassificadas: 

a) as propostas que não atenderem as exigências contidas no objeto desta licitação; 

b)  as  que contiverem opções de preços alternativos;  as que forem omissas em pontos 

essenciais,  de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal 

vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos deste edital; 

c) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

7.18 Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 

de  outros,  o  registro  dos  licitantes  credenciados,  das  propostas  escritas  e  verbais 

apresentadas,  na  ordem  de  classificação,  da  análise  da  documentação  exigida  para 

habilitação e dos recursos interpostos. 

7.19  A sessão  Pública  não  será  suspensa,  salvo  motivo  excepcional,  devendo  todas  e 

quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto a Divisão de 

Licitação, conforme previsto neste Edital. 

7.20 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

          



8.0 DA HABILITAÇÃO
8.1  As  empresas  cadastradas junto  ao  Município,  deverão  apresentar  dentro  do 

ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos de habilitação, em vigor na data de abertura 

da Sessão Pública do Pregão.

8.1.1  Certificado  de  Registro  Cadastral  (CRC),  expedido  por  esta  Prefeitura  no  ato  do 

Cadastramento  em  vigor,  (ou  seja,  com  todos  os  documentos  em  vigor),  no  caso  de 

documentos com prazo de validade vencido, a licitante deverá anexar junto ao CRC (no 

envelope da documentação),  os documentos atualizados na forma de cópia reprográfica 

autenticada,  na forma do item 8.8 deste edital;

8.1.2  Declaração  de  licitante,  de  que  não  pesa  contra  si,  declaração  de  inidoneidade, 

(conforme modelo do Anexo IV) e sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato 

impeditivo para contratar com a Administração Pública, conforme prescreve o § 2º, Art.32, da 

Lei Federal nº 8.666/93.

8.1.3 Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII,  da Constituição 

Federal (conforme modelo do Anexo II), assinada por representante(s) legal(s) da empresa. 

8.1.4 Deverá  ser  incluído,  ainda,  no  envelope  nº  02  a  Qualificação  Técnica,  para 
empresas participantes nos itens a serem licitados de medicamentos:
a)  Apresentação de Licença Sanitária  Municipal  (Alvará  de Saúde),  dentro  do prazo de 

validade.  Caso,  o  Município  sede  da  licitante  não  possuir  Vigilância  Sanitária,  deverá 

apresentar a Licença Sanitária Estadual.

b)  Comprovação  da  Autorização  de  Funcionamento-(AFE),  expedida  pela  Secretaria 

Nacional da Vigilância Sanitária,  mediante apresentação da publicação no DOU, dentro do 

prazo de validade, (01) ano a contar da publicação, em nome da empresa participante da 

licitação.  

c)  As  licitantes  interessadas  em  participar  dos  itens  considerados  MEDICAMENTOS 

CONTROLADOS  deverão  apresentar  “Autorização  de  Funcionamento  Especial”  pela 

Secretaria  de  Vigilância  Sanitária  do  Ministério  da  Saúde,   mediante  apresentação  da 

publicação no DOU, dentro do prazo de validade, (01) ano a contar da publicação, em nome 

da empresa participante da licitação. 

d)  Certificado  de  regularidade  do  Conselho  Regional  de  Farmácia,  dentro  do  prazo  de 

validade,  com indicação do responsável técnico da empresa.

          



e)Certificado  de  Boas  Práticas  de  Fabricação  e  Controle  por  Linha  de  produção  dos 

produtos emitidos pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

f)Certificado  de  Registro  e  Produto  emitidos  pela  Secretaria  de  Vigilância  Sanitária  do 

Ministério da Saúde.

g)No caso de produto importado, o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, 

emitido pela autoridade sanitária do país de origem, poderá ser substituído por Laudo de 

Inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira, dentro do prazo de validade.         
8.1.5  -  A documentação  solicitada  nas   alíneas   “b”,  “c”,  “e”  e  “f”  deverão  conter  a 

identificação do item a que se refere e deverá ser apresentada de forma legível, sob pena 

de desclassificação do item.      
8.2  As  empresas  não  cadastradas  junto  ao  Município,  deverão  apresentar  dentro  do 

ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos de habilitação, em vigor na data de abertura 

da Sessão Pública do Pregão:

8.2.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrada, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores e no caso de empresa individual, registro 

comercial;

8.2.2  Prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  do  Estado  ou  do  Município,  se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

8.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal e  Dívida Ativa da União, por meio da 

Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

8.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

8.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

8.2.6 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social  (INSS),  demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

8.2.7 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

8.2.8 Declaração da licitante, de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade, (Anexo 

IV) e sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo para contratar com a 

Administração Pública, conforme prescreve o § 2º., Art. 32, da Lei 8.666/93;

8.2.9 Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII,  da Constituição 

Federal, assinada por representante(s) legal (s) da empresa (Anexo II);

          



8.2.10 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30(trinta) dias da data designada para a 

apresentação do documento.

