
MUNICÍPIO DE MERCEDES 
~ 

ESTADO DO PARANA 
Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

ESPÉCIE:-=L~l~~~I=f=~.~~~~O~ _ 

. .r "1(' ~ "t, 
I " !. 



, ~~f 
~ 
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TERMO DE R EFERÊNCIA 

De: Alexandre Graunke - Secretário de Saúc e 

Para: Edson Knaul - Secretário de Planejamer to, Administração e Finanças 

Órgão Requisitante: Secretaria de Saúde. 

Objeto a ser licitado: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de 
medicamentos injetáveis e demais medicament ps, para utilização em pacientes atendidos sob 
regime de pronto atendimento, no Centro de Sa de da sede do município de Mercedes. 

Especificações Técnicas e Valor de Mercado: 

LOTE 01 - Medicamentos diversos 
Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

Ambroxol sal cloridrato, 7,5 

1 100 unid BR0318906 mg/ml, (solução esteril para 43,61 4.361,00 nebulizaçã p) 1 O flaconetes de 2 
ml 
Anestésicc oftálmico (cloridrato 

2 20 unid BR0396853 de Tetra: aína (10 mg/ml) e 11,25 225,00 cloridrato de Fenilefrina (1 
mg/ml); l( ml 

3 100 unid BR0446251 Carvão At vado pó; 5 Gramas 17,81 1.781,00 
4 1000 unid BR0267613 CaJ>1opril; ~5 mg/ comp 0,04 40,00 
5 500 unid BR0272045 Clopidogn 1; 75 mg/ comp 0,50 250,00 

Colagenas , associada com 
6 100 unid BR0270495 cloranfenk 01, 0,6u/g + 0,01 g/g - 19,15 1.915,00 

pomada - O gramas 

7 50 unid BR0268959 Colagenas : 1,2UIIG - Pamada 24,54 1.227,00 
30 gramas 

8 500 unid BR0273402 Dinitrato ~e Isossorbida; 5mg/ 0,30 150,00 
comp SL 
Fenotero1, brometo de; 5mg/m1 

9 50 unid BR0396470 fr. 20ml ( solução para inalação 5,17 258,50 
0,25mg/m 120ml) 

10 1000 unid BR0267674 Hidrocloro iazida; 25 mg / comp 0,03 30,00 

11 25 unid BR0448241 Hidrogel :,el com Alginato de 50,92 1.273,00 
cálcio c/ 8 gramas 
Ipratrópio, brometo de; 

12 100 unid BR0268331 0,25mg/m 1 fr. 20ml (solução para 1,17 117,00 
inalação O ,~5mg/ml 20ml) 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

13 5 unid BR0269845 Lidocaina Spray 10% (100 75,33 376,65 
mg/ml) 50 Pll 

14 1000 unid BR0268856 Losartana; ~O mgl comp 0,12 120,00 

15 500 unid BR0267728 Nifedipino 10mg/caps 0,20 100,00 
gelatinosas de liberação rápida 

Óleo de gi assol; 200 ml (ácidos 
graxos ess enciais, composto dos 

16 20 unid BR0281657 ácidos cap ílico, cáprico, láurico: 4,77 95,40 
linolêico, lecitina de soja, 
associados com vitaminas "a" e 
"e", tipo: lc ção oleosa) 
Pomada bftálmica estéril de 
acetato de retinol (10.000 UIIg), 

17 20 unid BR0274918 aminoácidc s (25 mg/g), 12,12 242,40 
metionma (5 mg/g) e 
cloranfenic DI (5 mg/g) cl 3,5 g. 

18 100 unid BR0271140 Rifamicina spray; 10mg/ml fr. 3,78 378,00 
20ml spray 

19 100 unid BR0272089 Sulfadizina de prata 10 mg/g, 44,30 4.430,00 
creme; 400 gramas 

17.369,95 
Valor total máximo do LOTE 01: R$ 17.369,9 ~ (dezessete mil, trezentos e sessenta e nove 
reais e noventa e cinco centavos). 

LOTE 02 - Medicamentos controlados 
Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 50 unid BR0268069 Clorproma ma, cloridrato de; 1,50 75,00 
5mg/ml cl ml-IM 

2 300 unid BR0395147 Diazepam; 10mg/2ml - IM/IV 0,88 264,00 
3 20 unid BR0268960 Dopamina; 50mg/ml cllO ml-IV 1,75 35,00 

4 100 unid BR0267107 Fenitoína Sódica; 50mg/ml cl 3,48 348,00 
5ml- IM/I V 

5 50 unid BR0300725 Fenobarbit: I Sódico; 100mg/ml 2,60 130,00 
c/2ml- IlV IIV 

6 60 unid BR0271950 F entanila, c itrato de; 50mcg/ml cl 8,41 504,60 
10 ml- 1M IV IEspinhal 

7 50 unid BR0271950 Fentanila, ~itrato de; 50mcg/ml 2,73 136,50 
c/5ml- Irv IIV IEspinhal 

8 50 unid BR0268510 Flumazenil O,lmg/ml cl 5ml - 14,77 738,50 
IV 

9 100 unid BR0292196 Haloperido ; 5mg/ml cl 1 ml - 1M 1,59 159,00 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

10 60 unid B0268481 Midazolarr , maleato de; 5mg/ml 18,38 1.102,80 c/l0 ml- m/IV/Retal 

11 50 unid BR0268481 Midazolan maleato de; 5mg/ml 6,04 302,00 c/3ml- In /IV/Retal 

12 100 unid BR0271386 Morfina, s ulfato de; 10mg/ml c/ 6,04 604,00 lml- 1M/I V /PeridurallIntratecal 

13 10 unid BR0272326 Naloxona, cloridrato de; 8,11 81,10 
0,4mg/ml ( /lml- IV/1M/Se 

14 50 unid BR0268970 Nitroglicer na 5 mg/ml c/1 O ml- 42,43 2.121,50 IV 

15 50 unid BR0453501 Nitroprusse to de Sódio 25 mg/ml 21,02 1.051,00 
c/2 ml-IV 

16 20 unid BR0272329 Petidina, c oridrato de; 50mg/ml 3,93 78,60 
c/2ml-Hv /IV/Se 

17 10 unid BR0305935 Propofol; 1 ~mg/ml c/20ml- IV 26,86 268,60 

18 100 unid BR0269818 Terbutalina , sulfato 0,5 mg/ml 1,91 191,00 
c/1 ml/Se IV 

19 1500 unid BR0292382 Tramadol, cloridrato de; 1,46 2.190,00 
50mg/ml c 2ml - 1M/IV/Se 

10.381,20 
Valor total máximo do LOTE 02: R$ 10.381,2 O (dez mil, trezentos e oitenta e um reais e 
vinte centavos). 

LOTE 03 - Medicamentos injetáveis 
Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 200 unid BR0271687 Ácido Asc órbico; 100mg/ml c/ 0,94 188,00 
5ml- 1M/I V 

2 100 unid BR0327566 Ácido Tra exânico; 50mg/ml c/ 6,31 631,00 
5ml-IV 

3 500 unid BR0278281 Adenosina; 3mg/ml c/ 2ml - IV 11,31 5.655,00 
4 1000 unid BR0276839 Água destil ada; 10ml in j 0,27 270,00 
5 500 unid BR0276839 Água destil ada; 5ml inj. 0,30 150,00 

6 50 unid BR0268381 Amicacina , sulfato de; 250mg/ml 2,25 112,50 
c/2ml- IV 1M 

7 100 unid BR0292402 Aminofilin ~; 24mg/ml c/ 10ml - 1,33 133,00 IV 

8 100 unid BR0271710 Amiodaron ~, cloridrato de; 3,08 308,00 
50mg/ml CI 3ml- IV 

9 50 unid BR0442727 Ampicilina Sódica 500mg pó 3,65 182,50 
injetável- M/IV 

10 50 unid BR0268214 Atropina, s ulfato de; 0,25mg/lml 0,56 28,00 
- IV/1M/Se 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 
Benzilpeni cilina Benzatina/ 

11 200 unid BR0270612 suspensão; 1.200.000 U/300.000 8,14 1.628,00 
U/ml c/ dil uente 
Benzilpeni bilina Benzatina/Pó 

12 600 unid BR0270612 suspensão njetável; 1.200.000 UI 9,74 5.844,00 
pó injetáve -1M 

Benzilpeni bilina Benzatina/Pó 
13 100 unid BR0270613 suspensão injetável; 600.000 UI 9,70 970,00 

pó injetáve -1M 

14 25 unid BR0268222 Bicarbonat ) de sódio (mEq/ml); 0,79 19,75 
8,4% c/1O nl 

15 900 unid BR0269958 Bromoprid ; 5mg/ml c/ 2ml - 2,19 1.971,00 EV/IM 
Ceftriaxon sódica 500mg 

16 300 unid BR0442703 pó+lidocaí a 1 % 2ml; 500mg pó 13,71 4.113,00 
inietável + diluente 2ml - 1M 

17 800 unid BR0442701 Ceftriaxon Sódica; 1 grama pó 12,83 10.264,00 
injetável- EV 

18 1000 unid BR0448845 Cetoprofen o 1M; 50mg/ml c/ 2ml 1,89 1.890,00 
-IV/1M 

19 1000 unid BR0448844 Cetoprofen D/ pó liófilo; 4,75 4.750,00 100mg/EV 

20 500 unid BR0340167 Cimetidina 150mg/ml c/ 2ml - 1,78 890,00 
IV/1M 

21 25 unid BR0267161 Cloreto Ue potássio 10%; 0,30 7,50 
100mg/ml / 10ml- IV 

22 50 unid BR0267162 Cloreto de potássio 2,56 mEq/ml; 0,32 16,00 
19,1% c/10 ml-IV 

23 50 unid BR0267574 Cloreto de sódio 3,4 mEq/ml; 0,32 16,00 
20% c/ 10n l-IV 

24 400 unid BR0268236 Cloreto de sódio; 0,9% c/ 10ml - 0,27 108,00 IV 

25 25 unid BR0276283 Deslanosíd o; 0,2mg/ml c/ 2ml - 1,92 48,00 
1M/IV 

26 1000 unid BR0292427 Dexametas na fosfato dissódico; 1,42 1.420,00 
4mg/ml c/ ,5ml- 1m/IV 

27 100 unid BR0270999 Diclofenac potássico; 25mg/ml 0,86 86,00 
c/ 3ml- 1M 

28 250 unid BR0271 003 Diclofenac: sódico; 25mg/ml c/ 1,00 250,00 
3ml-IM 

29 2000 unid BR0268252 
Dipirona; pOOmg/ml c/ 2ml - 0,80 1.600,00 
IM/EV 
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Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 
Dipropion to de betametasona + 

30 700 unid BR0270590 fosfato dissódico de 6,48 4.536,00 
betametasc na; 5mg + 2mg c/ 1ml 

31 360 unid BR0272645 Enoxapari a sódica; 40mg/0,4mL 33,33 11.998,80 - Se/IV 

Epinefrina cloridrato ou 
32 100 unid BR0268255 hemitartars to de; 1mg/ml c/ 1ml 2,74 274,00 

- IM/IV/S(~ 
Escopolam . na, butilbrometo de, + 

33 2000 unid BR0270621 dipirona só dica; 4mg/ml + 3,74 7.480,00 
500mg/ml ) 5ml- IV/1M 

34 500 unid BR0267282 Escopolam na, butilbrometo de; 1,64 820,00 
20mg/ml c 1 ml - IV/1M/Se 

35 20 unid BR0272198 Etilefrina, bloridrato; 10mg/ml c/ 1,57 31,40 
lml- IM/I ~/se 

36 200 unid BR0292399 Fitomenadi ona (vitamina K); 2,08 416,00 
10mgllml / lml- 1M 

37 400 unid BR0267666 Furosemid ; 10mg/ml c/ 2ml - 0,77 308,00 1m/IV 

38 50 unid BR0268256 Gentamicir a, sulfato de; 1,27 63,50 
40mg/ml CI 2ml-IM/IV 

39 20 unid BR0270019 Gliconato ( e cálcio; 100mg/ml - 1,72 34,40 
10% c/ 10n l-IV 

40 200 unid BR0267540 Glicose; 25 Yo 10ml- IV 0,44 88,00 
41 200 unid BR0267541 Glicose; 50 Yo 10ml- IV 0,66 132,00 

42 20 unid BR0272796 Heparina ~ ódica; 5.000UIIml c/ 30,38 607,60 
5ml / IV 

43 50 unid BR0268463 Heparina s xlica; 5000/0,25Ui/ml 7,21 360,50 -se 

44 40 unid BR0268115 Hidralazina, cloridrato de; 6,52 260,80 
20mg/ml c/ 1ml- IV/1M 
Hidrocortis pna, succinato de 

45 250 unid BR0342135 sódio de; OOmg pó injetável - 3,96 990,00 
1M/IV 
Hidrocortis ona, succinato de 

46 500 unid BR0342134 sódio de; OOmg pó injetável - 8,48 4.240,00 
1M/IV 
Lidocaína, cloridrato de 2%; 

47 10 unid BR0269852 20mg/ml ( com vasoconstritor - 3,61 36,10 
20ml) 

48 200 unid BR0269843 Lidocaína, cloridrato de 2%; 4,10 820,00 
20mg/ml (sem vasoconstritor - 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

Item Qtd Unid Código BR 
20ml) 

Descrição R$ Unit R$ Total 

BR0268264 Metilergor etrina, maleato de; 2 08 
0,2mg/ml (I lml- SC/EV/IM ' 

BR026731 O ~~~~~~~ ~~~iv cloridrato de; 0,58 

BR0345259 Metropolo, tartarato de; lmg/ml 28,06 
cl 5ml- Iv 

BR0305717 Norepinefr na, hemitartarato de; 667 
lmg/ml cl ~ml- IV ' 

BR0268277 Ocitocina' Ul/mllml 1,64 

BR0268160 Omeprazol sódico - diluente; 29,62 
40mg/pó li bfilo injetável - IV 

BR0268504 Ondansetrcna, cloridrato de; 
2mg/ml cl ml - IV 11M 

1,74 

49 30 unid 

50 1000 unid 

51 30 unid 

52 40 unid 

53 30 unid 

54 300 unid 

55 1000 unid 

Piridoxina, cloridrato de + 
dimenidrin ~to + glicose + 

56 600 unid BR0272336 frutose; Smg/ml + 3mg/ml + 3,80 
100mg/ml -I- 100mg/ml - 10ml - 
EV 
Piridoxina, cloridrato de + 

57 500 unid BR0272334 dimenidrin to; 50mg/ml + 1,70 
50mg/ml-lml- 1M 

58 1000 unid BR0363088 Polivitamir ico; 2ml- EV 11M 

59 500 unid 

60 1500 unid 

1,29 
de; BR0267769 Prometazina, cloridrato 

25mg/ml CI 2ml - 1M 
2,52 

BR026773 5 Ranitidina, cloridrato 
25mg/ml CI 2ml- IV/1M 

de; 0,57 

62,40 

580,00 

841,80 

266,80 

49,20 

8.886,00 

1.740,00 

2.280,00 

850,00 

1.290,00 

1.260,00 

855,00 

61 unid BR0268076 Sulfato de nagnésio 10% cl 10ml O 42 
-1M/IV ' 

12,60 

62 

63 

Valor total máximo do LOTE 03: R$ 96.353,1 ~ (noventa e seis mil, trezentos e cinquenta 
e três reais e quinze centavos) 

Finalidade: Manutenção do atendimento preste do à população nas Unidades de Saúde do 
Município de Mercedes, no que diz respeite à disponibilização de medicamentos aos 
munícipes que necessitarem, quando atendidos n D regime de pronto atendimento. 

10 unid BR0268075 Sulfato de magnésio 50% c/ 10ml 462 
- Im/IV ' 

BR0290168 Suxametôn o anidro, cloreto de; 14,34 
500mg pó J ara solução injetável 

20 

Métodos de Execução: Fornecimento 

46,20 

286,80 

96.353,15 
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Município de Mercedes 
Estad do Paraná 

Dotação orçamentária: 
02.007.10.301.0006.2028 - Gestão das Unidad s de Atenção Básica. 
Elemento de despesa: 33903009; 339032 3 
Fonte de recurso: 000, 494, 505; 000 303, 505 

02.007.10.302.0006.2029 - Gestão da Unidade de Pronto Atendimento. 
Elemento de despesa: 33903009; 339032 3 
Fonte de recurso: 000, 303, 505; 000 

Estratégia de Suprimento: Fornecimento, a pa tir de março de 2021 (dois mil e vinte e um), 
sendo que a entrega do objeto dar-se-á em até O (trinta) dias após a emissão de Ordem de 
Compra, após a assinatura da competente Ata de Registro de Preços. 

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses. 

1. 

x dre nke 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
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Ambroxol, sal cloridrato, 7,5 mg/ml, 
(solução esteril para nebulização)10 

1 100 unid BR0318906 186 8 
Anestésico oftálmico (cloridrato de 
Tetracaína (10 mg/ml) e cloridrato de 

612 

29 

Colagenase, associada com 
cloranfenicol, 0,6u/g + 0,01 g/g - 

6 100 unid BR0270495 QQ!Dí;lda - 3Q g[í;lrna~ 8,1647 
Colagenase: 1,2UI/G - Pamada 30 

7 50 unid BR0268959 gramas 9,6732 
Dinitrato de Isossorbida; 5mg/ comp SL 

8 500 unid BR0273402 0,2995 0,352 0.257 
Fenoterol, brometo de; 5mg/ml fr. 20ml 
(solução para inalação 0,2Smg/ml 

4,8 
9,9299 9,924 0,0255 

Hidrogel gel com Alginato de cálcio c/ 
11 2S unid BR0448241 85 gramas 15,6222 77,737 59.4 50.91973 

Ipratrópio, brometo de; 0,25mg/ml fr. 
20ml (solução para inalação 0,25mg/ml 0,3486 

12 100 unid BR0268331 2Qrnl 2,194 0,96 1,167533 
Lidocaina Spray 10% (100 mg/ml) 50 ml 

BR0269845 
0268856 Losartana; 50 mg/ ( 

Nifedipino; 10mg/caps gelatinosas de 
15 500 unid BR0267728 liberação rá~ida 0,0677 0,2222 0,295 0.194967 

Óleo de girassol; 200 ml (ácidos graxos 

essenciais, composto dos ácidos 
caprílico, cáprico, láurico : linolêico, 

lecitina de soja, associados com 

16 20 unid BR0281657 vitaminas "a" e "e", tipo: loção oleosa) 2,0385 3.55 8.71 4.766167 



) ) 

Pomada oftálmica estéril de acetato de 
retinol (10.000 UI/g), aminoácidos (25 
mg/g), metionina (5 mg/g) e 

17 20 unid BR0274918 rlnrrl .c, . (S molol r-] ~ r; o 9,0352 13,65 13,69 12,12507 
Rifamicina spray; 10mg/ml fr. 20ml 

18 100 unid BR0271140 sorav 2,6522 4,088 4,6 3,780067 
Sulfadizina de prata 10 mg/g, creme; 

19 100 unid BR0272089 400gramas 28,8374 53,846 50,208 44,29713 

Clorpromazina, c1oridrato de; 5mg/ml c/ 
1 50 unid BR0268069 5ml- 1M 1,0772 1,595 1,8368 1,503 
2 300 unid BR0395147 Diazepam; l Oma/Zml - 1M/IV 0,5657 0,997 1,0752 0,8793 
3 20 unid BR0268960 Dopamina; 50mg/ml cllO ml-IV 1,7682 1,735 1,7516 

Fenitoína Sódica; 50mglml c/ 5ml - 
4 100 unid BR0267107 1M/IV 2,0101 4,188 4,256 3,4847 

Fenobarbital Sódico; 100mg!ml c/ 2ml- 
5 50 unid BR0300725 1M/IV 1,6582 2,872 3,28 2,6034 

Fentanila, citrato de; 50mcg!ml c/ 10 ml 
6 60 unid BR0271950 - 1M/IV /Esninhal 4,2529 7,479 13,5 8,410633 

Fentanila, Citrato de; 50mcg!ml c/ 5ml- 
7 50 unid BR0271950 1M/IV/Espinhal 1,8615 3,59 2,72575 
R SO unid BR0268510 Flumazenil: O_l-m!!/ml c/ 5ml- TV 63671 27 521 1042 1476937 
9 100 unid BR0292196 Haloperidol: Smg/ml c/ Iml- 1M 1,1219 1,755 1,9 1,5923 

Midazolam, maleato de; 5mglml c/ 10 
10 60 unid BR0268481 ml- 1m/IV /Retal 5,7381 23,9 25,5 18,37937 

Midazolan, maleato de; 5mg!ml c/ 3ml- 
11 50 unid BR026848I 1m/IV /Retal 4,1013 1,556 12,45 6,035767 

Morfina, sulfato de; 10mglml c/ lml - 
12 100 unid BR0271386 1M/IV /Peridural/lntratecal 2,9839 8,974 6,15 6,035967 

B 2326lNaloxona, cloridrato de; 0,4mg/ml c/ 
13 10 unid R027 Iml- IV/IM/SC 6,2633 10,969 7,1 8,110767 
14 50 unid BR0268970 Nitroglicerina 5 mg/ml cll O ml- IV 29,4474 52,841 45 42,42947 