8.2.11 Deverá  ser  incluído,  ainda,  no  envelope  nº  02  a  Qualificação Técnica,  para 
empresas participantes nos itens a serem licitados de medicamentos:
a)  Apresentação de Licença Sanitária  Municipal  (Alvará  de Saúde),  dentro  do prazo de 

validade.  Caso,  o  Município  sede  da  licitante  não  possuir  Vigilância  Sanitária,  deverá 

apresentar a Licença Sanitária Estadual.

b)  Comprovação  da  Autorização  de  Funcionamento-(AFE),  expedida  pela  Secretaria 

Nacional da Vigilância Sanitária,  mediante apresentação da publicação no DOU, dentro do 

prazo de validade, (01) ano a contar da publicação, em nome da empresa participante da 

licitação.  

c)  As  licitantes  interessadas  em  participar  dos  itens  considerados  MEDICAMENTOS 

CONTROLADOS  deverão  apresentar  “Autorização  de  Funcionamento  Especial”  pela 

Secretaria  de  Vigilância  Sanitária  do  Ministério  da  Saúde,   mediante  apresentação  da 

publicação no DOU, dentro do prazo de validade, (01) ano a contar da publicação, em nome 

da empresa participante da licitação. 

d)  Certificado  de  regularidade  do  Conselho  Regional  de  Farmácia,  dentro  do  prazo  de 

validade,  com indicação do responsável técnico da empresa.

e)Certificado  de  Boas  Práticas  de  Fabricação  e  Controle  por  Linha  de  produção  dos 

produtos emitidos pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

f)Certificado  de  Registro  e  Produto  emitidos  pela  Secretaria  de  Vigilância  Sanitária  do 

Ministério da Saúde.

g)No caso de produto importado, o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, 

emitido pela autoridade sanitária do país de origem, poderá ser substituído por Laudo de 

Inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira, dentro do prazo de validade.         
8.2.12  -  A documentação  solicitada  nas   alíneas   “b”,  “c”,  “e”  e  “f”  deverão  conter  a 

identificação do item a que se refere e deverá ser apresentada de forma legível, sob pena 

de desclassificação do item.             

8.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 

4.1  ou  4.3 que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previsto no 

item 8.0  deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação fiscal 

          



que  comprove  a  sua  regularidade  em  dois  dias  úteis,  a  da  sessão  em  que  foi  declarada  como 

vencedora do certame. 

8.4 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 

motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

8.5 Ocorrendo a situação prevista no item 8.3.  não eximirá a microempresa, a empresa de 

pequeno  porte  e  a  cooperativa,  da  apresentação  de  todos  os  documentos,  ainda  que 

apresentem alguma restrição. 

8.6 A não regularização da documentação, no prazo fixado 8.3., implicará na inabilitação do 

licitante e a adoção do procedimento previsto no item 9.2, sem prejuízo das penalidades 

previstas no item 11.0 deste edital. 

8.7  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

8.8 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por 

qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou  por servidor da 

Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa – RS, a vista dos originais, ou ainda emitidos via 

internet, esses   terão sua validação, pela Equipe de Apoio, condicionada a consulta aos 

meios eletrônicos.

8.9 O envelope de documentação deste Pregão que não for  aberto ficará em poder do 

Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, devendo o 

licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização 

do envelope. 

9.0 DA ADJUDICAÇÃO
9.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

9.2  Em  caso  de  desatendimento  às  exigências  habilitatórias,  o  Pregoeiro  inabilitará  a 

licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de 

classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo 

a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

          



9.3  Encerrado  o  julgamento  das  propostas  e  da  habilitação,  o  pregoeiro  proclamará  o 

vencedor  e,  a  seguir,  proporcionará  às  licitantes  a  oportunidade  para  manifestarem  a 

intenção  de  interpor  recurso,  esclarecendo  que  a  falta  dessa  manifestação  expressa, 

imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.

10.0 DOS RECURSOS  ADMINISTRATIVOS
10.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 

a  intenção  de  recorrer,  quando  lhe  será  concedido  o  prazo  de  03  (três)  dias  para  a 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.2 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão 

pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recurso. 

10.3  As  razões  e  contra-razões  do  recurso  deverão  ser  encaminhadas,  por  escrito,  ao 

Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

10.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso.

11.0 DAS PENALIDADES
11.1 A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente,  dentro  do  prazo  de  05  (cinco)  dias  a  contar  da  convocação  específica, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades 

legalmente estabelecidas,  especialmente,  multa  de 10% (dez por  cento)  do  valor  global 

contratual.