Nitroprusseto de Sódio 25 mg/ml c/2 ml 
15 50 unid BR0453501 -IV 12,6393 29,4 21,01965 

Petidina, c1oridrato de; 50mglml c/2m! 
16 20 unid BR0272329 - IM/IV/SC 2,2 3,091 6,496 3,929 
17 10 unid BR0305935 Propofol; l Omz/ml c/ 20ml- IV 8,1194 37,95 34,5 26,85647 

Terbutalina, sulfato 0,5 mg/ml c/ I ml 
18 100 unid BR0269818 /SC/IV 1,4506 2,593 1,7 1,914533 



) ) 

Tramadol, cloridrato de; 50mg/ml c/ 
19 1500 unid BR0292382 2ml - 1M/IV /SC 0,9604 1,376 2,032 1,456133 

Ácido Ascórbico; 100mg/ml c/ 5ml - 
1 200 unid BR0271687 IMIIV 0,7015 0,899 1,2 0,9335 
2 100 unid BR0327566 Ácido Tranexânico; 50mg/ml c/ 5ml - 3,5267 10,15 5,25 6,3089 
3 500 unid BR0278281 Adenosina; 3mg/ml c/2ml - IV 9,1076 13,5 11,3038 
4 1000 unid BR0276839 Água destilada; lOml inj 0,1576 0,237 0,42 0,271533 
5 500 unid BR0315056 Água destilada; 5ml inj. 0,1661 0,319 0,39 0,2917 

Amicacina, sulfato de; 250mg/ml c/ 2ml 
6 50 unid BR0268381 -IV/1M 1,8747 2,082 2,8 2,252233 
7 100 unid BR0292402 Aminofilina· 24moJml c/l0ml- IV 1,0038 1,33 1,65 1,327933 

Amiodarona, cloridrato de; 50mg/ml c/ 
8 100 unid BR0271710 3ml- IV 1,9098 2,991 4,35 3,0836 

Ampicilina Sódica 500mg pó injetável - R$ 5,25 
9 50 unid BR0442727 IMIIV 2,4299 3,271 3,649633 

Atropina, sulfato de; 0,25mg/lml - 
10 50 unid BR0268214 IV/IM/SC 0,3511 0,419 0,9 0,5567 

Benzilpenicilina Benzatina/ suspensão; 
11 200 unid BR0365542 1.200.000 V/300.000 V/ml c/ diluente 7,0624 10,85 6,5 8,137467 

Benzilpenicilina Benzatina/Pó 
suspensão inietável: 1.200.000 UI pó 

12 600 unid BR0270612 inietável -1M 7,8609 10,85 10,5 9,736967 
Benzilpenicilina Benzatina/Pó 
suspensão injetável; 600.000 VI pó 

13 100 unid BR0270613 inietável - 1M 8,0822 10,52 10,5 9,700733 
Bicarbonato de sódio (mEq/ml); 8,4% c/ 

14 25 unid BR0268222 10ml 0,6662 0,917 0,7916 
15 750 unid BR0269958 Bromonrida: Smz/ml c/2ml- EV /IM 1,4807 3,191 1,89 2,187233 

Ceftriaxona sódica 500mg pó+lidocaína 
1 % 2ml; 500mg pó injetável + diluente 

16 250 unid BR0442703 2ml- 1M 10,0269 16,8 14,3 13,70897 
Ceftriaxona Sódica; 1 grama pó 

17 800 unid BR0442701 inietável - EV 7,9968 14 16,5 12,83227 
Cetoprofeno 1M; 50mg/ml c/ 2ml - 

18 1000 unid BR0448845 IV/1M 1,321 2,094 2,24 1,885 
19 1000 unid BR0448844 Cetoprofeno/ pó liófilo: 100mg!EV 2,6491 5,488 6,12 4,752367 
20 500 unid BR0340167 Cimetidina; 150mgJ'ml c/ 2ml - IV/1M 0,9604 2,6 1,7802 



) ) 

Cloreto de potássio 10%; 100mglml c/ 
21 25 unid BR0267161 10ml- IV 0,2664 0,333 0,2997 

Cloreto de potássio 2,56 mEq/ml; 
22 50 unid BR0267162 191% c/l0 ml- IV 0,2108 0,373 0,39 0,3246 

Cloreto de sódio 3,4 mEq/ml; 20% c/ 
23 50 unid BR0267574 10ml- IV 0,2061 0,359 0,39 0,318367 
24 400 unid BR0268236 Cloreto de sódio; O 9% c/ 10ml- IV 0,1451 0,279 0,39 0,271367 
25 25 unid BR0276283 Deslanosídeo; O,2mo-/ml c/ 2ml- 1M/IV 1,5442 2,234 1,99 1,922733 

Dexametasona fosfato dissódico; 
26 1000 unid BR0292427 4mglml c/ 2,5ml - 1m/IV 0,656 0,801 2,8 1,419 

Diclofenaco potássico; 25mg/ml c/ 3ml 0,7255 
27 100 unid BR0270999 -1M 0,997 0,86125 

Diclofenaco sódico; 25mglml c/ 3ml - 
28 250 unid BR0271003 1M 0,6329 1,097 1,2768 1,002233 
29 2000 unid BR0268252 Dipirona; 500mglml c/ 2ml- IM/EV 0,4649 1,12 0,78 0,7883 

Dipropionato de betametasona + fosfato 
dissódico de betametasona; 5mg + 2mg 

30 700 unid BR0270590 c/lml 3,5584 9,373 6,5 6,477133 
Enoxaparina sódica; 40mglO,4mL - 

31 360 unid BR0272645 SC/IV 39,886 32,3 27,8 33,32867 
Epinefrina, cloridrato ou hemitartarato 

:n ron mirl RRO?IlR?"i"i de: l mz/ml c/ lml IM/TV/SC 16899 3789 2,73945 
Escopolamina, butilbrometo de, + 
dipirona sódica; 4mglml + 500mglml c/ 

33 2000 unid BR0270621 5ml- IV/1M 1,4172 3,191 6,6 3,736067 
Escopolamina, butilbrometo de; 

34 500 unid BR0267282 20mglml c/ lml- IV/IM/SC 0,9591 1,934 2,016 1,636367 
Etilefrina, cloridrato ; 10mglml c/ lml- 

35 20 unid BR0272198 1M/lV/Se 1,2493 1,735 1,72 1,5681 
Fitomenadiona (vitamina K); lOmgllml 

36 200 unid BR0292399 c/ l ml- 1M 1,2535 2,9 2,07675 
37 400 unid BR0267666 Furosemida; 10mglml c/ 2ml- 1m/IV 0,4618 0,9856 0,85 0,7658 

Gentamicina, sulfato de; 40mglml c/ 
38 50 unid BR0268256 2ml-IM/IV 0,7543 1,595 1,456 1,268433 

Gliconato de cálcio; 100mglml- 10% c/ 
39 20 unid BR0270019 10ml-IV 1,5449 1,9 1,72245 
40 200 unid BR0267540 Glicose: 25% lOml- IV 0,2613 0,359 0,7 0,4401 
41 200 unid BR0267541 Glicose: 50% lOml - IV 0,2617 0,419 1,3 0,660233 
42 20 unid BR0272796 HeQarina sódica; 5.000UIIml c/ 5ml / IV 15,6707 40,969 34,5 30,3799 



) 

43 50 unid BR0272796 Heparina sódica· 5000/0 25Ui/ml- SC 4,4756 8,197 8,96 7,210867 
Hidralazina, cloridrato de; 20mglml c/ 

44 40 unid BR0268115 lml- IV/1M 7,938 5,1 6,519 
Hidrocortisona, succinato de sódio de; 

45 250 unid BR0342135 100mo PÓ inietável- IMIIV 2,2245 4,768 4,9 3,964167 
Hidrocortisona, succinato de sódio de; 

46 500 unid BR0342134 500mo PÓ inietável- IMIIV 4,7571 9,951 10,72 8,476033 
Lidocaína, cloridrato de 2%; 20mglml 

47 10 unid BR0269852 (com vasoconstritor - 20m!) 3,1742 4,048 3,6111 
Lidocaína, cloridrato de 2%; 20mglml 

48 200 unid BR0269843 (sem vasoconstritor - 20m!) 2,678 4,407 5,216 4,100333 
Metilergometrina, maleato de; 0,2mg/ml 

49 30 unid BR0268264 c/ lml- SC/EV/IM 1,5842 2,353 2,3 2,079067 
Metoclopramida, cloridrato de; 

50 1000 unid BR0267310 1 Omg/2ml- 1M/IV 0,3698 0,459 0,9 0,576267 
Metropolol, tartarato de; lmglml c/ 5ml 

51 30 unid BR0345259 -IV 16,4475 38,24 29,5 28,0625 
Norepinefrina, hemitartarato de; lmglml 

52 40 unid BR0305717 c/ 4ml- IV 2,7179 3,789 13,5 6,668967 
Omeprazol sódico - diluente; 40mglpó 

53 300 unid BR0268160 liófilo inietável - IV 8,1047 42,56 38,2 29,62157 
Onrl, '" cloridrato de,· Zmz/ml c/ 

54 1000 unid BR0268504 2ml- IV/1M 1,1011 1,954 2,176 1,7437 
Piridoxina, c1oridrato de + 
dimenidrinato + glicose + frutose; 

55 600 unid BR0272336 Sma/ml + 3mg/ml + 100mg/ml + 2,6005 5,19 3,6 3,796833 
Piridoxina, cloridrato de + 
dimenidrinato; 50mglml + 50mglml - 

56 500 unid BR0272334 Iml-IM 1,2552 2,12 1,72 1,6984 
57 1000 unid BR0363088 Polivitaminico; 2ml- EV/IM 0,7894 1,4784 1,59 1,285933 

Prometazina, c1oridrato de; 25mg/ml c/ 
58 500 unid BR0267769 2ml- 1M 1,6137 3,136 2,81 2,5199 

Ranitidina, cloridrato de; 25mglml c/ 
59 1500 unid BR0267735 2ml- IVIIM 0,4838 0,652 0,5679 

Sulfato de magnésio 10% c/ 10ml - 
60 30 unid BR0268076 1M/IV 0,3758 0,459 0,4174 

Sulfato de magnésio 50% c/ 10ml - 
61 10 unid BR0268075 1m/IV 4,6198 4,6198 



) 

Suxametônio anidro, cloreto de; 500mg 
62 20 unid BR0290168 10,7231 17,949 14,33605 
63 30 unid BR0268277 1,3597 1,61 1,95 1,6399 



de Mercedes 
do Paraná 

Municípi 
Estad 

Ofício n." 037/2021 

Mercedes, 24 de fevereiro de 2021. 

Exmo. Senhor Prefeito, 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a competente autorização para abertura de 
processo licitatório n? 037/2021, na modalidade PRE ÃO ELETRÔNICO n.? 20/2021, que tem por 
objeto a seleção de proposta visando a formalizaçã de Ata de Registro de Preços para eventual 
aquisição de medicamentos injetáveis e demais redicamentos, para utilização em pacientes 
atendidos sob regime de pronto atendimento, no Centro de Saúde da sede do município de 
Mercedes. 

Outrossim, informo a existência de previsão rçamentária para assegurar o pagamento das 
obrigações decorrentes do Processo Licitatório supra indicado. O pagamento será efetuado através 
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

02.007.10.301.0006.2028 - Gestão das Unidades de tenção Básica. 
Elemento de despesa: 33903009 
Fonte de recurso: 000, 494, 505 

02.007.10.302.0006.2029 - Gestão da Unidade de Ponto Atendimento. 
Elemento de despesa: 33903009 
Fonte de recurso: 000, 303, 505 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo- 

Atenciosa~ ~ 

Edson Kn ul 
SECRETÁRIO DE PL NEJAMENTO, 
ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS 

DE: EDSON KNAUL - Secretário de Planejamento, dministração e Finanças 
PARA: LAERTON WEBER - Prefeito 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256- 000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 



Município e Mercedes 
Estado do Paraná 

Parecer 0.° 037/2021 

Mercedes, 24 de fevereiro de 2021. 

Ilmo Sr. Secretário de Planejamento, Administração e inanças, 

Considerando as informações apresentadas po Vossa Senhoria, AUTORIZO o Processo 
Licitatório n? 037/2021, na modalidade PREGÃO ELE RÔNICO n." 20/2021, que tem por objeto a 
seleção de proposta visando a formalização de Ata de egistro de Preços para eventual aquisição de 
medicamentos injetáveis e demais medicamentos, ara utilização em pacientes atendidos sob 
regime de pronto atendimento, no Centro de Saúde da ede do município de Mercedes. 

Anexo ao presente, a Portaria n." 050/2021, na q I está designado o Pregoeiro, bem como os 
membros da Equipe de Apoio, a qual deverá ter sido p blicada no Diário Oficial, anteriormente à 
publicação do Extrato de Edital de Licitação. 

Encaminhe-se ao Setor de Licitação para as pro idências necessárias. 

~~. 

Laerton We 
PREFEIT 

DE: LAERTON WEBER - Prefeito 
~ PARA: EDSON KNAUL - Secretário de Planejamen ,Administração e Finanças 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256 8000 -_C~~ ~~:..9~~:.~~~:.M~e!cedes - PR 



Município de Mercedes, Estado do P raná, em 11 de Janeiro de 2021. 

~ k---c....u-I/;€~ 1--_·- PUBLiC~:\.DO- 
. Laerlon eber _ j,;)._ ~ J ~ t 

PREFE TO DA I A. ~~_--t.._"""""""*_ 
Dlí",RIO OFiCIAL ELETRÔ[\ CO 

de Mercedes 
do Paraná 

Municípi 
Estad 

PORTARIA N° o 0/2021. 
DATA: 11 DE JANEIRO DE 2021. 

o Prefeito do Município de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e na forma do disposto n Artigo 71, 11, "c" da Lei Orgânica do 
Município e 

Considerando a necessidade de se nome r Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio 
para a realização de Licitações na Modalidade P egão, forma Eletrônica, 

E 

Artigo 1° - DESIGNAR Roberto Schaufel erger, portador da Cédula de Identidade 
RG n°. 5.053.961-0 SSP/PR como Pregoeiro Tit lar, Jaqueline Stein portadora da Cédula 
de Identidade RG n°. 7.785.147-0 SSP/PR e Jéssica Gabriele Fincker, portadora da 
Cédula de Identidade RG n° 12.857.209-0 SS IPR, como Pregoeiras Suplentes, para a 
realização de Licitações na Modalidade Pregão, orma Eletrônica. 

Parágrafo único. O certame deverá ser onduzido pelo Pregoeiro Titular e, em seu 
impedimento ou ausência, por uma da Suplente . 

Artigo 2° Para compor a Equipe de Apoi ficam designados, Edson Knaul, portador 
da Cédula de Identidade RG n°. 5.818.820-4 S P/PR, Nilma Eger, portadora de Cédula 
de Identidade RG n°. 6.475.622-2 SSP/PR, Fel pe Kauan Weber, portador da Cédula de 
Identidade RG n°. 13.875.343-3 SSP/PR, Kari Hermes Fulber, portadora da Cédula de 
Identidade RG n°. 12.529.647-5 SSP/PR, Janete de Almeida Coelho Kemmerich, 
portadora da Cédula de Identidade RG n°. 4.18 .844-2 SSP/PR, Jéssica Gabriele Fincker, 
portadora da Cédula de Identidade RG n°. 12.857.209-0 SSP/PR e Jaqueline Stein, 
portadora da Cédula de Identidade RG n°. 7.78 .147-0 SSP/PR. 

Artigo 3° Fica revogada a Portaria N° 04 , de 07 de Janeiro de 2021. 

Artigo 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

I WW\'J.iil6rc8des~pr.gov.b I EC.' ;Ao: Q,ti 53 
f'r:::o 01:: 000 "nn-~:~~.J~~ -rr- 



Processo Licitatorio n° 37/2021 Pág 1/65 

Município e Mercedes 
Estado do Paraná 

EDITAL DE LI ITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔ ICO N°. 20/2021 

SISTEMA DE REGIS RO DE PREÇOS 

dital de Pregão Eletrônico n° 20/2021 

Interessados: Secretaria de Saúde. 

Torna-se público, para conhecimento dos interes ados, que o MUNICÍPIO DE MERCEDES, 
Estado do Paraná, sediado na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.? 555, centro, CEP 85.998-000, na 
Cidade de Mercedes-PR, através do Pregoeiro d signado pela Portaria n" 050/2021, realizará 
licitação, para registro de preços, na modalidad PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com 
critério de julgamento de MENOR PRE O POR OTE, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de 
julho de 2002, da Lei Ordinária Municipal n. ° 612, de 16 de março de 2020, do Decreto 
Municipal n." 096, de 5 de setembro de 2016, da nstrução Normativa SEGES/MP n" 03, de 26 
de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 23, de 14 de dezembro de 2006, da Lei 
Complementar Municipal n.? 012, de 29 de outub o de 2009, o Decreto Municipal n° 162, de 04 
de dezembro de 2015, aplicando-se, subsidiariam nte, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
as exigências estabelecidas neste Edita!. 

Data da sessão: 11 de março de 2021 
Horário: 08h30min (oito horas e trinta minutos) 
Local: Portal de Compras do Governo Federal- www.comprasgovernamentais.gov.br 

Deixa-se de se adotar as modalidades de licitações diferenciadas previstas na Lei 
Complementar n." 123, de 14 de dezembro de 2 06, no específico caso do objeto do presente 
procedimento licitatório, em face da não v ntajosidade da medida, eis que, com a 
participação de grandes empresas (Iaboratóri s e distribuidoras), logrará o Município a 
obtenção de maior economia. 

A opção pelo agrupamento do objeto em I tes decorre de opção de ordem técnico 
administrativa, eis que redução do número e contratos favorece o melhor controle e 
fiscalização, especialmente se consideradas as imitações materiais e de pessoal inerentes a 
pequenos entes como o Município de Mercede . Considerando que o procedimento em tela 
possui mais de 100 itens, conclui-se que, ao m nos em tese, caso fosse adotado o critério de 
julgamento do menor preço por item, poderi m advir cerca de uma centena de atas de 
registro de preço. Uma centena de atas de gistro de preço traria embaraço não só a 
administração da aquisição do objeto, ant a necessidade do contato com diversos 
fornecedores, com a fiscalização da própria xecução das atas de registro de preços. De 
destacar, ainda, que a possibilidade da agluti ação de itens em lotes, quando volumosos, 
foi, inclusive, reconhecida pelo TCU no Acórd o 5301113. 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 325 -8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

dital de Pregão Eletrônico n" 20/2021 

1. DO OBJETO 

1.1.1. O objeto desta licitação é disposto em lote único. 

1.12. O critério de julgamento adota o será o menor preço, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anex s quanto às especificações do objeto. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1 As despesas para atender a esta licitação 
própria, prevista no orçamento do Município 
classificação abaixo: 

e tão programadas em dotação orçamentária 
e Mercedes para o exercício de 2020, na 

02.007.10.301.0006.2028 - Gestão das Unidades e Atenção Básica. 
Elemento de despesa: 33903009; 33903203 
Fonte de recurso: 000,494, 505; 000,3 3, 505 

02.007.10.302.0006.2029 - Gestão da Unidade de Pronto Atendimento. 
Elemento de despesa: 33903009; 33903203 
Fonte de recurso: 000, 303, 505; 000 

3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1 O Credenciamento é o nível básico do regi tro cadastral no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SlCAF, que permite participação dos interessados na modalidade 
licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.1.1 O cadastro no SlCAF deverá ser feit no Portal de Compras do Governo Federal, 
no sítio www.comprasgovernamentais.gov. r, por meio de certificado digital conferido 
pela lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasi eira - lCP - Brasil. 

3.1.2 O credenciamento junto ao provedo do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pr gão. 

3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e fo almente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

dital de Pregão Eletrônico n° 20/2021 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da lici ação por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por t rceiros. 

3.3 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SlCAF 
e mantê-los atualizados junto aos órgãos respo sáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos regis os tão logo identifique incorreção ou aqueles 
se tornem desatualizados. 

3.3.1 A não observância do dispost no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 
4.1 Poderão participar deste Pregão interessados c jo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SlCAF, conforme isposto nos arts. 10 e 11 da Lei Ordinária 
Municipal n." 1612/2020, e no art. 9° da IN SEGE /MP n° 3, de 2018. 

4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certific do digital para acesso ao Sistema. 

4.1.2. Não é admitida a participação de pes oas físicas nesta licitação. 

4.2 Será concedido tratamento favorecido para as ricroempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o 
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEl, 
nos limites previstos da Lei Complementar n? 123, de 2006. 

4.3 Não poderão participar desta licitação os intere sados: 

4.3.1 proibidos de participar de licitaçõ s e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente; 

4.3.2 que não atendam às condições deste E ital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3 estrangeiros que não tenham re resentação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder dministrativa ou judicialmente; 

4.3.4 que se enquadrem nas vedações previ tas no artigo 9° da Lei n? 8.666, de 1993; 

4.3.5 que estejam sob falência, concurso d credores, recuperação judicial (observada a 
decisão proferida no AREsp 309867/ES) concordata ou em processo de dissolução 
ou liquidação; 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

dital de Pregão Eletrônico n° 20/2021 

4.3.6 entidades empresariais que estejam r nidas em consórcio; 

4.3.7 Organizações da Sociedade Civil d Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (Acórdão n° 746/20 14-TCU-Plen rio). 