11.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à contratada, alternada ou acumuladamente, as seguintes sanções:

11.2.1 Advertência, sempre por escrito;

11.2.2 Multa equivalente a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor total dos bens 

em atraso, até o máximo de 10 dias;

11.2.3 As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras;

11.2.4  Rescisão  unilateral  do  Contrato,  sujeitando-se  a  contratada  ao  pagamento  de 

indenização à contratante por perdas e danos; 

          



11.2.5 Suspensão temporária do direito de licitar com a Contratante;

11.2.6 Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados ou Municípios, pelo prazo 

não superior a 5 (cinco) anos;

11.2.7 As  sanções previstas  nesta  Cláusula  poderão ser  aplicadas cumulativamente,  de 

acordo com a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa a contratada, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.

11.3  Na  aplicação  das  penalidades  previstas  no  Edital,  o  Município  considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante 

ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos 

do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 

11.4  No  caso  de  aplicação  de  multa,  a  CONTRATADA será  notificada,  por  escrito,  da 

referida sanção, tendo ela o prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, para 

recolher  a  importância  à  Secretaria  Municipal  de  Finanças,  sendo  necessária  a 

apresentação de comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela 

que tiver direito.

11.5 As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

11.6  Nenhum  pagamento  será  efetuado  enquanto  pendente  de  liquidação  qualquer 

obrigação  financeira  que  for  imposta  ao  fornecedor  em  virtude  de  penalidade  ou 

inadimplência contratual.

11.7 DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES:

11.7.1 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 

Pública poderá ser também aplicada àqueles que retardarem a execução do pregão;

11.7.2 Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;

11.7.3 Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

12.0 DO PAGAMENTO
12.1 Em até 10 (dez) dias após a entrega dos produtos licitados, e mediante apresentação 

de nota fiscal, vistada e aceita pelo fiscal do contrato e Secretário da pasta.

12.2  O licitante  vencedor  deverá  obrigatoriamente  fornecer  as  Notas  Fiscais  de  Fatura, 

constando  a  identificação  do  presente  Processo  Licitatório,  além  do  número  do 

convênio/Processo nº 2954-2000/10-3, com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

          



12.3  Os  pagamentos  serão  realizados  em  depósito  bancário,  para  tanto,  informações 

bancárias  (Nome  da  Empresa,  CNPJ,  agência,  conta  corrente,  Município,  Estado),  que 

deverá ser disponibilizado na PROPOSTA FINANCEIRA.

12.4   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 0,2% ao mês, pro rata.

13.0 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

Secretaria Municipal de Saúde

10.305.0071.1197  –  Plano  de  Enfrentamento  aos  Desastres  Ambientais  -   Recursos 

Vinculados Secretaria Ambiental da Saúde.

44.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente.

33.90.30.00.00 – Material de Consumo

14.0 DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes 

da interpretação do Edital,  deverão ser  solicitadas por  escrito  ao Município  de Serafina 

Corrêa,  Departamento de Licitação,  ou pelo fone-fax (54)  3444-1166,  com antecedência 

mínima de 2 (dois) dias da data marcada para o recebimento dos envelopes. 

14.2  É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer 

fase  da  licitação,  diligências  destinadas  a  esclarecer  ou  a  complementar  a  instrução  do 

processo,  vedada  a  inclusão  posterior  de  documento  ou  informação  que  deveria  constar 

originalmente da proposta.

14.3  O  proponente  é  responsável  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  ou 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

14.4 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 

Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados na Divisão de Licitação.

14.5 O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 

CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

          



14.6  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 subsequentes aos 

ora fixados. 

14.7  A  proponente  que  vier  a  ser  contratada  ficará  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas 

condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem  necessários,  por 

conveniência da administração,  dentro do limite permitido pelo artigo 65,  § 1º,  da lei  nº 

8.666-93, sobre o valor inicial contratado.

14.8  Após  a  apresentação  da  proposta,  não  caberá  desistência,  salvo  por  motivo  justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

14.9  Para  agilização  dos  trabalhos,  solicita-se  que  os  licitantes  façam  constar  em  sua 

documentação, o endereço, os números de fax, telefone e correio eletrônico (e-mail).

14.10 Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar. 

14.11 Fazem parte integrante deste Edital: 

a) Anexo I – Modelo para apresentação da proposta financeira.

b) Anexo II – Modelo declaração cumprimento Art. 7º da Constituição Federal.

c) Anexo III – Modelo Credenciamento. 

d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Idoneidade.

e) Anexo V – Modelo de Declaração de Habilitação.

f) Anexo VI – Minuta contrato.

14.13 O Edital relativo ao objeto desta licitação encontra-se à disposição dos interessados 

na  Divisão  de  Licitação  junto  a  Prefeitura  Municipal,  no  quadro  mural  do  Centro 

Administrativo Municipal,  ou por meio do www.serafinacorrea.rs.gov.br.

 Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 28 de junho de 2010.

ADEMIR ANTÔNIO PRESOTTO                 Assessor Jurídico

                  Prefeito Municipal       OAB-RS 6724
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(em papel timbrado)

ANEXO I
EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2010

         FORMULÁRIO PROPOSTA

           PROPOSTA

À 
Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa

Referente.: Licitação modalidade Pregão Presencial Nº ................., Abertura ..................

Proponente: 

a) Razão Social ____________________________________________________________ 

b) Endereço _______________________________________________________________ 

c) Telefone ____________________ E-mail_______________________________________

d) CNPJ: __________________________________________________________________ 

e) Conta Bancária:_________________ Agência n º____________ Banco ______________ 

Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para o fornecimento de: 

Item Quant Unidade Equipamento Empresa 

fabricante

Valor  

unitário

Valor  

total

1 1 Und. Aparelho  de  Ultra-som.  Aparelho  de  Ultra-som digital,  com 

Doppler  e  Power  Doppler  colorido,  de  alta  resolução  de 

Imagens,  seguinte  composição:Comando  Alfa  numérico 

ergonômico  com  articulação  vertical/horizontal;   Tecnologia 

totalmente  digital,  baseado  em  processador  PC;  sistema 

operacional Windows XP;  HDD (hard drive) com mais de 80 

GB dedicados  para  armazenamento  de  imagens;   Entrada 

USB para transferência de imagens armazenadas; Gravador 

de  CD  e  DVD  embutidos;   Formato  de  arquivo:  DICOM, 

JPEG,  PNG,  BMP;   Conexões:  S-Video,  Video  Composto, 

ethernet,  USB;   03  conexões  simultâneas  e  ativas  para 

transdutores;  Transdutor  Multifrequencial  banda  larga 

Convexo 3 a 7 MHz. (Abdomen, ginecologia,OB,renal); (OB, 

Ginecologia,  Urologia);   Aplicações:  abdominal,  vascular, 

obstetrícia,  ginecologia,  urologia,  pequenas partes,  músculo 

esquelético, renal, 4D; Pré e pós processamento de imagens; 

Modos de operação: B mode= B, B/B;  M mode: B/M; Doppler: 

B/D, B/C/D (Triplex em tempo real); Color: B/C, B/C/D;  Modo 

color  doppler/modo  B  simultâneos  em  tempo  real.  Power 

          



Doppler; Power Doppler direcional;  Doppler Espectral; PRF 

independente  do  Color  Doppler  e  do  Doppler  Espectral; 

Steering  em  modo  B;  Doppler  colorido  com  ângulo  de 

correção (steer);   Imagem Harmônica  Tecidual;   Zoom  em 

tempo real  e  congelado;   Presets  personalizados  (mais  de 

30);  Software para homogenização de imagem e redução de 

speckle em tempo real.   Software de composição espacial, 

com  múltiplos  feixes  em  tempo  real;  Imagem  trapezoidal 

(transdutor linear).

Registro MS: ….............................

2 1 Und. Eletrocardiógrafo com tela de cristal líquido para visualização 

do  traçado  de  ECG  e  dos  parâmetros  de  ajuste;Captura 

simultânea das 12 derivações,registro em 3 canais através de 

impressora  térmica  matricial  de  alta  resolução,função  de 

interpretação  para  auxílio  no  diagnóstico  médico,modo  de 

registro manual e automáticos,selecionável,ajuste automático 

da  linha  de  base  otimizando  o  posicionamento  da 

impressão,bateria  interna  recarregável  de  lítio  de  alta 

capacidade,indicadores  de:  ligado  à  rede  elétrica, 

funcionamento à bateria e recarregando a bateria,permite o 

uso de papel termosensível c/ 80mm de largura tanto em rolo 

como dobrado,filtros  digitais  completos contra interferências 

de  rede  elétrica  e  tremor  muscular,teclado  de  membrana 

simples de operar ,memória interna para armazenamento de 

até  100  registros  de  ECG  para  posterior  impressão  e 

transferência através de rede ethernet,p ermite informar na 

impressão  dados  completos  do  paciente  contendo  nome, 

idade, sexo, altura, peso, e pressão sistólica/diastólica;

Acompanha:  ·  1  (um)  Cabo paciente de 10 vias;  ·  2  (dois) 

Eletrodos tipo clip para braços; · 2 (dois) Eletrodos tipo clip 

para pernas; · 6 (seis) Eletrodos precordiais; · 1 (uma) Bateria 

recarregável de lítio; · 1 (um) Cabo de alimentação; · 1 (um) 

Rolo de papel; · 1 (um) Manual do usuário em português. 