4.4 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.4.1 que cumpre os requisitos estabelecid s no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, 
de 2006, estando apta a usufruir do trata ento favorecido estabelecido em seus arts. 
42 a 49; 

4.4.1.1 nos itens exclusivos para articipação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do ampo "não" impedirá o prosseguimento no 
certame; 

4.4.1.2 nos itens em que a particip ção não for exclusiva para microempresas e 
empresas de pequeno porte, a asso alação do campo "não" apenas produzirá o 
efeito de o licitante não ter direi o ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar n? 123, de 2006, m smo que microempresa, empresa de pequeno 
porte. 

4.4.2 que está ciente e concorda com as co dições contidas no Edital e seus anexos; 

4.4.3 que cumpre os requisitos para a ha ilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.4.4 que inexistem fatos impeditivos 
obrigatoriedade de declarar ocorrências po 

habilitação no certame, ciente da 

4.4.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo enor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.4.6 que a proposta foi elaborada de fi rma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setemb o de 2009; 

4.4.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o dis osto nos incisos 111 e IV do art. 1° e no inciso 
Ill do art. 5° da Constituição Federal; 
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Município e Mercedes 
Estado do Paraná 

dital de Pregão Eletrônico n" 20/2021 

4.4.8 que os serviços são prestados por mpresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pe soa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regr s de acessibilidade previstas na legislação, 
conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213 de 24 de julho de 1991; 

4.4.9 que cumpre os requisitos do Decret n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir 
dos critérios de preferência (APENAS QU NDO O OBJETO CONTEMPLAR BENS 
DE INFORMÁ TICA). 

4.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento e qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente p r meio do sistema, concomitantemente com 
os documentos de habilitação exigidos no edital, p oposta com a descrição do objeto ofertado e 
o preço, até a data e o horário estabelecidos par abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio des a documentação. 

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos doeu lentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

15.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito d acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno P rte deverão encanlinhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de re ularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 
art. 43, § 1 ° da LC n" 123, de 2006. 

5.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pel sistema ou de sua desconexão. 

5.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes oderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos 

5.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certam , ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a rea ização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
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habilitação do licitante melhor classificado 
o pregoeiro e para acesso público após o 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediant o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

6.1.1 Valor por item e total do lote (com no áximo 04 (quatro) casas decimais); 

6.1. 2 Marca; 

6.1.3Fabricante; 

6.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, marca, 
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, quando for o caso. 

6.2 Todas as especificações do objeto contidas na p oposta vinculam a Contratada. 

6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comercia s e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, uanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretex o. 

6.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

6.6 Os licitantes deverão observar na formula ão 
DOS PRE OS MÁXIMOS do Anexo I - Termo d 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 
7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em se são pública, por meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados neste Edital. 
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7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresenta as, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos stabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações téc icas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1 Também será desclassificada a propost que identifique o licitante. 

7.2.2 A desclassificação será sempre fu damentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos o participantes. 

7.2.3 A não desclassificação da proposta ão impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de ceitação. 

7.2.4 O sistema ordenará automaticamente a propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 

7.2 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

7.3 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes de erão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 

7.3.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor otal do lote. 

7.4 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivo, observando o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.5 O licitante somente poderá oferecer lance valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pel 

7. 6 O intervalo mínimo de diferença de valores u percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta deverá ser de 0,1% (um décimo por cento). 

7.7 Será adotado para o envio de lances no pregã eletrônico o modo de disputa "aberto ", em 
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.8 A etapa de lances da sessão pública terá ração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema qua do houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão públi a. 
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7.9 A prorrogação automática da etapa de lance, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermedi 'rios. 

7.10 Não havendo novos lances na forma estabe ecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 

7.11 Encerrada afase competitiva sem que haja a rorrogação automática pelo sistema, poderá 
o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, j stificadamente, admitir o reinicio da sessão 
pública de lances, em prol da consecução do melh 

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

7.12.1 Durante o transcurso da sessão p iblica, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registra o, vedada a identificação do licitante. 

7.12.2 No caso de desconexão com o Pre oeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá perma ecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances. 

7.12.3 Quando a desconexão do sistema elet ônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da c municação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado pa a divulgação. 

7.13 O Critério de julgamento adotado será o me or preço, conforme definido neste Edital e 
seus anexos. 

7.14 Caso o licitante não apresente lances, concorre á com o valor de sua proposta. 

7.15 Em relação a itens não exclusivos para par icipação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lan es, será efetivada a verificação automática, 
junto à Receita Federal, do porte da entidade e resaria!. O sistema identificará em coluna 
própria as microempresas e empresas de pequeno orte participantes, procedendo à comparação 
com os valores da primeira colocada, se esta fo empresa de maior porte, assim como das 
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o dis sto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, 
regulamentada Lei Complementar Municipal n." 01 ,de 29 de outubro de 2009, o pelo Decreto 
Municipal n" 162/2015, de 04 de dezembro de 2015 
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7.16 Nessas condições, as propostas de microe resas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento acima da melhor proposta ou melhor lance 
serão consideradas empatadas com a primeira colo ada. 

7.17 A melhor classificada nos termos do item ant rior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor ] nferior ao da primeira colocada, no prazo de 
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contad s após a comunicação automática para tanto. 

7.18 Caso a microempresa ou a empresa de peque o porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 
de pequeno porte que se encontrem naquele inte vaIo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, n prazo estabelecido no subi tem anterior. 

7.19 No caso de equivalência dos valores apres ntados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subi tens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique quela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

7.20 Só poderá haver empate entre propostas iguai (não seguidas de lances). 

7.21 Havendo eventual empate entre propostas, o ritério de desempate será aquele previsto no 
art. 3°, § 2°, da Lei n" 8.666, de 1993, asseguran o-se a preferência, sucessivamente, aos bens 
produzidos: 

7.21.1 no país; 

7.21.2 por empresas brasileiras; 

7.21.3 por empresas que invistam em pes isa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 

7.21.4 por empresas que comprovem eu primento de reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência ou para rea ilitado da Previdência Social e que atendam 
às regras de acessibilidade previstas na legis ação. 

7.22 Persistindo o empate, a proposta vencedora s rá sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 

7.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 
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seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 
Edital. 

7.23.1 A negociação será realizada por eio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

7.23.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 
(duas) horas, envie a proposta adequada o último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigido neste Edital e já apresentados. 

7.24 Após a negociação do preço, o Pregoeiro i iciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

7.25 Para a aquisição de bens comuns de infor ática e automação (CASO O OBJETO OS 
CONTEMPLE), definidos no art. 16-A da Lei n° .248, de 1991, será assegurado o direito de 
preferência previsto no seu artigo 3°, confor e procedimento estabelecido no Decreto 
Municipal n? 133/2015. 

7.25.1 Nas contratações de bens e serviç s de informática e auto mação, nos termos 
da Lei n° 8.248, de 1991, as licitantes qu lificadas como microempresas ou empresas 
de pequeno porte que fizerem jus ao ireito de preferência previsto no Decreto 
Municipal n° 133/2015, terão prioridade o exercício desse beneficio em relação às 
médias e às grandes empresas na mesma sit 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VE CEDORA. 
8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro e aminará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compa ibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seu anexos, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 7° e no § 9° do art. 26 da Lei Ordinári Municipal n.? 1612/2020. 

8.2 O licitante qualificado como produtor rural pe soa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 a Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, 
em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pen de desclassificação. 

8.3 Será desclassificada a proposta ou o lance ven edor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - lenário), desconto menor do que o mínimo 
exigido ou que apresentar preço manifestamente in xequível. 

8.3.1 Considera-se inexequível a propost que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, i compatíveis com os preços dos insumos e 
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salários de mercado, acrescidos dos respect vos encargos, ainda que o ato convocatório 
da licitação não tenha estabelecido limite mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do p óprio licitante, para os quais ele renuncie a 
parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4 Qualquer interessado poderá requerer qu se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, deve do apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita; 

8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da se são pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, ases ão pública somente poderá ser reiniciada 
mediante aviso prévio no sistema com, no mínim , vinte e quatro horas de antecedência, e a 
ocorrência será registrada em ata; 

8.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para nviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

8.6.1É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, an es de findo o prazo. 

8.6.2Dentre os documentos passíveis de olicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 
que contenham as características do materi I ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outra informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos, folhetos ou propostas, encaminh dos por meio eletrônico, ou, se for o caso, 
por outro meio e prazo indicados pelo Pr goeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio 
pelo sistema eletrônico, sob pena de não acei ação da proposta- 

8.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassi icado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ord m de classificação. 

8.8 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá sessão, informando no "chat" a nova data e 
horário para a sua continuidade. 

8.9 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do s stema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fi de negociar a obtenção de melhor preço, 
vedada a negociação em condições diversas das pre istas neste Edital. 

8.9.1 Também nas hipóteses em que o P egoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitant para que seja obtido preço melhor. 
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8.9.2 A negociação será realizada por m io do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

8.10 Nos itens não exclusivos para a participaçã de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e ante de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrên ia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 
45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina ntes estabeleci da, se for o caso. 

8.11 Encerrada a análise quanto à aceitação da pro osta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO 
9.1 Como condição prévia ao exame da documen ação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoei o verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quant à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, me iante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Su pensas - CEIS, mantido pela Controladoria 
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/eis); 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por tos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/mprobidade_adm/consultar_requerido.php). 

d) Lista de lnidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 
ÇADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da U ião - TCU; 

e) Lista de impedidos de licitar e contratar com Poder Público, mantida pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná. 

9.1.1 Para a consulta de licitantes pesso jurídica poderá haver a substituição das 
consultas das alíneas "b", "c" e "d" ac' a pela Consulta Consolidada de Pessoa 
Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.t u.gov.br/) 

9.1.2 A consulta aos cadastros será realiza a em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do arti o 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsá el pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar co o Poder Público, inclusive por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio rnajoritá io. 
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9.1.2.1 Caso conste na Consulta e Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o estor diligenciará para verificar se houve 
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.2 A tentativa de burla será veri cada por meio dos vínculos societários, 
linhas de fornecimento similares, de re outros. 

9.1.2.3 O licitante será convocado pa a manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

9.1.3 Constatada a existência de sanção, Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação. 

9.1.4 No caso de inabilitação, haverá n va verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos a s. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes stabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

9.2 Caso atendidas as condições de participação, habilitação do licitantes será verificada por 
meio do SICAF, nos documentos por ele abra gidos em relação à habilitação jurídica, à 
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação conômica financeira e habilitação técnica, 
conforme o disposto no art. 43 da Lei Ordinária Municipal n.? 1612/2020 e na Instrução 
Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018. 

9.2.1 O interessado, para efeitos de ha ilitação prevista na Instrução Normativa 
SEGES/MP n" 03, de 2018 mediante tilização do sistema, deverá atender às 
condições exigi das no cadastramento no S CAF até o terceiro dia útil anterior à data 
prevista para recebimento das propostas. 

9.2.2 É dever do licitante atualizar previam nte as comprovações constantes do SICAF 
para que estejam vigentes na data da abe ura da sessão pública, ou encaminhar, em 
conjunto com a apresentação da proposta, a spectiva documentação atualizada. 

9.2.3 O descumprimento do subitem acima i plicará a inabilitação do licitante, exceto se 
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais missores de certidões feita pelo Pregoeiro 
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(õe ) válida(s), conforme art. 43, §3°, da Lei 
Ordinária Municipal n." 1612/2020. 

9.3 Havendo a necessidade de envio de documento de habilitação complementares, necessários 
à confirmação daqueles exigidos neste Edital e j apresentados, o licitante será convocado a 
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encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de 
inabilitação. 

9.4 Somente haverá a necessidade de comprovaç o do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-dig tais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 

9.5 Não serão aceitos documentos de habilitação c m indicação de CNPJICPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documen os deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos dever o estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovad mente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 

9.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 
centralização do recolhimento dessas contrib ições. 

9.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes everão encaminhar, nos termos deste Edital, 
a documentação relacionada nos itens a seguir, par fins de habilitação: 

9.7.1 Habilitação jurídica: 

9.7.1.1 No caso de empresário in ividual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junt Comercial da respectiva sede; 

9.7.1.2 Em se tratando de microem eendedor individual - MEl: Certificado da 
Condição de Microempreendedor l dividual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.7.1.3 No caso de sociedade empresana ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - ElRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento compro atório de seus administradores; 

9.7.1.4 inscrição no Registro Públic de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem se e a matriz, no caso de ser o participante 
sucursal, filial ou agência; 
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9.7.1.5 No caso de sociedade simp es: inscrição do ato constitutivo no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas do 10 aI de sua sede, acompanhada de prova da 
indicação dos seus administradores; 

9.7.1.6 No caso de cooperativa: ata e fundação e estatuto social em vigor, com a 
ata da assembleia que o aprovou, d vidamente arquivado na Junta Comercial ou 
inscrito no Registro Civil das Pesso s Jurídicas da respectiva sede, bem como o 
registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971; 

9.7.1. 7 No caso de agricultor famil ar (se aplicável): Declaração de Aptidão ao 
Pronaf - DAP ou DAP-P válida, u, ainda, outros documentos definidos pela 
Secretaria Especial de Agricultura amiliar e do Desenvolvimento Agrário, nos 
termos do art. 4°, §2° do Decreto n. 7 775, de 2012. 

9.7.1.8 No caso de produtor rural (s aplicável): matrícula no Cadastro Específico 
do INSS - CEI, que comprove a qu lificação como produtor rural pessoa física, 
nos termos da Instrução Normativa FB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

9.7.1.9 No caso de empresa ou soei dade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização e ato de r gistro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, qu do a atividade assim o exigir. 

9.7.1.10 Os documentos acima dever o estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva. 

9.7.2 Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.7.2.1 prova de inscrição no Cad stro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas, confor e o caso; 

9.7.2.2 prova de regularidade fis aI perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Proc radoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributári s federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive queles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta n° 1.7 1, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 
Federal do Brasil e da Procuradora- eral da Fazenda Nacional; 

9.7.2.3 prova de regularidade com Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 
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9.7.2.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 
trabalho, mediante a apresentação e certidão negativa ou positiva com efeito de 
negativa, nos termos do Título VI -A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452 de 1 ° de maio de 1943; 

9.7.2.5 prova de inscrição no ca astro de contribuintes estadual, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, perti ente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

9.7.2.6 prova de regularidade com Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante; 

9.7.2.7 prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede da licitante; 

9.7.2.8 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou 
municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 
mediante declaração da Fazenda Es adual e/ou Município do seu domicílio ou 
sede, ou outra equivalente, na forma a lei; 

9.7.2.9 caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 
microempresa ou empresa de p queno porte deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito d comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição, ob pena de inabilitação. 

9.7.3 Qualificação Técnica: 

9.7.3.1 Autorização de Funciona ento emitida pela Agência Nacional da 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde - ANVISA, válida e vigente, 
acompanhada da publicação no Diári Oficial da União; 

9.7.3.2 Autorização Especial de Func onamento emitida pela Agência Nacional da 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde - ANVISA, válida e vigente, 
acompanhada da publicação no iário Oficial da União (Portaria/SVS n" 
344/1998), exclusiva para o lote 02 (p r conter psicotrópicos); 

9.7.3.3 Licença sanitária Estadual ou unicipal do domicílio ou sede da licitante; 

9.7.3.4 Certidão de Regularidade junt ao Conselho Regional de Farmácia - CRF. 
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9.8 O licitante enquadrado como microempree dedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos n Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros e contribuintes estadual e municipal e (b) da 
apresentação do balanço patrimonial e das demon trações contábeis do último exercício (caso 
exigidos). 

Nota Explicativa: A apresentação do Certific do de Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI supre as exigências de inseri ão nos cadastros fiscais, na medida em que 
essas informações constam no próprio Certificado. 

9.9 A existência de restrição relativamente à regul ridade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empres de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências d edital. 

9.10 A declaração do vencedor acontecerá no 
habilitação. 

imediatamente posterior à fase de 

9.1 0.1 Caso a proposta mais vantajosa s a ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal trabalhista, a mesma será convocada para, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 
regularização. O prazo poderá ser prorr gado por igual período, a critério da 
administração pública, quando requeri da pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 

9.10.2 A não regularização fiscal e trabal . sta no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem rejuízo das sanções previstas neste Edital, 
sendo facultada a convocação dos licitantes r manescentes, na ordem de classificação. Se, 
na ordem de classificação, seguir-se outra icroempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa com alguma restriçã na documentação fiscal e trabalhista, será 
concedido o mesmo prazo para regularização 

9.11 Havendo necessidade de analisar minuciosa! ente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova d ta e horário para a continuidade da mesma. 

9.12 Será inabilitado o licitante que não compro ar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta- os em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 

9.13 Nos itens não exclusivos a microempresas empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistem , da eventual ocorrência do empate ficto, 
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previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 200 , seguindo-se a disciplina antes estabelecida 
para aceitação da proposta subsequente. 

9.14. A Certidão Positiva com efeitos de N gativa, expedi da por qualquer órgão da 
Administração Pública direta ou indireta, exigível para este Pregão, constitui documento hábil 
para a comprovação da regularidade fiscal da licita te. 

9.15. Para efeito de verificação da validade das c rtidões de regularidade fiscal e trabalhista, se 
outro prazo não constar da lei ou dos próprios do umentos, serão consideradas válidas aquelas 
emitidas no período de 90 (noventa) dias que antec dem a data da sessão do Pregão. 

9.16 Constatado o atendimento às exigências de abilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOST VENCEDORA 
dor deverá ser encaminhada no razo de 02 
sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, 'atilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, evendo a última folha ser datada e assinada 
e as demais rubricadas pelo licitante ou seu epresentante legal; 

10.1.2 conter a especificação do produt oferecido com informações técnicas que 
possibilitem a sua avaliação, em conformid de com a descrição constante do ANEXO 01 
deste Edital, e a indicação da marca, model , tipo, fabricante, caso aplicável; 

10.1.3 Conter valor por item e valor total d lote ao qual se refere a proposta, conforme 
o objeto deste Edital, em moeda nacional, c m no máximo 04 (quatro) casas decimais; 

10.1.4 A proposta escrita da adjudicatária deverá ser adequada ao resultado final da 
etapa de lances; 

10.1.5 conter a indicação do banco, núme da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento; 

10.1.6 Indicar o e-mail da licitante, para o qual serão remetidas as ordens de compra, 
empenhos e demais comunicações relativas a futura e eventual execução contratual, o 
qual será tido por e-mail oficial, reput ndo-se recebidas todas as comunicações 
remetidas para o mesmo. 
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10.2 A proposta final deverá ser documentada os autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de e entual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1 Todas as especificações do objeto co tidas na proposta, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, vinculam a ontratada. 

10.3 Os preços deverão ser expressos em mo da corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por ex enso (art. 5° da Lei n? 8.666/93). 

10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preç s unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os alores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra ondição que induza o julgamento a mais de 
um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste dital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali c ntidas ou que estabeleça vínculo à proposta 
de outro licitante. 

10.6 As propostas que contenham a descriçã do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, ap s a homologação. 

10.7 Os licitantes deverão observar, na formulação de suas propostas, as disposições do item 15 
- DOS PREÇOS MÁXIMOS, do Anexo I - Termo e Referência, deste Edital, 

11. DOS RECURSOS 
11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de egularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pe ueno porte, se for o caso, será concedido o 
prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualq er licitante manifeste a intenção de recorrer, 
de forma motivada, isto é, indicando contra qual(i ) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 
motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Prego iro verificar a tempestividade e a existência 
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade d recurso. 
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11.2.2 A falta de manifestação motivad do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o rec rrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias para apresentar as razões, pelo sist a eletrônico, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apr sentarem contrarrazões também pelo sistema 
eletrônico, em outros três dias, que co eçarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-Ihes assegurada vista im diata dos elementos indispensáveis à defesa 
de seus interesses. 

11.4 O acolhimento do recurso invalida tão somen os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5 Os autos do processo permanecerão com vi ta franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital, 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLIC 
12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.l.1 Nas hipóteses de provimento de recu so que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou e 1 que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anula os e os que dele dependam. 

12.1.2 Quando houver erro na aceitação do pr ço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, ão retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhi ta, nos termos do art. 43, § 1 o da LC n° 
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados s procedimentos imediatamente posteriores 
ao encerramento da etapa de lances. 

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

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

12.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 
sendo responsabilidade do licitante manter se s dados cadastrais atualizados. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licita te declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autor dade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
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13.2 Após a fase recursal, constatada a regul idade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
14.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BEN 
15.1 Não haverá exigência de garantia contratu , complementar à garantia legal, dos bens 
fornecidos na presente contratação. 

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
16.1 Homologado o resultado da licitação, terá adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, 
contados a partir da data de sua convocação, para a sinal' a Ata de Registro de Preços, cujo prazo 
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de ecair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. 

16.2 Alternativamente à convocação para comp recer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Admini tração poderá encaminhá-Ia para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de rec bimento (AR) ou meio eletrônico, para que 
seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) di s, a contar da data de seu recebimento. 

16.3 O prazo estabelecido no subi tem anterior p 'a assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual p ríodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedores), durante o seu transcurso, e desde que d vidamente aceito. 

16.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no Termo de Referência (observada a forma de adjudicação eleita - 
itens ou lotes/grupos), com a indicação do licita te vencedor, a descrição does) item(ns), as 
respectivas quantidades, preços registrados e demai condições. 

16.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de nexo, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços igua s aos do licitante vencedor na sequência da 
classificação do certame, excluído o per entual referente à margem de preferência, 
quando o objeto não atender aos requisitos revistos no art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993, 
com vistas a formação de cadastro de reser a de que trata o art. 10, II e § 1°, do Decreto 
Municipal n." 096, de 5 de setembro de 201 

16.4.2 O Pregoeiro fará a análise da doe mentação de habilitação dos licitantes que 
optarem por compor o cadastro de reserva n própria sessão de abertura e julgamento de 
propostas, na forma definida para o vencedo (se houver funcionalidade no sistema que o 
permita). 
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16.4.3 A convocação para assinatura do a exo, ou o seu envio para tanto, seguirá as 
disposições relativas a própria Ata de Regist o de Preços. 

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRU ENTO EQUIVALENTE 
17.1 Após a homologação da licitação, em sendo r alizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

17.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) ias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autori ação), sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas nes e Edita!. 

17.2.1 Alternativamente à convocação para c mparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite o instrumento equivalente, a Administração 
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceit da Adjudicatária, mediante correspondência 
postal com aviso de recebimento (AR) ou mei eletrônico, para que seja assinado ou aceito 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data d seu recebimento. 

17.2.2 Considera-se recebida, nos termos o subitem 10.1.6, o Termo de Contrato ou 
instrumento equivalente encaminhado para e-mail informado pelo adjudicatário em sua 
proposta escrita, que será considerado auto aticamente aceito após o transcurso do prazo 
de 05 (cinco) dias sem manifestação em con ário. 

17.2.3 O prazo previsto no subitem anterior oderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceit pela Administração. 

17.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do i strumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

17.3.1 referida Nota está substituindo o co rato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei n° 8.666, e 1993; 

17.3.2 a contratada se vincula à sua propo ta e às previsões contidas no edital e seus 
anexos; 

17.3.3 a contratada reconhece que as hipó eses de rescisão são aquelas previstas nos 
artigos 77 e 78 da Lei n" 8.666/93 e reconhe e os direitos da Administração previstos nos 
artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
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17.4 O prazo de vigência da contratação é de 12 doze) meses, prorrogável conforme previsão 
no instrumento contratual ou no termo de referênci . 

17.5 Na assinatura do contrato ou da ata de regist o de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, qu deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preço. 

17.6 Na hipótese de o vencedor da licitação ão comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 
Administração, sem prejuízo da aplicação das san ões das demais cominações legais cabíveis a 
esse licitante, poderá convocar outro licitante, res eitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação dos requisitos para habilitação, lisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o co trato ou a ata de registro de preços. 

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GE L 
18.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas 
no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA F SCALIZAÇÃO 
19.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Termo de Referência. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE DA CONTRATADA 
20.1 As obrigações da Contratante e da Contratada ão as estabelecidas no Termo de Referência. 

21. DO PAGAMENTO 
21.1 As regras acerca do pagamento são as estabel cidas no Termo de Referência, anexo a este 
Edita!. 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
22.1 Comete infração administrativa, nos 
licitante/adjudicatário que: 

os da Lei n° 10.520, de 2002, o 

22.1.1 não assinar o termo de contrato o aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de valid de da proposta; 

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

22.1.3 apresentar documentação falsa; 

22.1.4 deixar de entregar os documentos exi idos no certame; 
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22.1.5 ensejar o retardamento da execução d objeto; 

22.1.6 não mantiver a proposta; 

22.1.6 cometer fraude fiscal; 

22.1.7 comportar-se de modo inidôneo; 

22.2 As sanções do item acima também se aplica aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocado , não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente. 

22.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre 
de participação, quanto ao enquadramento como 
qualquer momento da licitação, mesmo após o enc 

utros, a declaração falsa quanto às condições 
E/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
amento da fase de lances. 

22.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualq er das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsab lidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

22.4.1 Advertência por faltas leves, assim e tendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contrata ão; 

22.4.2 Multa de 10 % (dez por cento) sobre valor estimado does) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 

22.4.3 Suspensão de licitar e impedimento e contratar com o Município de Mercedes, 
pelo prazo de até dois anos; 

22.4.4 Impedimento de licitar e de co tratar com o Município de Mercedes e 
descredenciamento no sistema de cadastram nto de fornecedores eventualmente mantido 
pelo Município, pelo prazo de até cinco anos 

22.5 Declaração de inidoneidade para licitar o contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes a punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplic u a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos preju zos causados; 

22.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumu ativamente com as demais sanções. 

22.7 Se, durante o processo de aplicação de penalid de, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 10 de agosto de 2013, como ato lesivo à 
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administração pública nacional ou estrangeira, có ias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão obre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Respons bilização - PAR. 

22.8 A apuração e o julgamento das demais infraçõ s administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estra geira nos termos da Lei n? 12.846, de 1° de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidad administrativa. 

22.9 O processamento do PAR não interfe 
administrativos específicos para apuração da oco 
Pública Municipal resultantes de ato lesivo co 
participação de agente público. 

no seguimento regular dos processos 
ência de danos e prejuízos à Administração 
etido por pessoa jurídica, com ou sem a 

22.10 Caso o valor da multa não seja suficiente p ra cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, o Município poderá cobrar o valor r manescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil. 

22.11 A aplicação de qualquer das penalid des previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8. 66, de 1993. 

22.12 A autoridade competente, na aplicação das anções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

22.13 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RES ~ RVA 
23.1 Após o encerramento da etapa competitiva, s licitantes poderão reduzir seus preços ao 
valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

23.2 A apresentação de novas propostas na form deste item não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante melhor classificado. 

23.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 
licitante vencedor, estes serão classificados segu do a ordem da última proposta individual 
apresentada durante a fase competitiva. 
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23.4 Esta ordem de classificação dos licitantes regi trados deverá ser respeitada nas contratações 
e somente será utilizada acaso o melhor colocad no certame não assine a ata ou tenha seu 
registro cancelado, na forma do art. 10, 11 e § 1°, do Decreto Municipal n. o 096, de 5 de 
setembro de 2016. 

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PE IDO DE ESCLARECIMENTO 
24.1 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na 
forma prevista no edital, até cinco dias úteis ant riores à data fixada para abertura da sessão 
pública. Decairá do direito de impugnar o Edital e licitação o licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder a sessão. 

24.2 A impugnação poderá ser realizad por forma eletrônica, pelo e-mail 
compras@mercedes.pr.gov.br, ou por petição dirig da ou protocolada no endereço constante do 
preâmbulo deste Edital. 

24.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos respo sáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil contado da data de recebimento 
da impugnação. 

24.4 Acolhida a impugnação, será definida e public da nova data para a realização do certame. 

24.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a est 
Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis anteriores à dat 
exclusivamente por meio eletrônico 
compras@mercedes.pr.gov.br. 

processo licitatório deverão ser enviados ao 
designada para abertura da sessão pública, 
Ia internet, através do e-mail 

24.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclare imentos no prazo de um dia útil, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisi ar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 

24.7 As impugnações e pedidos de esclarecimen os não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

24.7.1 A concessão de efeito suspensivo à i pugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do proce so de licitação. 

24.7.2 As respostas aos pedidos de esclar cimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração 

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
25.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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25.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualq er fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será autom ticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente est belecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 

25.3 Todas as referências de tempo no Edital, no viso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília - DF. 

25.4 No julgamento das propostas e da habilitação o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos do umentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e a essível a todos, atribuindo-Ihes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.5 A homologação do resultado desta licitação n o implicará direito à contratação. 

25.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não c mprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança d contratação. 

25.7 Os licitantes assumem todos os custos de pre aração e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, respon ável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se inicia e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 

25.9 O desatendimento de exigências formais nã essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento o ato, observados os princípios da isonomia 
e do interesse público. 

25.10 Em caso de divergência entre disposições d ste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edit 1. 

25.11 O Edital e anexos estão disponibilizad s, na íntegra, nos endereços eletrônicos 
www.mercedes.pr.gov.brllicitacoes.php e www. omprasgovernamentais.gov.br, e também 
poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Dr. Oswaldo Cruz, n°. 555, Centro, na Cidade de 
Mercedes, Estado do Paraná, nos dias úteis, no h rário das 08:00 horas às 12:00 Horas e das 
13:30 horas às 17:30 horas, mesmo endereço período no qual os autos do processo 
administrativo permanecerão com vista franqueada os interessados. 
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25.l1.1 Os interessados em adquirir fotocó ia deste Edita! e seus anexos, poderão fazê-lo 
mediante recolhimento do respectivo cust de reprodução gráfica, na forma do Decreto 
n. o 007/2021, sendo gratuito o seu forneci ento por correio eletrônico ou por gravação 
em mídia removível disponibilizada pelo in eressado, desde que, por este solicitado. 

25.12 Integram este Edita!, para todos os fins e efe tos, os seguintes anexos: 

25.l2.l ANEXO I - Termo de Referência; 

25.12.2 ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Preços; 

25.12.3 ANEXO II - Minuta de Termo de C ntrato (quando for o caso). 

25.13 As questões decorrentes da execução d ste Pregão que não possam ser dirimidas 
administrativamente serão processadas e ju!gadas no Foro da Comarca de Marechal Cândido 
Rondon-PR, com exclusão de qualquer outro, por ais privilegiado que seja. 

Município de 2_es - PR, 2=:ro de 2021. 
Laerton eber 
PREFEI O 
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ANEXpI 
TERMO DE REFERÊNCIA 

LOTE 01- Medicamentos diversos 

l-DO OBJETO 
1.1 Formalização de Ata de Registro de Preç DS para eventual aquisição de medicamentos 
injetáveis e demais medicamentos, para utilização em pacientes atendidos sob regime de pronto 
atendimento, no Centro de Saúde da sede do mun cípio de Mercedes, conforme especificações, 
condições, preços máximos unitário e total, q antidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento: 

Item Qtd Unid Código BR R$ Unit R$ Total Descrição 

1 100 unid BR0318906 

Ambroxol, ~ aI cloridrato, 7,5 
mg/ml, (solução esteril para 
nebulização) 1 P flaconetes de 2 
ml 

43,61 4.361,00 

2 20 unid 

Anestésico o [tálmico (cloridrato 
de Tetracaína (10 mg/ml) e 
cloridrato d~ Fenilefrina (1 
mg/ml); 10 m 

BR0396853 11,25 225,00 

3 
4 

100 unid BR0446251 Carvão Ativar o _Qó; 5 Gramas 17,81 1.781,00 
40,00 

5 

6 100 unid 

7 50 unid 

8 500 unid 

9 50 unid 

10 1000 unid 

11 25 unid 

12 100 unid 

1000 unid BR0267613 Captopril; 25 jngl com__R 0,04 
500 unid Clopidogrel; 75 mg/ comp 0,50 BR0272045 

Colagenase, associada com 
BR0270495 cloranfenicol, 0,6u/g + 0,01 g/g - 19,15 

pomada - 30 gamas 

BR0268959 Colagenase: ,2UIIG - Pamada 24,54 
30 gramas 

BR0273402 Dinitrato de Isossorbida; 5mg/ 0,30 
comp SL 
Fenoterol, brc meto de; 5mg/ml 

BR0396470 fr. 20ml (sch ção para inalação 5,17 
0,25mg/ml 20 nl) 

BR0267674 Hidroclorotiaz da; 25 mg / com_Q 0,03 

BR0448241 Hidrogel gel com AIginato de 50,92 
cálcio cl 85 gr mas 
Ipratrópio, brometo de; 

BR0268331 0,25mg/ml fr. JOml (solução para 1,17 
inalação 0,25n g/ml 20ml) 

Processo Licitatorio n° 37/2021 Pág 29/65 

250,00 

1.915,00 

1.227,00 

150,00 

258,50 

30,00 

1.273,00 

117,00 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-80pO - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR " ~_.I. ~_ ... __ ,J __ ~ •..••.•• _ •• __ ....J •• 1.-_ ,..,. ••• In I Ar- ~Â rv ,.,.....,,, 11"\",... ..• ",.... 



,!t1. Município de Mercedes 
i Estado do Paraná 

~dital de Pregão Eletrônico n° 20/202 

Item Qtd Unid Código BR D scrição R$ Unit R$ Total 

13 5 unid BR0269845 Lidocaina 5 pray 10% (100 75,33 376,65 mg/ml) 50 ml 
14 1000 unid BR0268856 Losartana; 50 P1g/ comp 0,12 120,00 

15 500 unid BR0267728 Nifedipino; 10mg/caps 0,20 100,00 gelatinosas de liberação rápida 

Óleo de giras 01; 200 ml (ácidos 
graxos essenc . ais, composto dos 

16 20 unid BR0281657 ácidos capríli. o, cáprico, láurico: 4,77 95,40 
linolêico, le citina de soja, 
associados co m vitaminas "a" e 
"e", tipo: loçãc oleosa) 
Pomada oftá lmica estéril de 
acetato de ret nol (10.000 UIIg), 

17 20 unid BR0274918 aminoácidos (25 mg/g), 12,12 242,40 
metionma (5 mg/g) e 
cloranfenicol ( 5 mg/g) c/ 3,5 g. 

18 100 unid BR0271140 Rifamicina s ray; 10mg/ml fr. 3,78 378,00 
20ml spray 

19 100 unid BR0272089 Sulfadizina d prata 10 mg/g, 44,30 4.430,00 creme; 400gra [nas 
17.369,95 

Valor total máximo do LOTE 01: R$ 17.369,95 dezessete mil, trezentos e sessenta e no 
reais e noventa e cinco centavos). 

LOTE 02 - Medicamentos controlados 
Item Qtd Unid Código BR De scrição R$ Unit R$ Total 

1 50 unid BR0268069 Clorpromazine , cloridrato de; 1,50 75,00 
5mg/ml c/5m l-1M 

2 300 unid BR0395147 Diazepam; 10r ng/Zml - 1M/IV 0,88 264,00 
3 20 unid BR0268960 Dopamina; 50 ng/ml c/10 ml-IV 1,75 35,00 

4 100 unid BR0267107 Fenitoína Só ica; 50mg/ml c/ 3,48 348,00 
5ml- 1M/IV 

5 50 unid BR0300725 Fenobarbital Sódico; 100mg/ml 2,60 130,00 
c/ 2ml - IM/I\ 

6 60 unid BR0271950 Fentanila, citra to de; 50mcg/ml c/ 8,41 504,60 
10 ml- IM/IV Espinhal 
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Item Qtd Unid Código BR D ~scrição R$ Unit R$ Total 

7 50 unid BR0271950 F entanila, Ci rato de; 50mcg/ml 2,73 136,50 c/5ml- 1M/I lT /Espinhal 

8 50 unid BR0268510 Flumazenil; ( ,1mg/ml c/ 5ml - 14,77 738,50 IV 
9 100 unid BR0292196 Haloperidol; mg/ml c/ 1 ml - 1M 1,59 159,00 

10 60 unid B0268481 Midazolam, n haleato de; 5mg/ml 18,38 1.102,80 c/10 ml- Im/ V/Reta1 

11 50 unid BR0268481 Midazolan, rr aleato de; 5mg/ml 6,04 302,00 c/3m! - Im/I\ /Retal 

12 100 unid BR0271386 Morfina, sulf to de; 10mg/ml c/ 6,04 604,00 
1 ml - 1M/IV/I eridural/Intrateca! 

13 10 unid BR0272326 Naloxona, cloridrato de; 8,11 81,10 
0,4mg/ml c/I 11- IV/IM/SC 

14 50 unid BR0268970 Nitroglicerina 5 mg/ml cll O ml- 42,43 2.121,50 IV 

15 50 unid BR0453501 Nitroprusseto de Sódio 25 mg/ml 21,02 1.051,00 
c/2 ml-IV 

16 20 unid BR0272329 Petidina, clori drato de; 50mg/ml 3,93 78,60 
c/ 2ml - IM/I\ /SC 

17 10 unid BR0305935 Propofol; 10m g/ml c/20ml- IV 26,86 268,60 

18 100 unid BR0269818 Terbutalina, ~ ulfato 0,5 mg/ml 1,91 191,00 
c/I ml/SC/IV 

19 1500 unid BR0292382 Tramadol, cloridrato de; 1,46 2.190,00 
50mg/ml c/ 2n 1- IM/IV/SC 

10.381,20 
Valor total máximo do LOTE 02: R$ 10.381,20 (dez mil, trezentos e oitenta e um reais e 
vinte centavos). 

LOTE 03 - Medicamentos injetáveis 
Item Qtd Unid Código BR De crição R$ Unit R$ Total 

1 200 unid BR0271687 Ácido Ascórb ico; 100mg/ml c/ 0,94 188,00 
5ml-IM/IV 

2 100 unid BR0327566 Ácido Tranex nico; 50mg/ml c/ 6,31 631,00 
5ml- IV 

3 500 unid BR0278281 Adenosina; 3rr g/ml c/ 2ml - IV 11,31 5.655,00 
4 1000 unid BR0276839 Água destilad a 10mlinj 0,27 270,00 
5 500 unid BR0276839 Água destilada 5ml inj. 0,30 150,00 
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Item Qtd Unid Código BR D escrição R$ Unit R$ Total 

6 50 unid BR0268381 Amicacina, s ~lfato de; 250mg/ml 2,25 112,50 
c/ 2ml - IV II1Yr 

7 100 unid BR0292402 Aminofilina; 24mg/ml c/ 10ml - 1,33 133,00 IV 

8 100 unid BR0271710 Amiodarona, cloridrato de; 3,08 308,00 
50mg/ml c/ 3 11- IV 

9 50 unid BR0442727 Ampicilina Sódica 500mg pó 3,65 182,50 
injetável - 1M 'IV 

10 50 unid BR0268214 Atropina, sul ato de; 0,25mgll ml 0,56 28,00 
- IV/IM/SC 

Benzilpenicili na Benzatina/ 
11 200 unid BR0270612 suspensão; 1. bOO.OOO U/300.000 8,14 1.628,00 

U/ml c/ diluer te 
Benzilpenicili na Benzatina/Pó 

12 600 unid BR0270612 suspensão inje tável; 1.200.000 UI 9,74 5.844,00 
pó injetável- M 
Benzilpenicili 1a Benzatina/Pó 

13 100 unid BR0270613 suspensão inj tável; 600.000 UI 9,70 970,00 
pó injetável - M 

14 25 unid BR0268222 Bicarbonato c e sódio (mEq/ml); 0,79 19,75 
8,4% c/ 10ml 

15 900 unid BR0269958 Bromoprida; ~mg/ml c/ 2ml - 
2,19 1.971,00 EV/IM 

Ceftriaxona sódica 500mg 
16 300 unid BR0442703 pó+lidocaína % 2ml; 500mg pó 13,71 4.113,00 

injetável + dih ente 2ml- 1M 

17 800 unid BR0442701 Ceftriaxona S pdica; 1 grama pó 12,83 10.264,00 
injetável- EV 

18 1000 unid BR0448845 Cetoprofeno I ~; 50mg/ml c/ 2ml 1,89 1.890,00 
-IV/1M 

19 1000 unid BR0448844 Cetoprofeno/ pó liófilo; 4,75 4.750,00 100mg/EV 

20 500 unid BR0340167 Cimetidina; 1 Omg/ml c/ 2ml - 1,78 890,00 
IV/1M 

21 25 unid BR0267161 Cloreto de potássio 10%; 0,30 7,50 
100mg/ml c/ 1 )ml- IV 
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Item Qtd Unid Código BR D escrição R$ Unit R$ Total 

22 50 unid BR0267162 Cloreto de po ássio 2,56 mEq/ml; 0,32 16,00 19,1 % cllO m l-IV 

23 50 unid BR0267574 Cloreto de ódio 3,4 mEq/ml; 0,32 16,00 
20% c/ 10ml IV 

24 400 unid BR0268236 Cloreto de só Iio; 0,9% c/ 10ml - 
0,27 108,00 IV 

25 25 unid BR0276283 Deslanosídeo· 0,2mg/ml c/ 2ml - 1,92 48,00 
1M/IV 

26 1000 unid BR0292427 Dexametason fosfato dissódico; 1,42 1.420,00 
4mg/ml c/ 2,5 rnl- 1m/IV 

27 100 unid BR0270999 Dielofenaco botássico; 25mg/ml 0,86 86,00 
c/ 3ml- 1M 

28 250 unid BR0271003 Dielofenaco ' ódico; 25mg/ml c/ 1,00 250,00 
3ml- 1M 

29 2000 unid BR0268252 Dipirona; 50 Omg/ml c/ 2ml - 0,80 1.600,00 IM/EV 
Dipropionato de betametasona + 