Registro MS:......................................

3 1 Und. AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA

Autoclave horizontal de mesa, com capacidade mínima de 42 

litros,  seletor  com  no  mínimo  8(oito)  ciclos  completos 

totalmente automáticos e 01 (um) ciclo extra, somente para 

secagem,alarmes  sonoros/visuais  que  indicam  qualquer 

irregularidade  no  decorrer  do  processo  de  esterilização, 

painel  de  comando  micro-processado  com  visor  digital  de 

pressão,  temperatura,  nº  do  ciclo  em  execução  e  tempo 

restante  para  final  do  ciclo,funcionamento  em  esterilização 

          



por exposição de vapor saturado sob pressão e secagem por 

meio  de  irradiação  de  calor,funcionamento  com 

reservatório,em material  anti-corrosivo, para água destilada, 

com no mínimo 3 litros de capacidade dreno externo, da fácil 

acesso, para facilitar limpeza do reservatório de água. Deve 

possuir  no  mínimo  três  prateleiras  internas  em  aço 

inoxidável,dimensões  internas  aproximadas:  60cm  de 

profundidade e30cm de diâmetro.

Registro no MS...............................

4 2 Und. Dois Equipo odontológicos com:  mocho e amalgamador.

Registro no MS: …........................

5 2 Und. Dois  Geradores   de  energia  elétrica  portáteis   movido  a 

gasolina  4000  watts  nominal  6750  watts  máximo  com 10 

horas  de  funcionamento   continuo,partida  manual,quatro 

tempos comando de válvula no cabeçote do motor,  grande 

tanque de combustível  de  24,6  litros,  tomada 120 V GFCI 

proteção  dupla,  tomadas  120/240V  com  twist-lock  e 

aterradas, desligamento automático por baixo nível, filtro de 

ar  de  elemento  duplo,  chassis  envolvente  por  segurança, 

peso 82 kg (181ibs)comprimento de 680 mm (26.8 in),largura 

540  mm  21.3  in),altura  de  550  mm(  27.7in)  nível  ruído 

79dB(A).  

Registro no MS: …......................

6 1 Und. Climatizador  de  ar  220v/  60  hz,9000  BTUS  com  quatro 

opções  de  conforto  térmico,  refrigeração, 

ventilação,desumidificação  e  aquecimento,  dupla  filtragem 

anti-pó  e anti-odores,controle remoto total sem fio, funções 

timer:  liga e desliga o aparelho automaticamente no tempo 

programado, ajuste de temperatura eletrônico de  16º a 30ºC, 

garantia de no mínimo 01 ano na unidade interna.

7 1 Und. Climatizador  de  ar,  12.000  BTUS  com  quatro  opções  de 

conforto  térmico,  refrigeração,  ventilação,desumidificação  e 

aquecimento,  dupla filtragem anti-pó  e anti-odores,controle 

remoto total sem fio, funções timer: liga e desliga o aparelho 

automaticamente  no  tempo  programado,  ajuste  de 

temperatura eletrônico de  16º a 30ºC, garantia de no mínimo 

01 ano na unidade interna.

8 1 Und. Refrigerador  310  litros  com  capacidade  para  224  litros,cor 

branca,  capacidade  no  congelador  de  30  lts,pés 

niveladores,prateleiras na porta refirgerador,altura 138,7 cm, 

largura 60 cm,peso 45 kg,profundidade de 64 cm, voltagem 

220v,110v e degelo semi-automático.

9 1 Und. Aparelho de  fax FAC-SÍMILE térmico,  corte automático do 

          



papel memórias,alta voz, identificador de chamadas

10 1 Und. Impressora  Laserjet  modelo  3020  com  alimentador 

automático  de  originais,velocidade  24  pp,,memória 

64mb,conexão  usb,  resolução  1200  dpis,  ciclo  de  8000 

páginas por mês.

11 1 Und. Calculadora Eletrônica portátil  modelo HR100PM,12 dígitos, 

visor  e papel, somatório com negativo em vermelho,200 v.

12 1 Und. Microcomputador  processador  Intel  dual  core  E5400,2,7 

Ghz,2  GB,HD320  GB,WIN  7,com  DVD  RW,  teclado, 

mouse,monitor LCD 17

13 2 Und. Aparelho de telefone sem fio com display iluminado uma linha 

para até 14 caracteres,  1 linha para ícones e 1 linha para 

acesso a funções  do menu data e  hora (protegidas  contra 

falta  de energia)  duração da chamada,  status de carga de 

bateria em três níveis com tom de aviso programável, lista de 

chamadas de  até20 chamadas recebidas não atendidas, data 

e  hora  das  chamadas  recebidas  não atendidas,rediscagem 

das  últimas  10  chamadas  efetuadas  acesso  à  lista  de 

rediscagem por um único toque.