30 700 unid BR0270590 fosfato dissódico de 6,48 4.536,00 
betametasona; 5mg + 2mg c/ 1ml 

31 360 unid BR0272645 Enoxaparina s bdica, 40mg/0,4mL 33,33 11.998,80 
- SC/IV 
Epinefrina, eloridrato ou 

32 100 unid BR0268255 hemitartarato Ie; 1mg/ml c/ 1ml 2,74 274,00 
- IM/IV/SC 
Escopolamina butilbrometo de, + 

33 2000 unid BR0270621 dipirona sóc ica; 4mg/ml + 3,74 7.480,00 
500mg/ml c/ 5 nl- IV/1M 

34 500 unid BR0267282 Escopolamina , butilbrometo de; 1,64 820,00 
20mg/ml c/ lrr 1- IV/IM/SC 

35 20 unid BR0272198 Etilefrina, elor . drato; 10mg/ml c/ 1,57 31,40 
1 ml - 1M/IV /S C 

36 200 unid BR0292399 Fitomenadiona (vitamina K); 2,08 416,00 
1 Omg/1 ml c/ 1 ril - 1M 

37 400 unid BR0267666 Furosemida; 10mg/ml c/ 2ml - 0,77 308,00 1m/IV 

38 50 unid BR0268256 Gentamicina, sulfato de; 1,27 63,50 
40mg/ml c/ 2rr 1- 1M/IV 
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Item Qtd Unid 

~dital de Pregão Eletrônico n° 20/2021 

R$ Unit R$ Total Código BR Descrição 

39 20 

200 unid 

unid BR0270019 Gliconato de cálcio; 100mg/ml - 
10% c/ 10ml IV 1,72 34,40 

40 BR0267540 Glicose; 25% 1 Oml- IV 0,44 88,00 
41 200 unid BR0267541 Glicose; 50% 10ml- IV 0,66 132,00 

42 20 unid BR0272796 Heparina sódica; 5.000UIIml c/ 30,38 
5ml / IV 607,60 

43 50 unid BR0268463 ~i~rina sód ca; 5000/0,25Ui/ml 7,21 360,50 

44 40 unid BR0268115 Hidralazina, cloridrato 
20mg/ml c/ lrp.l- IV/1M 

de; 6,52 260,80 

Hidrocortison, succinato de 
45 250 unid BR0342135 sódio de; 10( mg pó injetável - 3,96 

1M/IV 
990,00 

Hidrocortison, succinato de 
46 500 unid BR0342134 sódio de; 50Cmg pó injetável - 8,48 

1M/IV 
4.240,00 

Lidocaína, c oridrato de 2%; 
47 10 unid BR0269852 20mg/ml (COf1 vasoconstritor - 3,61 

20ml) 
36,10 

Lidocaína, c oridrato de 2%; 
48 200 unid BR0269843 20mg/ml (sen vasoconstritor - 4,10 

20ml) 
820,00 

49 30 unid BR0268264 Metilergometr na, maleato de; 2,08 
0,2mg/ml c/ lrnl > SC/EV/IM 

62,40 

50 1000 unid BR026731 O Metoclopran;~( a, cloridrato de; 0,58 
10mg/2ml - 11\ /IV 

580,00 

51 30 unid BR0345259 Metropolol, tartarato de; lmg/ml 28,06 
c/ 5ml- IV 

841,80 

52 40 unid BR0305717 Norepinefrina, hemitartarato de; 6,67 
lmg/ml c/ 4ml- IV 

266,80 

53 30 unid BR0268277 Ocitocina 5UIIIllI 1 ml 1,64 49,20 

54 300 unid BR0268160 Omeprazol sédico - diluente; 29,62 
40mg/pó liófilc injetável - IV 

8.886,00 

55 1000 unid BR0268504 Ondansetrona, cloridrato de; 
2mg/ml c/ 2ml r- IV/1M 

1,74 1.740,00 
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Município de Mercedes 
Estadc do Paraná 

Item Qtd Unid Código BR I escrição R$ Unit R$ Total 

3,80 2.280,00 56 600 unid BR0272336 

Piridoxina, cloridrato de + 
dimenidrinat + glicose + 
frutose; 5m /ml + 3mg/ml + 
100mg/ml + 100mg/ml - 10ml - 
EV 
Piridoxina, cloridrato de + 

57 500 unid BR0272334 dimenidrinatc; 50mg/ml + 1,70 
50mg/ml- lrnl- 1M 

850,00 

58 1000 unid BR0363088 Polivitaminico; 2ml- EV/IM 1,29 

BR0267769 Prometazina, cloridrato 
25mg/ml c/ 2 ~l - 1M 

de; 59 500 unid 2,52 

BR0267735 Ranitidina, cloridrato 
25mg/ml c/ 2 ~l- IV/1M 

de; 60 1500 unid 0,57 

61 30 unid BR0268076 Sulfato de magnésio 10% c/ 10ml 042 
-1M/IV ' 

1.290,00 

1.260,00 

855,00 

12,60 

62 10 unid BR0268075 Sulfato de magnésio 50% c/ 10ml 462 
-1m/IV ' 

BR0290168 Suxametônio anidro, cloreto de; 14,34 
500mg pó par solução injetável 

Valor total máximo do LOTE 03: R$ 96.353,15 noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e 
três reais e quinze centavos) 

1.2 A Ata de Registro de Preços terá vigência e 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura. 

1.3 Eventual instrumento contratual celebrado terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da 
data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57 da Lei n° 8.666/93. 

1.4 Os licitantes deverão observa~ na formulacão de suas nronostas. as disnosicões do item 
15 - DOS PRECOS MÁXIMOS deste Termo de Referência. 

1.5 Havendo QualQuer discordância entre a descricão e unidade de medida do CATMAT e a 
do Edital, prevalecerá a descricão e unidade de n edida constante no Edital. 

2 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTR~TAÇÃO 
2.1 A presente contratação visa possibilitar a manutenção das atividades de pavimentação 
asfáltica e recuperação de vias, de forma a ofertar melhores condições de tráfego e segurança 

unid 63 20 

aos usuários. 
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3 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
3.1 Os bens a serem adquiridos são comuns, n 
qualidade podem ser objetivamente definidos no 
meio de especificações reconhecidas e usuais do 

medida em que os padrões de desempenho e 
resente Termo de Referência (item 1.1), por 
ercado. 

4 - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃ DO OBJETO. 
4.1. A entrega do objeto por parte da contratad , de modo fracionado, deverá se dar após a 
emissão da Ordem de Compra. O objeto deverá s entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, a contar da emissão da Ordem de Comp a, e deverá ser efetuada no Município de 
Mercedes, em horário de expediente, nas dependê cias da Unidade de Saúde da sede municipal, 
situada a Rua Dr. Oswaldo Cruz, n" 707, Centro, n Município de Mercedes. 

4.2. A entrega do objeto deverá ser efetuada n horário de expediente desta municipalidade 
(de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:30h), sendo que a mesma 
deverá ser acompanhada por representante do Mun cípio de Mercedes. 

4.3. A detentora da Ata de Registro de Preços, ao emitir a competente Nota Fiscal, deverá 
realizar o adequado preenchimento do Código TIN e dos campos dos Grupos 180 e K, 
cabendo-lhe a comprovação mediante a apresentaç o do respectivo arquivo XML. 

4.4. O objeto deverá ter validade mínima de 1 ( doze) meses, contados a partir da data de 
entrega. Quando da entrega, o objeto deverá, aind , possuir prazo de validade equivalente a, no 
mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de sua val dade, contados da data de fabricação. 

4.5. Os bens serão recebidos provisoriamente 10 ato de entrega, pelo(a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, p a efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes nes e Termo de Referência e na proposta. 

4.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referênc a e na proposta, devendo ser substituídos no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificaçã da contratada, às suas custas, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades. 

4.7. Os bens serão recebidos definitivamente o prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da quali ade e quantidade do material e consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado. 

4.7.1. Na hipótese de a verificação a que s refere o subi tem anterior não ser procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á com realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
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4.8. O recebimento provisório ou definitivo o objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta xecução do contrato. 

5 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
5.1 São obrigações do Contratante: 

5.1.1 receber o objeto no prazo e condiçõe estabelecidas no Edital e seus anexos; 

5.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações con tantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 

5.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, obre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que sej substituído, reparado ou corrigido; 

5.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprime to das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

5.1.5 efetuar o pagamento à Contratada valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Ed tal e seus anexos; 

5.6 A Administração não responderá por quaisq er compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução contratual, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Co tratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1 A Contratada deve cumprir todas as obriga ões constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus o riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 

6.1.1 efetuar a entrega do objeto em pe feitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Termo de R ferência e seus anexos, acompanhado da 
respectiva nota fiscal, na qual constarão a indicações referentes a (quando cabível): 
marca, fabricante, modelo, procedência, n° d lote e razo de arantia ou validade; 

6.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e dan s decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defes do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

6.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às sua expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
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6.1.4 comunicar o Contratante, no praz 
antecede a data da entrega, os motivos 
previsto, com a devida comprovação; 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
e impossibilitem o cumprimento do prazo 

6.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condiçõe de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

6.1.6 indicar preposto para representá-Ia d rante a execução do contrato; 

6.1. 7 responsabilizar-se por quaisquer dan s causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, uando do fornecimento do objeto; 

6.1.8 prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, 
obrigando-se a atender, de imediato, toda as reclamações a respeito da qualidade e 
desempenho do objeto fornecido; 

6.1.9 executar diretamente a Ata, se transferência de responsabilidades ou 
subcontratações não autorizadas pelo Contra ante. 

7-DASUBCONTRATAÇÃO 
7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto li itatório. 

8 - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
8.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa urídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as d mais cláusulas e condições do contrato; não 
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e h ja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 

9 - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA E CUçÃO 
9.1 Nos termos do art. 67 Lei n" 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anota do em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução e determinando o qu for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados. 

9.1.1 O recebimento de material de valor uperior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e 
seis mil reais) será confiado a uma co issão de, no mínimo, 3 (três) membros, 
designados pela autoridade competente. 
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9.2 A fiscalização de que trata este item n 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qual 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 
corresponsabilidade da Administração ou de seus 
art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

exclui nem reduz a responsabilidade da 
uer irregularidade, ainda que resultante de 
, na ocorrência desta, não implica em 
gentes e prepostos, de conformidade com o 

9.3 O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indica do dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determina do o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os a ontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

10 - DO PAGAMENTO 
10.1 O pagamento será realizado no prazo máxi o de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatu a, em meio eletrônico, mediante 
ordem/crédito/depósito/transferência em banco, agência e conta corrente indicados pelo 
contratado. 

10.1.1 Os pagamentos decorrentes de despe as cujos valores não ultrapassem o limite de 
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do 
art. 5°, § 3°, da Lei n" 8.666, de 1993. 

10.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 
contratante atestar a execução do objeto do contrato 

10.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penali ade imposta ou inadimplência, o pagamento 
ficará sobrestado até que a Contratada providenci as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comp ovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para o Contratante. 

10.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem/comando em meio eletrônico, para crédito/d ósito/transferência. 

10.5 Havendo a efetiva execução do objeto e, ve ificada a não manutenção dos requisitos de 
habilitação e qualificação técnica pela Contratada, o pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a c ntratada não regularize sua situação. 

10.6 Quando do pagamento, será efetuada a retenç o tributária prevista na legislação aplicável. 
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10.6.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, não sofrer a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele r gime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovaç o, por meio de documento oficial, de que faz 
jus ao tratamento tributário favorecido previ to na referida Lei Complementar. 

10.7 Nos casos de eventuais atrasos de paga ento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica onvencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data o vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da segui e fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pa amento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
r = Índice de compensação financeira = 0,0001643 ,assim apurado: 

I = ( 6 I 100 ) I = O 00016438 
I = (TX) TX Percentual da taxa anual = 6% 

365 
11 - DO REAJUSTE 
11.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no pra o de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 

11.1.1 Dentro do prazo de vigência do cont ato e mediante solicitação da contratada, os 
preços contratados poderão sofrer reajuste ós o interregno de um ano, aplicando-se o 
índice IPCA-rBGE exclusivamente para a obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade. 

11.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o i terregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

11.3 No caso de atraso ou não divulgação do í dice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada ela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja divulgado índice definitivo. Fica a CONTRATADA 
obrigada a apresentar memória de cálculo refer nte ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer. 

11.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para r ajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
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11.5 Caso o índice estabelecido para reajustament venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em subs ituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 

11.6 Na ausência de previsão legal quanto ao ín ice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor rema escente, por meio de termo aditivo. 

11.7 O reajuste será realizado por apostilamento. 

12 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
12.1 Não haverá exigência de garantia contratual a execução. 

13 - A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 
13.1 Não haverá exigência de garantia contratu 1, complementar à garantia legal, dos bens 
fornecidos na presente contratação. 

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
14.1 Comete infração administrativa nos termos Lei n° 10.520, de 2002, a Contratada que: 

14.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

14.1.2 ensejar o retardamento da execução d objeto; 

14.1.3 falhar ou fraudar na execução do con ato; 

14.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 

14.1.5 cometer fraude fiscal; 

14.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto d ste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

14.2.1 Advertência, por faltas leves, assi entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante; 

14.2.2 multa moratória de 1 % (um por ce to) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 ( quinze) dias; 

14.2.3 multa compensatória de 10 % (dez p r cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total do objeto; 
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14.2.4 em caso de inexecução parcial, a m lta compensatória, no mesmo percentual do 
subi tem acima, será aplicada de forma prop rcional à obrigação inadimplida; 

14.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Mercedes, 
pelo prazo de até dois anos; 

14.2.6 impedimento de licitar e contrata com o Município de Mercedes com o 
consequente descredenciamento no sis ma de cadastramento de fornecedores 
eventualmente mantido pelo Município, pel prazo de até cinco anos; 

14.2.6.1 A Sanção de impedimento e licitar e contratar prevista neste subitem 
também é aplicável em quaisque das hipóteses previstas como infração 
administrativa no subitem 14.1 deste rmo de Referência. 

14.2.7 declaração de inidoneidade para licit r ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determina tes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade q e aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir o Contrat te pelos prejuízos causados; 

14.3 As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 1 .2.5,14.2.6 e 14.2.7 poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, desc ntando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

14.4 Também ficam sujeitas às penalidades do a . 87, III e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que: 

14.4.1 tenham sofrido condenação definitiv por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

14.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

14.4.3 demonstrem não possuir idoneidad para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

14.5 A aplicação de qualquer das penal ida es previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a mpla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 

14.6 A autoridade competente, na aplicação das s nções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
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14.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados o Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Municípi de Mercedes, ou deduzidos da garantia, ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida tiva e cobrados judicialmente. 

14.7.1 Caso o Contratante determine, a mu ta deverá ser recolhida no prazo máximo de 
15 ( quinze) dias, a contar da data do ecebimento da comunicação enviada pela 
autoridade competente. 

14.8 Caso o valor da multa não seja suficiente p ra cobrir os prejuízos causados pela conduta 
do licitante, o Contratante poderá cobrar o valor emanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil. 

14.9 A autoridade competente, na aplicação das anções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

14.10 Se, durante o processo de aplicação de p nalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei n" 12.84 ,de 1 ° de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão er remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão s bre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Respons ilização - PAR. 

14.11 A apuração e o julgamento das demais infra ões administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estr ngeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1 ° de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidad administrativa. 

14.12 O processamento do PAR não interfer no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorr ncia de danos e prejuízos à Administração 
Pública resultantes de ato lesivo cometido por pes oa jurídica, com ou sem a participação de 
agente público. 

1S - DOS PREÇOS MÁXIMOS. 
15.1 O preço total máximo do objeto do presente ertame é de R$ 124.104,30 (cento e vinte e 
quatro mil, cento e quatro reais e trinta centavos) c nforme disposto no item 1.1 deste Termo de 
Referência, onde se verificam os valores máximos u itário e total admitidos. 

15.2 Os fornecedores deverão respeitar o Preço áximo de Venda ao Governo - PMVG, 
aplicando o Coeficiente de Adequado de Preço - C P (Comunicado n° 15/2018 - Resolução n" 
03/2011 - CMED) sobre o Preço de Fábrica - PF, d s produtos definidos no art. 2° da Resolução 
n° 03/2011-CMED [PMVG = PF*(I-CAP)], a fim d se obter o PMVG. 
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15.3 Nos casos em que não é aplicado o CAP nos fornecimentos para órgãos públicos por meio 
de licitações, o fornecedor é obrigado a vender o produtos tendo como referencial máximo o 
Preço do Fabricante - PF (Orientação Interpretati a da CMED 02/200613 e artigo 5°, §1°, da 
Resolução n° 02/2018-CMED). 

15.4 Em caso de descumprimento das normas do Coeficiente de Adequação de Preços - CAP, 
será encaminhada denúncia à Secretaria Executi a da Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos - CMED, bem como, ao Ministério úblico. 

15.5 As propostas apresentadas pelos licitantes dev rão contemplar, expressamente, a isenção do 
ICMS disciplinada pelo Convênio ICMS CONFA n" 87/2002 e outros convênios e normas que 
impliquem desoneração tributária. 

15.5.1 Eventual recusa em conceder a isenç o prevista no Convênio ICMS CONFAZ n" 
87/2002 ou em outro convênio/norma, será enunciada à Secretaria Executiva da CMED 
e ao Ministério Público. 

16 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
16.1 As despesas para atender a esta licitação stão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Município d Mercedes para o exercício de 2020, na 
classificação abaixo: 

02.007.10.301.0006.2028 - Gestão das Unidades e Atenção Básica. 
Elemento de despesa: 33903009; 33903203 
Fonte de recurso: 000, 494, 505; 000, 30 ,505 

02.007.10.302.0006.2029 - Gestão da Unidade de Pronto Atendimento. 
Elemento de despesa: 33903009; 33903203 
Fonte de recurso: 000, 303, 505; 000 

Município de Mercedes - PR, 24 de fikverei de 20 1. 

L)~ 
aerton W ber 
PREFEI O 
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ANEX 11 
MINUTA DA ATA DE RE ISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE P ÇOS N° /2021 
VALIDADE: 12 ( oze) meses 

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direit público interno, com sede administrativa na 
Rua Dr. Oswaldo Cruz, n." 555, Centro, na Cida e de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato 
representado por seu Prefeito, o Exmo. Sr. La ton Weber, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Av. Dr. Mário Totta, n" 588, Centr , considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, par REGISTRO DE PREÇOS, n" ./200 , 
publicada no de ./ ./2021, processo adm nistrativo n." , RESOLVE registrar os 
preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada( ) nesta ATA, de acordo com a classificação 
por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) co da(s), atendendo as condições previstas no 
edital, sujeitando-se as partes às normas constante na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, no Decreto Municipal n. ° 096, de 5 de setembro de 2016, e em conformidade 
com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de 
especificado(s) no(s) item(ns) do Te 
Pregão n° 120 , que é parte integrante de 
independentemente de transcrição. 

reços para a eventual aquisição de , 
o de Referência, anexo do edital de 
a Ata, assim como a proposta vencedora, 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUAN ITATIVOS 
2.1 O preço registrado, as especificações do objet , a quantidade, fornecedor( es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seg em: 

Fornecedor: INSERIR DADOS COMPLETOS O FORNECEDOR E REPRESENTANTE 
LEGAL 
Especificação do objeto: 
LOTE 01- Medicamentos diversos 

BR0396853 

1 100 unid BR0318906 

Ambroxol, s cloridrato, 7,5 
mg/ml, (solu ão esteril para 
nebulização) 1 O flaconetes de 2 
ml 

Item Qtd Unid Código BR De crição R$ Unit R$ Total 

Anestésico oftá lmico (cloridrato 
de Tetracaína (10 mg/ml) e 
cloridrato de Fenilefrina (1 
m Iml); 10 ml 

unid 20 2 
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Item Qtd Unid Código BR D scrição R$ Unit R$ Total 
3 100 unid BR0446251 Carvão Ativac o pó; 5 Gramas 
4 1000 unid BR0267613 Captopril; 25 ng/ comp 
5 500 unid BR0272045 Clopidogrel; 7 5 mg/ comp 

Colagenase, associada com 
6 100 unid BR0270495 cloranfenico 1, 0,6u/g + 0,01 g/g - 

pomada - 30 g amas 

7 50 unid BR0268959 Colagenase: ,2UIIG - Pamada 
30 gramas 

8 500 unid BR0273402 Dinitrato de Isossorbida; 5mg/ 
comp SL 
Fenoterol, brc meto de; 5mg/ml 

9 50 unid BR0396470 fr. 20ml (sol ção para inalação 
0,25mg/ml 201 nl) 

10 1000 unid BR0267674 Hidroclorotiaz da; 25 mg I comp 

11 25 unid BR0448241 Hidrogel gel com Alginato de 
cálcio c/ 85 gr mas 
Ipratrópio, brometo de; 

12 100 unid BR0268331 0,25mg/ml fr. 20ml (solução para 
inalação 0,25rr [g/ml Züml) 

13 5 unid BR0269845 Lidocaina S pray 10% (100 
mg/ml) 50 ml 

14 1000 unid BR0268856 Losartana; 50 ngl comp 

15 500 unid BR0267728 Nifedipino; 10mg/caps 
gelatinosas de iberação rápida 

Óleo de girass pl; 200 ml (ácidos 
graxos essenc iais, composto dos 

16 20 unid BR0281657 ácidos caprílic r, cáprico, láurico: 
linolêico, le itina de soja, 
associados cor n vitaminas "a" e 
"e", tipo: loção oleosa) 
Pomada oftá nuca estéril de 
acetato de ret inol (10.000 UIIg), 

17 20 unid BR0274918 aminoácidos (25 mg/g), 
metiomna 5 mg/g) e 
cloranfenicol ( mg/g) cl 3,5 g. 

18 100 unid BR0271140 Rifamicina sp ay; 10mg/ml fr. 
20ml spray 
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Item Qtd Unid Código BR D4 scrição R$ Unit R$ Total 

19 100 unid BR0272089 Sulfadizina c e prata 10 mg/g, 
creme; 400gra!mas 

Valor total máximo do LOTE 01: R$ xx.xxx.xx ( xxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

LOTE 02 - Medicamentos controlados 
Item Qtd Unid Código BR 

BR0268069 Clorpromazin, cloridrato de; 
5mg/ml c/ 5m - 1M 

1 50 unid 

R$ Unit R$ Total D, scrição 

2 300 unid BR0395147 Diazepam; 1 O ng/Zml - 1M/IV 
3 20 

100 unid 

unid BR0268960 Dopamina; 50 ~1g/ml cll O ml -IV 

4 

5 50 unid 

BR0267107 Fenitoína Só ica; 50mg/ml c/ 
5ml-IM/IV 

BR0300725 Fenobarbital Sódico: 100mg/ml 
c/ 2ml - 1M/Iv 

6 60 unid BR0271950 Fentanila, citrato de; 50mcg/ml c/ 
10 ml - 1M/IV Espinhal 

7 50 unid BR0271950 Fentanila, Cit ato de; 50mcg/ml 
c/ 5ml- 1M/IV /Espinhal 

8 50 unid BR0268510 Flumazenil; O lmg/ml c/ 5ml - 
IV 

9 100 unid BR0292196 Haloperidol; 5lng/ml c/ 1 ml - 1M 

10 

11 50 unid 

60 unid B0268481 Midazolam, maleato de; 5mg/ml 
c/ 10 ml - Im/IIV /Retal 

BR0268481 Midazolan, m leato de; 5mg/ml 
c/ 3 ml - 1m/IV Retal 

12 100 unid BR0271386 Morfina, sulfa o de; lOmg/ml cl 
1 ml - 1M/IV /P bridural/Intratccal 

13 10 unid BR0272326 Naloxona, cloridrato de; 
0,4mg/ml c/ ln 1- IV/IM/SC 

14 

15 

50 

50 

unid 

unid 

BR0268970 Nitroglicerina D mg/ml c/I O ml 
IV 

BR0453501 Nitroprusseto c e Sódio 25 mg/ml 
c/2 ml -IV 

16 

17 

20 

10 

unid 

unid 

BR0272329 Petidina, clori: rato de; 50mg/ml 
c/ 2ml - 1M/IV SC 

BR0305935 Propofol; 10m~ /ml c/ 20ml- IV 
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Item Qtd U nid Código BR D scrição R$ Unit R$ Total 

18 100 unid BR0269818 Terbutalina, sulfato 0,5 mg/ml 
c/I ml /SC/IV 

19 1500 unid BR0292382 Tramadol, cloridrato de; 
50mg/ml c/ 2rpJ - IM/IV/SC 

Valor total máximo do LOTE 02: R$ xx.xxx,xx ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

LOTE 03 - Medicamentos injetáveis 
Item Qtd Unid Código BR De crição R$ Unit R$ Total 

1 200 unid BR0271687 Ácido Ascórb co; 100mg/ml c/ 
5ml-IM/IV 

BR0327566 Ácido Tranexânico; 50mg/ml c/ 
5ml-IV 

2 100 unid 

3 500 unid 
BR0276839 Água destilada 10ml inj 4 1000 unid 
BR0276839 Água destilada 5ml inj. 5 500 unid 

BR0278281 Adenosina; 3mg/ml c/ 2ml - IV 

6 50 unid BR0268381 Amicacina, sul r'ato de; 250mg/ml 
c/ 2ml - IV/1M 

7 100 unid 

de; 8 100 unid 

BR0292402 Aminofilina; 2~mg/ml c/ 10ml - 
IV 

BR0271710 Amiodarona, cloridrato 
50mg/ml c/3m - IV 

9 50 unid BR0442727 Ampicilina S< dica 500mg pó 
injetável - IM/ V 

10 50 unid BR0268214 Atropina, sulfa o de; 0,25mg/lml 
- IV/IM/SC 

11 200 unid 

12 600 unid 

13 100 unid 

Benzilpenicilin Benzatina/ 
BR0270612 suspensão; 1.2 0.000 U/300.000 

V/ml c/ diluent 
Benzilpenicilin Benzatina/Pó 

BR0270612 suspensão injet vel; 1.200.000 UI 
pó injetável - HV1 
Benzilpenicilin Benzatina/Pó 

BR0270613 suspensão inje ável; 600.000 UI 
pó injetável - I ..1 

14 25 unid BR0268222 Bicarbonato de sódio (mEq/ml); 
8,4% c/ 10ml 
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Item Qtd Unid Código BR De crição R$ Unit R$ Total 
15 900 unid BR0269958 Bromoprida; mg/ml c/ 2ml - 

EV/IM 
Ceftriaxona sódica 500mg 

16 300 unid BR0442703 pó+lidocaína 1 Yo 2ml; 500mg pó 
injetável + dilu ente 2ml- 1M 

17 800 unid BR0442701 Ceftriaxona Sé dica; 1 grama pó 
injetável - EV 

18 1000 unid BR0448845 Cetoprofeno I:t-. ~; 50mg/ml c/ 2ml 
- IV/1M 

19 1000 unid BR0448844 Cetoprofeno/ pó liófilo; 
100mg/EV 

20 500 unid BR0340167 Cimetidina; 15 Omg/ml c/ 2ml - 
IV/1M 

21 25 unid BR0267161 Cloreto de potássio 10%; 
100mg/ml c/ 1 C ml-IV 

22 50 unid BR0267162 Cloreto de potá ssio 2,56 mEq/ml; 
19,1% cll O ml IV 

23 50 unid BR0267574 Cloreto de só Iio 3,4 mEq/ml; 
20% c/ 10ml- V 

24 400 unid BR0268236 Cloreto de sódi ); 0,9% c/ 10ml - 
IV 

25 25 unid BR0276283 Deslanosídeo; ( ,2mg/ml c/ 2ml - 
1M/IV 

26 1000 unid BR0292427 Dexametasona osfato dissódico; 
4mg/ml c/ 2,5m - 1m/IV 

27 100 unid BR0270999 Diclofenaco pc ássico; 25mg/ml 
c/ 3ml- 1M 

28 250 unid BR0271003 Diclofenaco só [ico; 25mg/ml c/ 
3ml-IM 

29 2000 unid BR0268252 Dipirona; SOOr pg/ml c/ 2ml - 
IM/EV 
Dipropionato d betametasona + 

30 700 unid BR0270590 fosfato d ssódico de 
betametasona; 5 rng + 2mg c/ lml 

31 360 unid BR0272645 Enoxaparina sóc ica; 40mg/0,4mL 
- SC/IV 
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Item Qtd Unid Código BR De scrição R$ Unit R$ Total 
Epinefrina, eloridrato ou 

32 100 unid BR0268255 hemi tartarato e; 1mg/ml c/ 1ml 
-1M/IV/Se 

33 
Escopolamina, butilbrometo de, + 

2000 unid BR0270621 dipirona sód ca; 4mg/mI + 
500mg/ml c/ 5 tnl- IV/1M 

34 500 unid BR0267282 Escopolamina, butilbrometo de; 
20mg/ml c/ 1 rr. 1- IV/1M/Se 

35 20 unid BR0272198 Etilefrina, elor drato; 10mg/ml c/ 
l ml=- IMlIV/S t 

36 200 unid BR0292399 Fitomenadiona (vitamina K); 
1 Omgll ml c/ II nl- 1M 

37 400 unid BR0267666 Furosemida; 1 )mg/mI c/ 2ml - 
1m/IV 

38 50 unid BR0268256 Gentamicina, sulfato de; 
40mg/ml c/2m - 1M/IV 

39 20 unid BR0270019 Gliconato de c leio; 100mg/ml - 
10% c/ 10ml- V 

40 200 unid BR0267540 Glicose; 25% 1 Oml- IV 
41 200 unid BR0267541 Glicose; 50% 1 Jml- IV 

42 20 unid BR0272796 Heparina sódic a; 5.000UIIml c/ 
5ml / IV 

43 50 unid BR0268463 Heparina sódic ; 5000/0,25Ui/ml 
-se 

44 40 unid BR0268115 Hidralazina, eloridrato de; 
20mg/ml c/1m -IV/1M 
Hidrocortisona, succinato de 

45 250 unid BR0342135 sódio de; 100r g pó injetável - 
1M/IV 
Hidrocortisona, succinato de 

46 500 unid BR0342134 sódio de; 500n g pó injetável - 
1M/IV 
Lidocaína, ele ridrato de 2%; 

47 10 unid BR0269852 20mg/ml (com vasoconstritor - 
20ml) 
Lidocaína, el o idrato de 2%; 

48 200 unid BR0269843 20mg/ml (sem vasoconstritor - 
20ml) 
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Item Qtd Unid Código BR De crição R$ Unit R$ Total 

49 30 unid BR0268264 Metilergometri na, maleato de; 
O,2mg/ml c/ l n ~l - SC/EV /IM 

50 1000 unid BR0267310 Metoclopramic a, cloridrato de; 
10mg/2ml - li\- /IV 

51 30 unid BR0345259 Metropolol, ta tarato de; lmg/ml 
c/ 5ml- IV 

52 40 unid BR0305717 Norepinefrina, hemi tartarato de; 
lmg/ml c/4ml -IV 

53 30 unid BR0268277 Ocitocina 5UI/ Inl lml 

54 300 unid BR0268160 Omeprazol só dico - diluente; 
40mg/pó liófilc injetável - IV 

55 1000 unid BR0268504 Ondansetrona, cloridrato de; 
2mg/ml c/ 2ml - IV/1M 
Piridoxina, c oridrato de + 
dimenidrinato + glicose + 

56 600 unid BR0272336 frutose; 5mg/r ~l + 3mg/ml + 
100mg/ml + 1 ( Omg/ml - 10ml - 
EV 
Piridoxina, c oridrato de + 

57 500 unid BR0272334 dimenidrinato; 50mg/ml + 
50mg/ml-lml -1M 

58 1000 unid BR0363088 Polivitaminico; 2ml-EV/IM 

59 500 unid BR0267769 Prometazina, cloridrato de; 
25mg/ml c/2m - 1M 

60 1500 unid BR0267735 Ranitidina, cloridrato de; 
25mg/ml c/2m 1- IV/1M 

61 30 unid BR0268076 Sulfato de mag ésio 10% c/ 10ml 
- 1M/IV 

62 10 unid BR0268075 Sulfato de magr ésio 50% c/ 10ml 
- 1m/IV 

63 20 unid BR0290168 Suxametônio a idro, cloreto de; 
500mg pó para olução injetável 

Valor total máximo do LOTE 03: R$ xx.xxx.xx (x xxxxxxxxxxxxx) 

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao p resente registro de preços consta como ane 
a esta Ata. 
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Estado do Paraná 

dital de Pregão Eletrônico n° 20/2021 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPA 
3.1 O órgão gerenciador será a Secretaria de Planej ento, Administração e Finanças. 

3.1.1 Dadas as características da contrataçã e da estrutura administrativa do Município 
de Mercedes, não constarão órgãos e enti dades públicas participantes do registro de 
preços. 

4. VALIDADE DA ATA 
4.1 A validade da Ata de Registro de Preços se á de 12 (doze) meses, a partir da data de 
assinatura, não podendo ser prorrogada. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO 
5.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

5.2 Quando o preço registrado tornar-se superior o preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fon ecedor(es) para negociar(em) a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço o valor praticado pelo mercado será liberado 
do compromisso assumido, sem aplicação de penali ade. 

5.3.1 A ordem de classificação dos fornece ores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação o i inal. 

Nota Explicatlva: Suprimir o item quando ine istirem outros fornecedores classificados 
registrados na ata. 

5.4 Quando o preço de mercado tornar-se superio aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, não sendo o caso de plicação disposições contidas na alínea "d" 
do inciso II do caput do art. 65 da Lei n? 8.666, de 1 93, poderá a Administração:: 

5.4.1 liberar o fornecedor do compromisso as umido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da enalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 

5.4.2 convocar os demais fornecedores para a segurar igual oportunidade de negociação. 

5.5 Não havendo êxito nas negociações, o órgão ge enciador deverá proceder à revogação desta 
ata de registro de preços, adotando as medidas c bíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
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5.6 O registro do fornecedor será cancelado quando' 

5.6.1 descumprir as condições da ata de regi ro de preços; 

5.6.2 não retirar a nota de empenho ou instru ento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

5.6.3 não aceitar reduzir o seu preço registrad ,na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

5.6.4 sofrer sanção prevista nos incisos III o IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666, de 
1993, ou no art. 7° da Lei n" 10.520, de 2002. 

5.7 O cancelamento de registros nas hipóteses evistas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será 
formalizado por despacho do Chefe do Poder Exe utivo, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

5.8 O cancelamento do registro de preços poderá correr por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cum rimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

5.8.1 por razão de interesse público; ou 

5.8.2 a pedido do fornecedor. 

6. DAS PENALIDADES 
6.1 O descumprimento da Ata de Registro de reços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital (Anexo I - Termo de Referên ia). 

6.1.1 As sanções do item acima também e aplicam aos integrantes do cadastro de 
reserva, em pregão para registro de pr ços que, convocados, não honrarem o 
compromisso assumido injustificadamente, n s termos do art. 49, parágrafo único, da Lei 
Ordinária Municipal n." 1612, de 16 de març de 2020. 

6.2 É da competência da competência do Chefe do oder Executivo a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ta de registro de preço, salvo delegação de 
poderes para tanto. 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

Processo Licitatório n° 37/2021 Pág 53/65 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-80 0- CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
., I _ • • _ ••• _. .o-. .•.•. _ .•.•. , .. __ 



Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

'dital de Pregão Eletrônico n° 20/2021 

7.1 As condições gerais do fornecimento, tais co o os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da Administração e do fi rnecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Ter o de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

7.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativ s fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1 ° do art. 65 a Lei n° 8.666/93, nos termos do art. 11, § 1 ° 
do Decreto Municipal n." 096, de 5 de setembro de 016. 

7.3 No caso de adjudicação por preço global de g upo de itens, poderá haver a solicitação de 
fornecimento parcial, de um ou mais itens, nas quan idades que se revelarem necessárias. 

7.4 A ata de realização da sessão pública do pr gão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços guais ao do licitante vencedor do certame, 
compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, no termos do art. 10, §4° do Decreto Municipal 
n." 096, de 5 de setembro de 2016. 

7.5 A execução da Ata de Registro de Preços s rá disciplinada pelas disposições legais e 
regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraí as, especialmente a Lei Federal n." 8.666, de 
21/06/1993, Lei Federal n.? 10.520, de 17/07/2002, Lei Ordinária Municipal n." 1612, de 16 de 
março de 2020 e o Decreto Municipal n° 096, de 5 d setembro de 2016. 

7.6 Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
Municipal n° 096/2016, no que não colidir com 
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais 

om a Lei Federal 8.666/93 e pelo Decreto 
primeira e nas demais normas aplicáveis. 
e direito. 

7.7 As questões decorrentes da execução des a Ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas o Foro da Comarca de Marechal Cândido 
Rondon-PR, com exclusão de qualquer outro, por m is privilegiado que seja. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente At foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada elas partes. 

Representante legal do órgão gerenciador e repr sentante(s) legal(is) does) fornecedores) 
registrado s) 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

dital de Pregão Eletrônico n° 20/2021 

MINUTA DE TERMO E CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° 
....... ./ .... , QUE FAZEM ENTRE SI 
O(A)........ E A 
EMPRES . 

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direit público interno, com sede administrativa na 
Rua Dr. Oswaldo Cruz, n." 555, Centro, na Cidad de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato 
representado por seu Prefeito, o Exmo. Sr. Lae ton Weber, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Av. Dr. Mário Totta, n" 588, Centr , considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, n? ./200 , 
publicada no de ../. ./2021, processo admi istrativo n." , RESOLVE registrar os 
preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada( ) nesta ATA, de acordo com a classificação 
por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cot da(s), atendendo as condições previstas no 
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, no Decreto Municipal n." 096, de de setembro de 2016, e em conformidade 
com as disposições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisiçao de , conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Ter o de Referência, anexo do Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcri ão. 

1.3. Discriminação do objeto: 

LOTE 01- Medicamentos diversos 
R$ Unit R$ Total 

I 100 unid BR0318906 

Ambroxol, sa cloridrato, 7,5 
mglml, (solu ão esteril para 
nebulização) 1 O flaconetes de 2 
ml 

Item Qtd U nid Código BR 

Anestésico oft lmico (cloridrato 
de Tetracaína (10 mg/ml) e 
c1oridrato de Fenilefrina (1 
m Iml); 10 ml 

unid BR0396853 2 20 

3 100 unid BR0446251 Carvão Ativad ó; 5 Gramas 
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Item Qtd Unid Código BR DI scrição R$ Unit R$ Total 
4 1000 unid BR0267613 Captopril; 25 ngl comp 
5 500 unid BR0272045 Clopidogrel; 7 5 mg/ comp 

Colagenase, associada com 
6 100 unid BR0270495 cloranfenicol, 0,6u/g + 0,01 g/g - 

pomada - 30 g amas 

7 50 unid BR0268959 Colagenase: ,2UI/G - Pamada 
30 gramas 

8 500 unid BR0273402 Dinitrato de Isossorbida; 5mgl 
comp SL 
Fenoterol, brc meto de; 5mg/ml 

9 50 unid BR0396470 fr. 20ml (soh ção para inalação 
0,25mg/ml 201 11) 

10 1000 unid BR0267674 Hidroclorotiaz da; 25 mg I comp 

11 25 unid BR0448241 Hidrogel gel com AIginato de 
cálcio cl 85 gn mas 
Ipratrópio, brometo de; 

12 100 unid BR0268331 0,25mg/ml fr. )Oml (solução para 
inalação 0,25rr g/ml20ml) 

13 5 unid BR0269845 Lidocaina S ray 10% (100 
mg/ml) 50 ml 

14 1000 unid BR0268856 Losartana; 50 r pgl comp 

15 500 unid BR0267728 Nifedipino; l Omg/caps 
gelatinosas de iberação rápida 

Óleo de girass bl; 200 ml (ácidos 
graxos essenci ais, composto dos 

16 20 unid BR0281657 ácidos caprílic D, cáprico, láurico: 
linolêico, le itina de soja, 
associados COI 1 vitaminas "a" e 
"e", tipo: loção oleosa) 
Pomada oftá lmica estéril de 
acetato de reti hol (10.000 UIIg), 

17 20 unid BR0274918 aminoácidos (25 mg/g), 
metionma 5 mglg) e 
cloranfenicol ( mglg) cl 3,5 g. 

18 100 unid BR0271140 Rifamicina sp ay; 10mg/ml fr. 
20ml spray 
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Item Qtd Unid Código BR D4 scrição R$ Unit R$ Total 
19 100 unid BR0272089 Sulfadizina c~ prata 10 mg/g, 

creme; 400gra~as 

Valor total máximo do LOTE 01: R$ xx.xxx,xx ( xxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

LOTE 02 - Medicamentos controlados 
Item Qtd Unid Código BR 

BR0268069 Clorpromazins , cloridrato de; 
5mg/ml c/ 5m - 1M 

50 unid 

R$ Unit R$ Total Descrição 

2 300 unid BR0395I47 Diazepam; 101 ng/2ml - 1M/IV 
3 20 

100 unid 

unid BR0268960 Dopamina; 50 ng/ml c/IO ml-IV 

4 

5 

6 

50 unid 

60 unid 

BR0267I07 Fenitoína Só ica; 50mg/ml c/ 
5ml- 1M/IV 

BR0300725 Fenobarbital Sódico; IOOmg/ml 
c/ 2ml - 1M/Iv 

BR0271950 Fentanila, citra o de; 50mcg/ml c/ 
10 ml - 1M/IV Espinhal 

7 50 unid BR0271950 Fentanila, Citrato de; 50mcg/ml 
c/ 5ml - 1M/Iv /Espinhal 

8 50 unid BR0268510 Flumazenil; O 1 mg/ml c/ 5ml - 
IV 

9 100 unid BR0292196 Haloperidol; 5lng/ml c/ 1ml- 1M 

10 

11 50 unid 

60 unid B0268481 Midazolam, maleato de; 5mg/ml 
c/ 10 ml - Im/I Iv /Retal 

BR0268481 Midazolan, m leato de; 5mg/ml 
c/ 3ml- 1m/IV Retal 

12 100 unid BR0271386 Morfina, sulfa o de; 10mg/ml c/ 
lml- IM/IV/P ridural/Intratecal 

13 10 unid BR0272326 Naloxona, cloridrato de; 
O,4mg/ml c/ 1n 1- IV/IM/SC 

14 

15 

50 

50 

unid 

unid 

BR0268970 Nitroglicerina D mg/ml cll O ml 
IV 

BR0453501 Nitroprusseto c e Sódio 25 mg/ml 
.n ml-IV 

16 20 unid BR0272329 Petidina, cloric rato de; 50mg/ml 
c/2m} - 1M/IV SC 
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17 10 unid 
R$ Unit R$ Total Item Qtd Unid 

BR0305935 Propofol; 10mg/ml c/ 20ml- IV 
Código BR D, scrição 

100 unid 18 BR0269818 Terbutalina, ulfato 0,5 mg/ml 
c/I ml/SC/IV 

19 1500 unid BR0292382 Tramadol, cloridrato de; 
50mg/ml c/ 2!JI- IM/IV/SC 

Valor total máximo do LOTE 02: R$ xx.xxx.xx (:nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

LOTE 03 - Medicamentos injetáveís 
Item Qtd Unid Código BR Descrição R$ Unit R$ Total 

1 200 unid BR0271687 Ácido Ascórbico; 100mg/ml c/ 
5ml-IM/IV 

BR0327566 Ácido Tranexânico; 50mg/ml c/ 
5ml- IV 

2 100 unid 

3 500 unid 
BR0276839 Água destilada; 10ml inj 4 1000 unid 
BR0278281 Adenosina; 3m /ml c/ 2ml - IV 

5 500 unid BR0276839 Água destilada; 5ml inj. 