ACOMPANHA:

 TECLADO  -Iluminado; 12teclas numéricas ;- Tecla de 

acesso ao viva-voz ;- Tecla de acesso à agenda ;- Tecla de 

acesso à lista de chamadas; discagem, atender, efetuar 

chamada (pressionar prolongadamente) e desligar;  Tecla de 

acesso ao despertador/alarme ;  Tecla Flash e Pausa 

(pressionada longamente)  - Tecla ativar/desativar 

campainha ; - Bloqueio de teclado 

                     MEDICAMENTOS Número do Registro Laboratório 

Fabricante

Valor 

unitário

Valor 

total

14 100000 caps acido acetilsalicílico 100mg

15 30000 caps atenolol 50mg

16 50000 caps captopril 25mg

17 30 ampola cloridrato de amiodarona 50mg/ml c/ 

3ml

18 2500 cp/caps cloridrato de doxicilina 100mg

19 35000 cp cloridrato de metformina 850mg

20 500 caps cloridrato de tetraciclina 500mg

21 30 amp cloridrato de verapamil 2,5mg/ml c/ 

2ml

22 15000 cp cloridrato de verapamil 80mg

          



23 10000 cp clorpropamida 250mg

24 10000 cp digoxina 0,25mg

25 10000 cp dinitrato de isossorbida 10mg

26 100 cp dinitrato de isossorbida 5mg 

sublingual

27 50 amp dramin b6 c/ 1ml

28 500 cp estearato de eritromicina 250mg

29 100 frs estolato de eritromicina susp. 

125mg/5ml 60ml

30 300 bisnag estriol creme vaginal 1mg/g 50g

31 30 amp furosemida 40mg

32 20000 cp glibenclamida 5mg

33 60000 cp hidroclorotiazida 25mg

34 30000 cp ibuprofeno 300mg

35 10000 cp levotiroxina sódica 100mcg

36 20000 cp levotiroxina sódica 25mcg

37 20000 cp levotiroxina sódica 50mcg

38 20000 cp levotiroxina sódica 75mcg

39 10000 cp maleato de enalapril 5mg

40 30000 cp metildopa 250mg

41 2500 cp metronidazol 400mg

42 100 bisnaga metronidazol creme vaginal 50mg/5g 

50g

43 4000 cp nifedipina 10mg

44 150000 cp omeprazol 20mg

45 50000 cp propranolol 40mg 

46 1000 spray sulfato de salbutamol spray 100mcg 

aerossol c/200 doses

47 30 amp sulfato de atropina 0,50mg/ml c/ 1ml

48 1500 frs vitamina a (acetato de retino) + 

vitamina d (colecalciferol) c/ 20 ml

medicamentos controlados

49 12000 cp alprazolam 1.0 mg

50 2000 frs clonazepam 2,5 mg/ml c/ 20 ml

51 25 amp clorpromazina 25mg (5mg/ml) c/ 5ml

52 25 amp haloperidol 5mg/ml c/ 1ml

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-

nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

          



E em consonância aos referidos documentos, declaramos:

1  – Que estamos cientes  e  concordamos com os Termos do Edital  em epígrafe e  das 

cláusulas da minuta do contrato em anexo;

2 – Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do 

conjunto proposta, é de 90 (NOVENTA) dias;

3 – Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos 

ou vantagens, e frete para a entrega das mercadorias.

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da 
licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital. 

Local e data: 

Carimbo e Assinatura do Licitante

   

          



      (em papel timbrado)

ANEXO II

EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2010

      (MODELO) 

 DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
 

A  proponente  abaixo  assinada,  participante  da  licitação  modalidade  Pregão 

Presencial  nº , por seu representante legal, Declara, para fins do disposto no inciso V do 

art.  27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666-93, de 21 de junho de 

1993 e demais legislação pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(  ). 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

___________, em ________ de ___________ de 2010. 

Razão Social: ______________________________________________________

CNPJ: _______________________________________ 

      Representante Legal 

          



 (em papel timbrado)

ANEXO III

EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2010

                   TERMO DE  CREDENCIAMENTO

Pelo  presente,  credenciamos  o(a)  Sr.(a)  __________,  portador(a)  da  cédula  de 

identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo 

Município de __________, na modalidade de Pregão Presencial,  nº  ............., na qualidade 

de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome 

da empresa ____________________, CNPJ nº __________, bem como formular propostas 

e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Na qualidade de representante legal da empresa __________________, outorga-se 

ao(à) acima credenciado(a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 

de Recurso. 

 Seguem os seguintes   dados cadastrais  para  a  efetivação do  cadastro  no setor 

contábil:  a  razão  social  da  proponente,  inscrição  no  CNPJ  do  Ministério  da  Fazenda, 

endereço completo, conta bancária, agência, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver, 

bem como o nome, número de RG e cargo de seu Representante Legal/Procurador.