6 50 unid BR0268381 Amicacina, sul ato de; 250mg/ml 
c/ 2ml - IV/1M 

7 100 unid BR0292402 Aminofilina; 2 mg/ml c/ 10ml - 
IV 

8 100 unid de; 

9 50 unid 

BR0271710 Amiodarona, cloridrato 
50mg/ml c/3m - IV 

BR0442727 Ampicilina Sádica 500mg pó 
injetável- 1M/IV 

10 50 unid 

11 200 unid 

12 600 unid 

13 100 unid 
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BR0268214 Atropina, sulfato de; 0,25mg/lml 
- IV/IM/SC 
Benzilpenicilin: Benzatina/ 

BR0270612 suspensão; 1.2C 0.000 V/300.000 
Vlml cl diluente 
Benzilpenicilins Benzatina/Pó 

BR0270612 suspensão injetável; 1.200.000 VI 
pó injetável- U,f 
Benzilpenicilin: Benzatina/Pó 

BR0270613 suspensão injetâvel; 600.000 VI 
pó injetável - 1* 
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Estado do Paraná 
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Item Qtd Unid Código BR De crição R$ Unit R$ Total 

14 25 unid BR0268222 Bicarbonato d e sódio (mEq/ml); 
8,4% cl 10ml 

15 900 unid BR0269958 Bromoprida; mg/ml cl 2ml - 
EV/IM 
Ceftriaxona sódica 500mg 

16 300 unid BR0442703 pó+lidocaína 1 Yo 2ml; 500mg pó 
injetável + di lu ente 2ml- 1M 

17 800 unid BR0442701 Ceftriaxona Sé dica; 1 grama pó 
injetável - EV 

18 1000 unid BR0448845 Cetoprofeno II\ ; 50mg/ml cl 2mI 
-IV/IM 

19 1000 unid BR0448844 Cetoprofenol pó liófilo; 
100mg/EV 

20 500 unid BR0340167 Cimetidina; 15 Dmg/ml cl 2ml - 
IV/1M 

21 25 unid BR0267161 Cloreto de potássio 10%; 
100mg/mI cl 1 C mI-IV 

22 50 unid BR0267162 Cloreto de potá ssio 2,56 mEq/ml; 
19,1% cll O mI IV 

23 50 unid BR0267574 Cloreto de só io 3,4 mEq/ml; 
20% cl 10ml- V 

24 400 unid BR0268236 Cloreto de só di D; 0,9% cl 10ml - 
IV 

25 25 unid BR0276283 Deslanosídeo; ( ,2mg/ml cl 2ml - 
IM/IV 

26 1000 unid BR0292427 Dexametasona osfato dissódico; 
4mg/ml c/ 2,5m - 1m/IV 

27 100 unid BR0270999 Diclofenaco po ássico; 25mg/mI 
cl 3ml- 1M 

28 250 unid BR0271 003 Diclofenaco só ~ico; 25mg/ml cl 
3mI-IM 

29 2000 unid BR0268252 Dipirona; 500r g/ml c/ 2ml - 
IM/EV 
Dipropionato di betametasona + 

30 700 unid BR0270590 fosfato d ssódico de 
betametasona; 5 rng + 2mg cl lml 
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Item Qtd Unid 
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Código BR De crição R$ Unit R$ Total 
BR0272645 Enoxaparina s dica; 40mg/0,4mL 

- Se/IV 
31 360 unid 

32 100 unid 

33 2000 unid 

34 500 unid 

35 20 unid 

Hidrocortisona, succinato de 
46 500 unid BR0342134 sódio de; 500ng pó injetável - 

1M/IV 
Lidocaína, ele ridrato de 2%; 

47 10 unid BR0269852 20mg/ml (com vasoconstritor - 
20ml) 

36 

37 

38 

39 

40 
41 

42 

43 

44 

45 

200 

400 

50 

20 

200 
200 

20 

50 

40 

250 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 
unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

Epinefrina, cloridrato ou 
BR0268255 hemitartarato c e; lmg/ml c/ lml 

- 1M/IV/Se 
Escopolamina, butilbrometo de, + 

BR0270621 dipirona sód ca; 4mg/ml + 
500mg/ml c/ 5 ~l- IV/1M 

BR0267282 Escopolamina, butilbrometo de; 
20mg/ml c/1m I - IV/1M/Se 

BR0272198 Etilefrina, clor drato; 10mg/ml c/ 
lml- IM/IV/S =: 

BR0292399 Fitomenadiona (vitamina K); 
1 Omgll ml c/ l ml - 1M 

BR0267666 Furosemida; 1 pmg/ml c/ 2ml - 
1m/IV 

BR0268256 Gentamicina, sulfato 
40mg/ml c/2m - 1M/IV 

de; 

BR0270019 Gliconato de c álcio; 100mg/ml - 
10% c/ 10ml- V 

BR0267540 Glicose; 25% lPml- IV 
BR0267541 Glicose; 50% 1 Oml - IV 
BR0272796 Heparina sódi: a; 5.000UI/ml c/ 

5ml / IV 
BR0268463 Heparina sódica; 5000/0,25Ui/ml 

-se 
BR0268115 Hidralazina, cloridrato de; 

20mg/ml c/1m - IV/1M 

BR0342135 
Hidrocortisona, succinato de 
sódio de; 100r!1g pó injetável - 
1M/IV 
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1-1 J1\. Município de Mercedes ~ ~ .. e Estado do Paraná 

Edital de Pregão Eletrônico n° 20/20 

Item Qtd Unid Código BR De crição R$ Unit R$ Total 
Lidocaína, cl bridrato de 2%; 

48 200 unid BR0269843 20rng/rnl (serr vasoconstritor - 
20ml) 

49 30 unid BR0268264 Metilergometri na, maleato de; 
0,2mg/ml c/ lrr 1- SC/EV/1M 

50 1000 unid BR0267310 Metoclopramida, cloridrato de; 
10mg/2ml - IN /IV 

51 30 unid BR0345259 Metropolol, tal arato de; 1 mg/ml 
c/ 5ml- IV 

52 40 unid BR0305717 N orepinefrina, hemitartarato de; 
lmg/ml c/ 4ml f-IV 

53 30 unid BR0268277 Ocitocina 5Ul! nl l ml 

54 300 unid BR0268160 Omeprazol só dico - diluente; 
40mg/pó liófilo injetável - IV 

55 1000 unid BR0268504 Ondansetrona, cloridrato de; 
2mg/ml c/ 2ml IV/1M 
Piridoxina, c oridrato de + 
dimenidrinato + glicose + 

56 600 unid BR0272336 frutose; 5mg/r 11 + 3mg/ml + 
100mg/ml + 10 Omg/ml - 10ml - 
EV 
Piridoxina, c oridrato de + 

57 500 unid BR0272334 dimenidrinato; 50mg/ml + 
50mg/ml- lml -1M 

58 1000 unid BR0363088 Polivitaminico; tlml- EV/IM 

59 500 unid BR0267769 Prometazina, cloridrato de; 
25mg/ml c/ 2ml - 1M 

60 1500 unid BR0267735 Ranitidina, cloridrato de; 
25mg/ml c/ 2ml -IV/1M 

61 30 unid BR0268076 Sulfato de magn ésio 10% c/ 10ml 
-1M/IV 

62 10 unid BR0268075 Sulfato de magn ésio 50% cl 10ml 
- 1m/IV 

63 20 unid BR0290168 Suxametônio ar idro, cloreto de; 
500mg pó para' olução injetável 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

dital de Pregão Eletrônico n° 20/2021 

Valor total máximo do LOTE 03: R$ xx.xxx.xx ( xxxxxxxxxxxxxx) 

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato ' aquele fixado no Termo de Referência, com 

início na data de __ 1 __ 1 e encerra ento em __ 1 __ 1 , prorrogável na 
forma do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 
3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ( ). 

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despes s ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos elo impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto a contratação. 

CLÁUSULA QUARTA-DOTAÇÃO ORÇAME TÁRIA 
4.1 As despesas decorrentes desta contratação e tão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do Município de Mercedes, para o exercício de 2020, na 
classificação abaixo: 

02.007.10.301.0006.2028 - Gestão das Unidades e Atenção Básica. 
Elemento de despesa: 33903009; 33903203 
Fonte de recurso: 000, 494, 505; 000,3 3, 505 

02.007.10.302.0006.2029 - Gestão da Unidade de Pronto Atendimento. 
Elemento de despesa: 33903009; 33903203 
Fonte de recurso: 000, 303, 505; 000 

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 
5.1 O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de 
Referência. 

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE 
6.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXEC çÃO 
7.1 Não haverá exigência de garantia de execução p a a presente contratação. 
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Município 
Estado 

e Mercedes 
o Paraná 

dital de Pregão Eletrônico n° 20/2021 

CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIM NTO DO OBJETO 
8.1 As condições de entrega e recebimento do bjeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. 

CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 
9.1 A fiscalização da execução do objeto será efet ada por Comissão/Representante designado 

pelo CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CO TRATANTE E DA CONTRATADA 
10.lAs obrigações do CONTRATANTE e da CONT ATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES DMINISTRATIVAS 
11.1 As sanções referentes à execução do contrato sã o aquelas previstas no Termo de Referência, 

anexo do Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 
12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescin 

12.1.1 por ato unilateral e escrito da Admini tração, nas situações previstas nos incisos I 
a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no 
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da ap icação das sanções previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital; 
12.1.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n" 8.666, de 1993. 

12.20s casos de rescisão contratual serão fo malmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defes 

12.3A CONTRATADA reconhece os direitos d CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.66 ,de 1993. 

12.40 termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme 
o caso: 

12.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cur pridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados ainda devidos; 

12.4.3 Indenizações e multas. 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

dital de Pregão Eletrônico n° 20/2021 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕ S 
13.1 É vedado à CONTRATADA: 

l3.1.1 caucionar ou utilizar este Termo de Con rato para qualquer operação financeira; 

13.1.2 interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do 
CONTRATANTE, salvo nos casos previ tos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕ S 
13.1 Eventuais alterações contratuais reg r-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n? 
8.666, de 1993. 

13.2 A CONTRATADA é obrigada a ac itar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem neces ários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

13.3 Os acréscimos não poderão extrapol a quantidade registrada na Ata de Registro 
de Preços. 

13.4 As supressões resultantes de acordo c lebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cent do valor inicial atualizado do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS MISSOS. 
15.1 Os casos omissos serão decididos pela ONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n" 1 .520, de 2002 e demais normas federais e 
municipais de licitações e contratos admini trativos e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei n" 8.078, de 1990 - ódigo de Defesa do Consumidor - e normas 
e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO 
16.1 Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 

no Diário Oficial Eletrônico do Município de Me cedes, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 
1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO 
17.1 É eleito o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon -PR para dirimir os litígios que 

decorrerem da execução deste Termo de Con rato que não possam ser compostos pela 
conciliação, conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.66 /93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Ter o de Contrato foi lavrado em duas (duas) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em or em, vai assinado pelos contraentes. 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

'dital de Pregão Eletrônico n° 20/2021 

........................................... , de de 20 . 

TESTEMUNHAS: 
1- 
2- 

Processo Licitatorio n° 37/2021 

Responsável legal do ONTRATANTE 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 
PARECER RÍDICO 

RELATÓRIO 

Trata-se o expediente de análise do Procedimento Licitatório n" 37/2021, na 
modalidade Pregão, forma Eletrônica, n." 20/2 1, cujo objeto é a formalização de Ata de 
Registro de Preços para eventual aquisiçã de medicamentos injetáveis e demais 
medicamentos, para utilização em pacientes ate didos sob regime de pronto atendimento, no 
Centro de Saúde da sede do município de Merce es, realizada em atendimento ao disposto no 
art. 38, VI e parágrafo único, da Lei n." 8.666/93. 

Estudada a matéria, passo a opinar. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente, cumpre salientar que exist ofício do setor competente solicitando a 
abertura de procedimento licitatório, bem c mo, o necessário Termo de Referência 
especificando o objeto a ser licitado e a estrat gia de fornecimento, fatos que motivam e 
subsidiam a deflagração do certame. 

Há que se frisar ainda que no bojo do pr cedimento existe a consignação de dotação 
orçamentária para fazer frente a futura despes , estando, pois, plenamente atendidas as 
disposições do art. 14 da Lei n." 8.666/93. 

Quanto à escolha pelo procedimento icitatório na modalidade Pregão, forma 
eletrônica, ressalta-se que de acordo com a leg slação pertinente, eis que o visado objeto 
consubstancia-se em bem comum, cujas condiç es de desempenho e qualidade podem ser 
objetivamente definidos por meio de especificaçõ s usuais no mercado. 

Dentro da análise do Edital, entendo que a disposições traçadas estão em consonância 
com os ditames da Lei n." 10.520/02, Lei n." 8.6 6/93 e da Lei Municipal n." 1612, de 16 de 
março de 2020. 

Ainda com relação ao edital, consigno que o mesmo estabelece o critério de 
julgamento das propostas, que é o de "menor pre o", frisando que o processo de seleção da 
melhor proposta deverá observar o procedime to previsto na citada Lei Municipal n.? 
1612/2020. 

Por fim, no que tange a análise das mi nutas da ata de registro de preços e do 
instrumento contratual, ressalto que as mesmas at ndem ao regramento estabelecido pela Lei 
Federal n." 8.666/93, não havendo ressalvas ou mo ificações a serem feitas. 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, concluo pela regularida e e legalidade do Procedimento Licitatóri 
n° 37/2021, na modalidade Pregão, forma Eletrô ica, n. o 20/2021, o qual deverá ter norm 
seguimento, com, inclusive, a publicação de tod s os atos em conformidade com a Lei . 
10.520/02. 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

É o parecer passível de ser censurado por outro entendimento que, devidamente 
fundamentado, comprove melhor resguardo dos i teresses do Município. 
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Municípi 
Estad 

MUNICÍPIO DE M RCEDES - PR 
EXTRATO DE EDITA DE LICI!AÇÃO 

MODALIDADE PREGÃO FOR ELETRONICA N.o 20/2021 
SISTEMA DE REGIS RO DE PREÇOS 

OBJETO: Formalização de Ata de Registr de Preços para eventual aquisiçao de 
medicamentos injetáveis e demais medicament s, para utilização em pacientes atendidos 
sob regime de pronto atendimento, no Centro de Saúde da sede do município de Mercedes. 

PREÇO MÁXIMO: 
Lote Descrição R$ Total 

Medicamentos diversos 17.369,95 
Medicamentos controlados 2 10.381,20 
Medicamentos ini etáveis 3 96.353,15 

LOCAL Portal de Compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE OS: 08h30min do dia 11/03/2021. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Edital completo encontra-se no site 
www.mercedes.pr.gov.br, bem como, no sit www.comprasgovernamentais.gov.br 
Demais informações encontram-se à disposiç o dos interessados, na Secretaria de 
Planejamento, Administração e Finanças, na P efeitura do Município de Mercedes, de 
segunda a sexta feira, no horário de atendiment ao público: 8:00 às 12:00h e 13:30h às 
17:30h. Telefone: (45)3256-8000. 

Mercedes - PR, 24 de fevereiro de 2021. 

~ Laerton We 
Prefeito 

J .VI"~·J .. - PUBLICADO - 

~, DATA. ~~ L QóL L~JJ 
.' ÓRGÃO' O:fk~s~ .~, 

, . ',r, '" I.t PÁGINA. ~~ 
J~ N° EDIÇ:\O' _Lili..03 ,-- 
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DIARI OFICIAL 
DEMERCEDES 

EDIÇ 

Contratante: Município de Mercedes 

Objeto: 

Contratado: Hidronoroeste Construções Civis Ltda EPP CNPJ n". 06.019.646/0001-05 

Valor: 

Amparo Legal: 

Contratante: 

Contratado: 

Objeto: 

Valor: 

Amparo Legal: 

Aquisição e instalação, em caráter de urg 
para utilização em poço de captação de 
interior do município de Mercedes. 

cia/emergência, de conjunto moto bomba 37,5 HP 
ua potável, situado na localidade de São Marcos, 

R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) 

Artigo 24, inciso IV, da Lei n.? 8.666/93. 

Laerton Webe 
PREFEITO 

EXTRATO DE PROCESSO DE DISP 

Município de Mercedes 

Meio Comércio de Medicamentos e Materiai Hospitalar Ltda., CNPJ n.? 39.241.426/0001-72 

de procedimento cirúrgico, para Aquisição, em caráter de urgê 
utilização nas unidades de saúde do Munic 

R$ 10.260,00 (dez mil, duzentos e 

Artigo 24, inciso II e IV, da Lei n.? 8.666/93, combinado com o art. 1°, 11, "a", do Decreto Federal 
n° 9.412/2018. 

Laerton Webe 
PREFEITO 

EXTRATO DE EDITAL DE 
PREGÃO ELETRÔNICO 

SISTEMA DE REGISTRO 

OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços para 
medicamentos, para utilização em pacientes atendidos sob regime 
do município de Mercedes. 

I aquisição de medicamentos injetáveis e demais 
pronto atendimento, no Centro de Saúde da sede 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado 
Tempo. 

O Municlpio de Mercedes da garantia da autenticidade deste 

ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de 

desde que visualizado através do site: 
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DIARI OFICIAL 
DEMERCEDES 

INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h30min do 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital completo encomra-se no site www.mercedes.pr.gov.br. bem como 
no site www.comprasgovernamentais.gov.br Demais info encontram-se à disposição dos interessados, 
Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, na ra do Município de Mercedes, de segunda a 
feira, no horário de atendimento ao público: 8:00 às 12:00h e 13: às 17:30h. Telefone: (45)3256-8000. 

Mercedes - PR, 24 de fevereiro de 2021 

Laerton Webe 
Prefeito 

EXTRATO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA 
PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA ME'S 

TIPO: MENOR PREÇO 

ME's OU EPP's 
EP'S LOCAIS E/OU REGIONAIS 

LOTE 

OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços para eve 
cozinha, de higiene e materiais de limpeza, para uso da Administra 

aquisição de gás de cozinha, produtos para copa e 
Geral do Município de Mercedes. 

desde que visualizado através do si te: 
!~ .. P\ rasi' 
ti~ 
!., •. _~:::.t::"' .. ..-...-.' 
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Tempo. 

O Município de Mercedes da garantia da autenticidade deste 
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Município de Pato Bragado 
f.S!;uJlI.!"PlUlIn:, 

RESUMO DE ArOSOFICWS 
tfNHGRA PUBUCADA ""O DI.hIO OFICIAL DIGlr.o.t 00 MUNIClpIO, ENOEII(ÇO 
WWW·PAT08RAGAOO.pR_GQy.BRI. 