Local e data.

         

           Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa

(firma reconhecida)

Recomendação:  Na  hipótese  de  apresentação  de  procuração  por  instrumento 
particular, a mesma deverá vir acompanhada de cópia autenticada do contrato social 
da proponente ou de outro documento que esteja expressa a capacidade/competência 
do outorgante para constituir mandatário.

          



(em papel timbrado)

ANEXO IV

EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2010

 

     (MODELO) 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor 

ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para 

licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

 Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

________________, em ______ de __________________ de 2010. 

Representante Legal 

          



(em papel timbrado)

ANEXO V

EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2010

  

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 

A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor 

ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos de 

habilitação,  ou  seja,  que  o  envelope  identificado  como  o  de  nº  02,  contém  todas  as 

exigências  editalícias   que  comprovam  a  regularidade  jurídica  e  fiscal,  bem  como  a 

capacitação técnica  e econômica da empresa.

 

 Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

________________, em ______ de __________________ de 2010. 

Representante Legal 

          



ANEXO VI 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

TERMO  DE  CONTRATO  DE  FORNECIMENTO  DE  BENS  ENTRE  O  MUNICÍPIO  DE 
SERAFINA CORRÊA E A EMPRESA …...............................

CONTRATANTE:  Município  de  Serafina  Corrêa,  RS,  pessoa  jurídica  de  direito  público 

interno, CNPJ nº 88.597.984/0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho, 202, nesta cidade, 

aqui  denominado  simplesmente  Contratante,  representado  pelo  seu  Prefeito  Municipal, 

Ademir Antônio Presotto.

CONTRATADA:  ...................................,  CNPJ  n.º  .................,  estabelecida  na 

Av.  .............,  ..........,  na  cidade  de  Serafina  Corrêa,  RS,  doravante  denominada 

simplesmente CONTRATADA, e neste ato, representada por ...............................neste ato 

representado por seu Diretor, Sr. (qualificação), doravante denominada  Contratada, tendo 

em vista a homologação da licitação para aquisição de Implementos Agrícola, conforme o 

Edital de Pregão Presencial nº 25/2010, e de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, 

com aplicação subsidiária na Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações 

posteriores estabelecem as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de equipamentos e medicamentos, 

conforme descrição abaixo, atendendo ao Processo de Repasse 2954-2000/10-3.
Item  QT DESCRIÇÃO Vlr Unit. Vlr Total

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
2.1  Fornecer  os  equipamentos  e  ou  medicamentos,  mediante  ordem  de  compra 

devidamente assinada por quem de direito, aos preços constantes da proposta vencedora.

2.2  Além  das  obrigações  resultantes  da  observância  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  são 

obrigações da Contratada:

I - Todos os equipamentos deverão ser entregues em perfeito funcionamento;

II - O equipamento deverá possuir garantia de no mínimo de 1 ano. 

III – Os medicamentos deverão conter o prazo de validade minima de um ano.

          



IV - Entregar com pontualidade o produto ofertado.

V  -  Comunicar  imediatamente  e  por  escrito  a  Administração  Municipal,  através  da 

Fiscalização,  qualquer  anormalidade  verificada,  inclusive  de  ordem  funcional,  para  que 

sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

VI -  Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação.

2.3   Além  das  obrigações  resultantes  da  observância  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  são 

obrigações da Contratante:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;

II - Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento deste Contrato.

III  - Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade;

IV - Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
3.1 Em até 10 (dez) dias após a entrega dos produtos  e mediante apresentação de nota 

fiscal, vistada e aceita pelo fiscal do contrato e Secretário da Saúde.

3.2  –  Deverá  constar  no  corpo  da  Nota  Fiscal  a  identificação  do  presente  Processo 

Licitatório e o número do convênio/processo de repasse nº 2954-2000/10-3, com o Governo 

do Estado do Rio Grande do Sul.

3.2  Os  pagamentos  serão  realizados  em  depósito  bancário,  para  tanto,  informações 

bancárias  (Nome  da  Empresa,  CNPJ,  agência,  conta  corrente,  Município,  Estado),  que 

deverá ser disponibilizado na PROPOSTA FINANCEIRA.

3.3 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 0,2% ao mês, pro rata.

CLÁUSULA QUARTA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
4.1 Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 

8.666-93,  será  concedido  re-equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,  requerido  pela 

contratada, desde que documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual.

          



CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES
5.1 A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente,  dentro  do  prazo  de  05  (cinco)  dias  a  contar  da  convocação  específica, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades 

legalmente estabelecidas,  especialmente,  multa  de 10% (dez por  cento)  do  valor  global 

contratual.