(AR'O 

Proffssord~ Ed~c~ç~o Infantil 0-(}9 

PQRTA!\IAN.IOlI DE 21 QE fEVEREIRO QE19ZI. 
Nome." 'COIIliIor d" dJja M 22 de I!~frfj,o ót 2021 •• Sellho.itlllruna luin SHlent, pofl.dora do RG n.' 
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PORTARIAN.IOfO OfUD(fEVIRmOpE2921. 
REVOGAR, U Portariu n.' 062/2011. '1.' 27SI2017 e n.' 292/2018. que concediam IriltlfrCiçAo ~ Il'IVldora 
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\1~bTlidlde e finlnc~s, 51mbolo CC.Q2, com IoI~çlo fI~ Staetilrlil Municipal de finançil$. a o:onlar ~n 

oWmONtC)O O{UQ{HVEREtRD!>El021 
IMI,lui ComiSlio BPftlil1 par~ AViliJç~ ele ImÓ'ieiS 

AVISO Df LlCITACÃOUfOfTAL pE CHAMAMENTO PÚBliCO PU.A CREpENCIA.MENTO N' 0011l011. 
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EXTRATOD(CONTRATOS 
CONTIlATONt20110U/l011 
UCITAç.l0:DISPfNSADEUCJTAÇÃON.'006/l021 
CO~RAtANTE' MUNldplO Q( PATO 8AAGAOO 
CONTRATADO: SAMUEl HW'( GENTElINI MEl· CNPJ 31i.211.l~2IoooJ.S0 
OBJETO: COtilll.ATAÇÃO DE EMPRESA PARA fORNECIMEtlTO DE OISf'05ITIVDS HURONICOS COM 
DISPENSER PARA ÁLCOOl EM GEl A SEREM UTILIZADO EM V(ICULas DO 1RANSPORTE [$COLAR E DA 
UNIOAllE DE SAÚI)( 00 MUNldPID I)( PATO 8IlAGADO- PR. 
VAlOll:R$1l.711,OO(TRrzEMILSETE([NTOS[TRH[R[AISj 
VlGfHCIA;21j02nOHA2tjOSn0l1 

EXTRATO Df nRMO Apmvo 
!filMO Aprrryo N.I 001 00 COHTIIATO ti. 201803012011 
UClTAÇÃO: PREOO PRESlNOAl 1'1.1 007/2018 
CONTRATANTE: MUNICíPIO DE PATO ell.AGAOO 
CONTIlATADO: GEII.SON QANl[l GlíSl· MOI -CNPJ lS.loo.6S9/0001·97 
canto: cmm.ATAÇÃD DE EMPRESA. PARA AIOCAÇÃD cr PROfISSlOHiU.lISj PARA O EHSINO [ 
DESfNVQlVlMENTO DE A1MDAQ{S JUNTO AO OfPARIAMENTD OE CVLTVAA 00 MUNlClplQ [RlGrNCIA 
CORAlJVVENll E REG~NCIA CANTO CORAL ADULTO). 
08JETO AOlTAOO: PRORROGAÇÃO oe PRAZO E REEQIJIIISRIO flNA1lCflRO 

MUNIClplO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

E5TAOO 00 PAR,ANA 

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

PROCESSO: PREG.lO PRESENCIAL 1'1'13112019 
OBJETO: CorWalaçio de "",içOl d •• 1< ••.•• 1>0'1 ••• col.r 1*'. <>I "',"",01 d. ,.de n_p;ot, e~ladual e APAE, 
totrIomtet'a;etOoSI'rner.\rios. 
ESP~CIE: PMMio TllmoAd,t.VO do Conlra:o 'I' 45120W. di 1910212020. 
CONTRATANTE: Muncipõo de I.la<KhaI CinOido Rondon _ PR. 
CONTRATADA: JOElSON ANORE MUSCOPf 1).4~79327905 
CNPJ DACONTRATAOA: 13.011.617/000'-40 
REPRESENTANTE: JoeIsonAndIl MUSCOIlf 
PRAZO: 12 (doze) meses. pauanôo o v.flCimtnto!)MiI o dlio 19 de fev"elro de 2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: M 51 ••• § 2" da lei Ui66J93 
JUSTIFICATIVA:Pror'og..lçAodop'iIIlod'fler;tlÇâo'VI~l'ICIapor12(dol_,)""SiI'. 
OATA. ASSINATURA: l.l.tthaI Cilldrdo Rondon. 021021202' - Mareio Andrtl Rauber. P,e/eHo e JooIsOll 
AndreMvscopl'. 

• Documento na Inlegra di$poIlilOIIlO endereço: httDlllc awK!u'YVp§03416§8!Ki688 
or.ratl1wHdos.rte~Jlll(.I!'"(_IfS.Mo; ••• IICon...,ltallC'>~çoel 

PROCESSO lICITATÓRK> n' 0212021 
RAnFICAçAo OA. JUSnFICAnvA DE DISPENSA do LICITAÇlo n' 009/2021 

O PrelfÍlQ do MUOICIJl1O d. M:wlKllal C3ndnkr Rondon. ESlado do Pafana. em curnjlrirr&nto ao 
ditpo,lO no Arlrgo 24. dil l-'n' 8.666193. lendo tlm vista o pllK •• JurldiCOCOfI'oborado pela del:befa çioda 
COITussio de lltitaç.Oes;. ellmlo no j)focedimento de Oo$penJII n· 0091202'. PNR a tonttlllç'O eM 
•••.••• lio.d.lorn.tlm.nlolR.ntrgll.lilricap.,.t1l1mln.ç..topilbltn.ereded •• IIllensioderuul 
•••.• nidu. tOl'''' pUbko a pl'uant:. ratDcaç.!o da 11lS~!ica:rva de o.Sp6nsa de Ircilaç.io. natorrna IIIguinle 

OBJETO: Conlrilt.çjo d. nNlços d. fom.clm.nIO di Ine,gl. el""u p~ra lIumln.çio pÍlbliu 
••..• d. di .~ I.ndo d. tuu •• nnidu. O j:nlO de tAKução do contf~to será de 60 ( se s.sent.l) diu e o 
pagamento ",. rllÚlado l\JlIvts dil3hn. conforme vencl"'.nto. O v!llor a ser pago SI" ce RU711.8aIl,Ol 
(Nov.c.nto •• III.nt.l.no ••.• II'III,oltocenlol. no ••.• nl.l. no .•.• '111,. umeentllllO). Este objeto Itri 
lornecIdo peta COPElOISTRlBU1CAO S.~, I'lw~a no CNPJ sob o n'Q4.36U9&'OOOI..()6. esla!)(;lt(ida nl 
Rwr JoU IzrdOlO BW:elto, n"SS, BlocoC. fIiI Cidade de Curitiba. Estado doPII1lrIi. 

FUNDAMENTO LEGAL: Conltataç.\o Ilt5p31Jada 1\0 M;go :t4. incIso )Om, da Lei de LdiIÇÓIIs i 
ContratO" n' 8.666193. de 21·()6.93. conforme da .••. odamrnle )usl'lk:ado no pl'o<euO ~16r1o. Gllblne1e do 
"'efeito. em 23 ele f,vere/o de 2021. {iI .e. )l.4aIClOMdrei Ri\Ubtr· PREFEITO 

.•• 1tINld~IO ne .•• n:RCED.:S - ~:ST.\OU 00 PAM.MIÁ 
E.."'IV.TO IlE I'~()('ESSO 111: 1lIi>1'f,:"S.~ OE !.IlTfA(''\O x- 111'1921 

C.ftlrot",.: Mumdpio'" Men:~.Jn 
Ctol •• t •••• : Mckl{"OO\bcrodc M~;"_",,c M~I."~,, 1I<"r,t.I., IJd •. C'NPJn.' J~.HI.IZM"Il~l1·12 
ObJrto: A'I~I.,çlo. em rarittl rk u,~oo~ ~rnt'#nc" dt ,,"_u ck rhlC<lliill>:nlo r"~I~lCft. J'U' uhlv~'" 

!lU u~id"'". ~do:! M""lfll"" de M •• ~<'Ik. 
tu tO.260.oo (d ••• n,fI. d<",=r~1 < k • ..,~,~ ,~.; •• 

A •• p.r.I~~~I: AIII, •• 2-1, , •••. '100 11 c IV. dII t.el ft' ~666'9). r~""',~~'Om o •• ' 1'. 11. ".~. d~ 0««1<, 1n!.,.1 
n'~4111011 

M.~-rR.2!dcr:,,,,,,,gok~021 
L ••• , ••.•• Wch« 
I'RU'lITO 

RESUMO DE ATOS OFICIAl5 
(INTEGRA PUBllCADA NO OIAAIO OfICIAL 
W\WJ PA198RAGADO PR GOV.8IU. 

PORTARIAN.'oa2 Df 24 DE F[YEREIRO DE 1Qll. 
Nomur, i contar de1l~ eata, iI 5.enhor.1 Arletr Milril Grou • pO'liIdor~ do RG fi.' G.OSS.216-2 
SSP/I'R e do cpr n.' 005 015.389·76. ~lill!Jtrl;tr •• ,,,,,,,,, d":'~,d, '1'"" Politlto, re$ponsjvtl »tlios 
lunçôe5daS.c,r'ir,i1MuflÍ(ip.1tdtAlSi5tênciiSoclil. 

AVISO pE UCrrACÃO/{PREGÃD ELmON1CO NI 01112021 
REGIME Qf: CONTRATAÇ.lO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
06/ETO: Contriliçlo di! empreU(5) e!ptClaliladil[s) pilr~ di I, ,,,"u,I;,,III<> d" ~"",""~' 
pua atend:mento Ju~lo ai 1I~ldilde~ de Jilúde do Munrcipio 
SMSPB. conforme q;untidildes i I I 
PUIODO O[ REaBlMfNTO DAS PROPOSTAS: dill 08hlOmln 
11/03/2021. 
ABERTURA E JUlGA),l.EHTO DAS PROPOSTAS: ill oal'llSmin 
INiciO OA SESSÃO OE OI$'UTA DE PREÇOS: h 
REfERtHCIA I)( TEMPO: HorJI'IO De 8mlli.1Of). 
LOCAL: POIlTAl80l5A OE lICITAÇOES 00 BAA~l 

plSPENSA Of LlOTACÁO 1'11 OOzn021 
(NosTermosdlleiI.666/93.AltiloZA,IIICIlOI) 
Qf:SCRIç.lO 00 OBJETO: Conlrataç50 de emprffil p~r" lei"k",,:' :~~::l;~:.~:::,;~j:;: .. ,::,,,,", .. a legundil 
elilpadeffvila~la{iodaPr"{i1MuniapaIDal, •• nillejuntOilo 
FORNECEDOR: VISIA AAQUJTETURA r fNGENHARlAlTDA - ME, CNPJ 'f"',"'.S8"OOO'·IS. 
00 VALOR GLOBAL: R$12.000.00 (dole mil ruís). 
DO PRAZO EXECUÇÃO/ADEQUAÇAO DOS PROJETOS: Em ai;' 10 
contritI0/50ikHiçio. 
DA VlGENCIA DO CONTII.ATO: 061stls) meses. 

JUSTlflCAnVA DO PREtO; O prfÇO ilpresent3do e5t' compôtivel 
o meJlOliprestotadodianledilCCliIÇ)ot!etUildil. 

OBJETO: Cont'"liI{Jo de emp.tiiI(l) 1'11" M.,,, _,",." ,,,",,,",,",;,,, 
ifldiv1duil e seiuriflç~~ conforme No'm •• 
Mjni~léoo d~ [(onomli, a selem ulmtados ",", ,~~".,., d"M.""", 
q\,Jantldild~s,condi<;6esmin.maSleticionildil.lnoTermode r 
EMI'RES.A VlNCEOOIlA: Uf' QfHT IMPORTAçAO [UPDRTAÇÃO 
ITEM:]. 
VALOR GLOBAl: R$ J.911,40(t,Hmilnovetrntol.trin" eoitoluile 
EMPRESA VENCEDORA: KOf' COMERClALLJOA 

VALOR Gl08Al: R$ 1.151,70 (0110 mil cenlo e tlnqucntil e três ruis 
EMI'RESA VEHCEOORA: FERRASUl COMEROO VAREGISTA E 
EQUIPAMENTOS OE SEGURANÇA LTDA 
ITENS:9,10,13,17tlO. 
VALOR GL08Al; R$ 6.211,711sels mil dUl,n'OI e trinta e um ,ull e 
EMPRESA. VENCEDORA.: tNFRA5EG SOlUÇOES EM PREvtNÇOES LTDA 
ITENS:14,lS,U.S". 
VAlOR G108Al: RS 4.121,10 (quilro m(t oitlXenI05.vlnl. e 0110 ruis 
EMPRESA VENCEDORA: 5.AGATI COMERCIO DE EQUIPAM(NTOS DE "."1""" '''''" ·M' 
IT(M:18. 
VAlOR GLOBAL: R$ S.1"3,00 (dMO mil dUlent", e qUilrenla e ttll 
EMPRESA VENCEDORA: TAlCHI COMERCIO INTERHACIONAl EtRW 
ITEM: 19. 
VALOR GL08AL: RS 450.00 (quillronntol. ctnqu,nli ruis). 
EMPRESA VENCEOORA: "lGSUN lNOUSTRIA E COMERCIO D{ PROOUTOS 
ITEM:JO. 

IT(NS:1",U. 
VALOR GLOBAL: RS 17.897,00 jdeltsstte mil oIloc:rnlo, 
EMPkESA vtNCEOORA: C.AVA.LU COMERCIO OE PRO<)UfO' M".'05 
ITEM:36,19IS1. 
VAlOR GLOBAL: R$ ]0."',,,[,,.,, m'q.,,'="~ .q"",,"" e se •• ,,+,. 
EMPIIE$A VENCEDORA: AR lIMP COMERCIO E 
ITEM:S2. 

rxTRATODEATA5REGISJRODEp8[CO 
ATA DE REGIURQ OE fREtO$ N' OOWOU 
LlctTAÇÁD: PREG.lO ElETRÔNICO PARA FlrIS oe REGISTRO DE PREÇOS N' 
CONl'IlATANTE: MUNlClro D[ PATO BRAG-'OO 
CONTflATAOO; AUTO POSTO EMMH LTDA '" ·,"',"',"''' .see 1''''''·'' 
OBJETO: CONTRAlAÇÃO oe EMPRE$A(S) PARA 
jÓL(O DI!Sll S10. ÓLEO DIESEL, GASOLINA 
fROTA DE vriCUlOS E MÁQUINAS HRTENCElms AO """"1",)1,, ",.70 .i~G,OO -". 
VALOR: R$7S4.ooo.00 jSEf[Ç[NTOS E CINQUENfA [QUA1RO Mil ~EAIS) 
VIGlNCIA: O'mm021 A(JjjOlj2022 

ô~~~~:b~~~rGi~EEri:~!K~ ~:~~~S oe REGISTRO OE ,,,"OS NO' OO~'20" 
CONTRATANn: MUNlCrplO DE PATO BRAG-'OO 
CONTRATADO: AUTO POS19 ES5[R nOA· CNPJ 16.G43.69I/{)OOI.(12 
OBJETO: CONIRATAçAD Df. EMPRESA(S) PARA fUT1.IRO E EVENTUAL 
(ÓLEO DIESEL 5\0. ÓLEO DIEm, GASOt.INA COMUM e nA.~Ql 
fROTA DE VEIcuLOS [MÁQUiNAS PERITNCENTES AO I' 
VALOR: RSl.36-4.000.00 (UM MILHÁO TRUENTOS E SESSENTA E 
VlGtNctA:09}01/2021 Ao&/OJ}2022 

EXTRATO DE lERMO ADOIVO 
TERMO AOmVO N.' 001 DO CONTRATO Nt 1020141/201Q 
UClTAçAo: [HSPENSADElICITAçAON.1 03Q!202tl 
CONTRATANTE: MUNldPlO DE PATO 8RAGAOO 
CONTRATADO; COPU DISTll8UlÇÃ0 S.A. - CNPJ Q.4.l68.11ge/oo.:Jl.(I6 
OBJETO: CONTRAlAÇÃD DE EMPRESA pAJI.A IMPLANTAçAO DE RU){ Q( 
PUaUCA NA RUA DO POENTE, NO MUNicíPIO DE PATO SRAGADO· PR. 
OBJETO ADlTADO: Pll.A20 (6 MES[S) 

TfIIMO AOmVO H.' 00) ()Q CONTRATO N' 2011022/201. 
UCrTACÃO,IN[Xl(;laWJOADE Nt 004/2018 
CONTRA1A.NTE: Muu:clplO Q( PATO 8RAGADO 
CONTRATAOO. CAIXA ecONOliltCA F[OfRAI. -CN~J OO.160.105/DOO1.(I~ 
OBJETO: CONTllAro DE CREQ(NC!AM[NTO PARA ARRECADAçAO 
ARRECAOAÇÃO MUNICIPAl- DAM 
0IlJElO"OITAOQ:PRAZOI4Mf5Bj 

Município de Pato Bragado 
EsIKdlldo Puan:í 

RESUMO DE Aros OfICIAIS 
{INTEGRA PUBllCAOA NO DlAAIO OfICIAL DIGITAL 00 MUNICJPIO. 
WWW.PA.TOBRAGAOO PRGOV SRl. 

PORIARIAN.I9I4 pEl$ot:FEymrROp(2Q!1 
COMUNICAR que a~ (orIVO<ilda pilra i1plelentaçJo df documento, p~r~ oc:u~r CilrlO de 
Tfmpor~rlo. nos lermol do Resullildo flNll do teae ~IIYO fi.' 001/2019. i Cilndil:liltil ibiil~o 
NÁO CDMPARECfU denllo do pIIIO enlpul:tdo prlo 'especllvo Edital. f1c:i1ndo '".""~,",,, !I~I~d •. 
1"",0: 

pEClU10 N.' OU DE 25 DE fEVfRfjRQ pE 2m 

Fic~m nomndol 01 membfos para compor o novo COMtlho MlIllltrpal de a(omplnh_tnIO d •• 
pertinente ao Plilno Or,etor de PilO Bra'ido-PR 

AVI~ ot: UCHACÃOHPREGiO ElnR6.~lco EXPRESS 1'1'01112011. 
REGIME DE CONTAATACAo: MENOR PRECO GLOBAL 
S"UAçAO I)( lMlRGENClA fM SAIÍOf DECORRENTl 00 COlllD·Jt 
(NoITtlmOld<lAIli90~G·ltiJ3.979/JO}01 

OBJETO: Cont.~U(~ de emlM'~~ par. dls;>onibrh.ç~o de p,oflsslonal j,étfllco(a) em 
preslar ItfYl{OS na ~rti de prevtr.çJo e tratimento d. ~liI do '0""·''. "m"m" d~"",,'""'. >lI, H 
UnidildeS de Saúde do Munil:ipio de PiltO eragildo· PR. umforme QUinh<hrdes e (X)ndlfO-el 
,elilcionidill no Termo de Rrlerêntli alletoilO (dltiL 
PERrOOO Df REUBIMENTO DAS PROPOSTM: du 08~lomln do dl~ 26/01/2021 at~ as 08hlOmln 
O~0l/2021. 
ABERTURA E .lUlGAMENTO DAS PROPOSTAS: uD8hl5min do di. OS/03/2021. 
IHjClD OASESs.lO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 03h21Jmin dodlaOS/03/2011. 
REfERÊNCIA ()( TEMPO: Horll1o De BrilSlb JOF). 
lOCAL: PORTAL BOLSA OfllctTACO(S OOBRASIL-BU Imo! 'lblk9mp""orn( 
EDITAl: O rdilill ,st.r~ disP<>Mttl aOI .nttrrlSadol pilra 
www piltobri'!~do 9' K9V br nil aba ·lkit~6t~ -li(~i~6n .~rta.·. 
EXTMIOpEtrRMOADlT!yº 
URMOADlnyoN.tOOI DA ATAOE REGI~TRO pE PREÇOS"I 184/l020 
LICITAÇÃO: PREGÀD nfTRONlCO PARA FINS DE REGISTRO DE PREtOS N' 099/2010 
CONTRATANTE: MUIIl(jplO Dl PATO BRAGAOO 
CONTRATADO; GEFERSON MIGunllOLl ME - CIIPJ OS.242.397/oool-41 
OllJtTO. CONTRAIAÇÃO DE (MPRESA(5j PARA FUTURO E EVENTUAl fORNEOMENTO DE I 
PARA MANUTENÇÃO 00 SIS1[MA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 00 MUflJdplO DE PAlO ell.AGAOQ - 1'11,. 
OIlUO ADllA()Q; R(~USlE DE VALOR OOS tons 08 E 12 
HOMOlOGAçAO. DISPt:NSA DE UOTAçAO N.I 00111021. 
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Contrat~ç)o ~ emprel. Pilril rufrlilr 01 a.dequil{lo doi projttos fe1eltl'ltes 
etlpilclerMta.,~)OdaPri'ÇilMun:cipIIDillciln.lejuntOiOMuniclpior;lePiltoa,igado·PR. 
EMPRESA VENCEDORA: VlSlA AAQUITETUAA E eNGENHARIA lTDA- M{. 
VAlORG10 •.•. l: R$ll.ooo.oo(dole m,1 rUlsl. 

.\111;'<ICII'IO DE Mt:lU'[DES - rk 
':"'11(,\10 ot: f.IJITAJ.m: t.ICITAçAo 

"O!UU[)Áln: P@!'(:J,O t'ORW. p.U!!.ÔSlÇA, N '191!IZJ 
~ISTUI,\ n[ RF.WS'TRO Of: eeecos 

ORJETO: FMmJIrL~\'k> <k AIJ <k kr"ctro ee J'f~~o.: ~JrJ rvenul~1 aqUi.,,» de r.~i(.iIt\(~IOi· . 
i p;u Wlhll(lu tn. p.lC'tnl~; ",,"dulol ~ "'C'DI< d<" pran.o .Cndl""·'UO. no 

~1crcfd:l. 

L~.,lonW,btr 
I'nftll. 