5.2  Pela inexecução total  ou parcial  do contrato,  o Município poderá,  garantida a prévia 

defesa, aplicar à contratada, alternada ou acumuladamente, as seguintes sanções:

a) advertência, sempre por escrito;

b) multa equivalente a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor total dos bens 

em atraso, até o máximo de 10 dias;

c) as multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

d)  rescisão  unilateral  do  Contrato,  sujeitando-se  a  contratada  ao  pagamento  de 

indenização à contratante por perdas e danos; 

e) suspensão temporária do direito de licitar com a Contratante;

f) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados ou Municípios, pelo prazo não 

superior a 5 (cinco) anos.

g)As  sanções  previstas  nesta  Cláusula  poderão  ser  aplicadas  cumulativamente,  de 

acordo com a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa a contratada, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.

h)  Na  aplicação  das  penalidades  previstas  no  Edital,  o  Município  considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante 

ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos 

do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93. 

5.3 No caso de aplicação de multa, a Contratada será notificada, por escrito, da referida 

sanção, tendo ela o prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, para recolher 

a importância à Secretaria  Municipal  de Finanças,  sendo necessária  a apresentação de 

comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 

CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO

          



6.1  Além das condições previstas nos artigos 77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações futuras, o presente contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio, na 

ocorrência das seguintes situações: 

6.2  Pelo  Contratante,  mediante  aviso  por  escrito  e  com  antecedência,  sem  que  seja 

obrigado  a  explicar  os  motivos  determinantes,  e  também,  sem  que  seja  obrigado  a 

responder  por  ônus  ou  prejuízos  resultantes,  salvo  o  devido  à  Contratada,  excluindo  o 

montante das multas a pagar.

6.3 Pelo Contratante, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista 

a  Contratada  direito  de  indenização  de  qualquer  espécie,  na  ocorrência  das  seguintes 

situações: 

a) não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 

b) não recolher, no prazo determinado, as multas impostas; 

c) abandonar ou sublocar total ou parcial prestação do serviço; 

d) manifestar deficiência no serviço; 

e) faltar gravemente ao Juízo do Município; 

f)  não dar início às atividades no prazo previsto;

g) falir ou entrar em recuperação judicial.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS
7.1 Todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e sociais, em relação ao quadro 

de pessoal que prestará os serviços ora contratados, serão da exclusiva responsabilidade 

da  Contratada,  assim  como  a  responsabilidade  civil  e  penal  sobre  eventuais  danos  e 

indenizações de qualquer  espécie,  que os mesmos vierem a dar  causa,  exonerando-se 

integralmente o Contratante.

7.2 Ao Contratante é reservado o direito de exigir, a qualquer tempo durante a vigência do 

contrato, a comprovação de regularidade dos referidos encargos, sendo que a Contratada 

obrigatoriamente deverá comprovar o recolhimento do INSS, FGTS e do ISS. 

7.3  A Contratada  obriga-se  ao  cumprimento  do  disposto  no  Inciso  XXXII  do  Art.  7º  da 

Constituição Federal. 

CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO
8.1 A  fiscalização  sobre  todos  os  termos  do  presente  contrato  a  ser  exercida  pelo 

Contratante, ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta 

tarefa, não lhe implicará co-responsabilidade pela eventual execução incorreta dos serviços.

          



8.2  Fica designado por parte do Contratante o Servidor............ , como  responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da entrega do equipamento/medicamento de que trata o 

presente Contrato.

8.3 A Contratada designa como seu responsável o Sr. ..........  assegurando, sob pena de 

responsabilidade, que o mesmo preenche as condições fixadas no presente Contrato.

8.4  Também  caberá  ao  Contratante,  a  fiscalização  dos  aspectos  legais,  trabalhistas  e 

previdenciários. 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias:

Secretaria Municipal de Saúde

10.305.0071.1197  –  Plano  de  Enfrentamento  aos  Desastres  Ambientais  -   Recursos 

Vinculados Secretaria Ambiental da Saúde.

44.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente.

33.90.30.00.00 – Material de Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA: CASOS OMISSOS 
10.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666-93, suas alterações, 

legislação pertinente e os princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  DO FORO 

11.1 As partes elegem, de comum acordo,  o Foro da Comarca de Guaporé – RS, para 

dirimir eventuais controvérsias emergentes da aplicação deste contrato.

       E assim, por se acharem combinados e contratados, o presente instrumento será 

assinado em três vias de igual teor e forma,  na presença de duas testemunhas.

. Serafina Corrêa, _____ de ____________ de 2010.

Contratante Contratada
Secretário. Municipal. de Saúde

                                                         Lidio  Francisco Oldoni

                   

Testemunhas: 

___________________________                                    ____________________________

          


