
 

 

 

Examinei a documentação desta 
Licitação e EXARO parecer favorável a 

abertura da mesma. 
Ijuí/RS, 09 de julho de 2020. 

 
 

GILBERTO FERNANDO SCAPINI 
CPF N.º 393.783.730-20 

OAB/RS 28.440 
Assessor Jurídico 

 
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitamos sua autorização para procedermos a abertura do Pregão Eletrônico conforme 
discriminação abaixo: 
 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2020 
 
 
 
OBJETO DA LICITAÇÃO:  PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO 

MEDICAMENTOS HUMANOS, NR. 03/2020, DO TIPO 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA OS MUNICÍPIOS 
CONSORCIADOS E CONVENIADOS. 

 
 

 
Autorizo a abertura do Processo de Licitação 

 
 
 

_______________________________________ 
CELSO JOSÉ DAL CERO 
PRESIDENTE DO CISA 

 
              
      

                    IJUI (RS), 09 DE JULHO DE 2020. 



 

 

 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

O Consórcio Intermunicipal Saúde-CISA, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento de todos os interessados, que dia 21 de julho de 2020, às 
08h30min, abrirá o Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Maiores 
informações na sede do CISA, localizada na Rua Barão do rio Branco, nº 121, 
Centro, IJUÍ/RS, pelo telefone (55) 3331-7900 ou no site www.cisaijui.com.br.  
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 03/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO: N° 12/2020 

PREGOEIRO: JULIO ALVICIO SCHNEIDER 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/07/2020 HORA: 08:30 

LIMITE PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 21/07/2020 HORA: 08:00 

OBJETO: Pregão eletrônico para aquisição de medicamentos humanos, nº 03/2020, do tipo 

menor preço por item, para os municípios consorciados e conveniados. 

LOCAL: https://www.portaldecompraspublicas.com.br 

 
 
 

 

                                                                       IJUÍ, 09 DE JULHO DE 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
 

JULIO ALVICIO SCHNEIDER 
Pregoeiro do CISA 

 
 

                                                                  
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 
PROCESSO Nº 12/2020 

 
 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO:  PREGÃO ELETRÔNICO 
PROCEDIMENTO REGIDO PELA LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993; LEI Nº 

10.520 de 17 de julho de 2002 e Decreto Estadual nº 42.020/02. 
 
De acordo com o Estatuto Social do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul – CISA – o Presidente do CISA, no uso de suas atribuições legais, 
torna público, para  conhecimento dos interessados, que estará realizando o PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 03/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,  para aquisição de 
MEDICAMENTOS HUMANOS,  em conformidade com as disposições da Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, e o  Decreto Estadual  nº 42.020, de 16 de dezembro de 2002 e, 
subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de julho de 1993, e alterações posteriores, bem como as 
condições a seguir estabelecidas. 
 

1 – LOCAL, DATA E HORA 

 
1.1 – A sessão pública será realizada no site, www.portaldecompraspublicas.com.br no 
dia 21 de julho de 2020, com início às 08h30min, horário de Brasília – DF. 
 
1.2 – Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas 
através do site descrito no item 1.1., até as 08h00min do mesmo dia. 
  
1.3 – Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente que impeça a realização 
desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 
 
1.4 – O presente Edital poderá ser retirado junto à sede do CISA, no horário das 08h00min às 
12h e 13h às 17h00min, à Rua Barão do Rio Branco, 121, em Ijuí – RS, mediante o pagamento 
das referidas cópias ou por meio do site www.cisaijui.com.br e 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Demais informações poderão ser solicitadas por 
e-mail: licitacoes@cisaijui.com.br. 
  

2. DO OBJETO 

 
2.1 -Constituem objeto da presente Licitação a aquisição de Medicamentos para consumo 
humano, conforme estimativa, descrição e especificação constante no Anexo I. 
 

3 – PARTICIPAÇÃO 

  
3.1 – Poderão participar desta Licitação as Pessoas Jurídicas que atenderem a todas as 
exigências deste Edital e seu Anexo e estiver devidamente cadastrada junto ao Órgão provedor 
do Sistema, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
3.2 – Como requisito para participação no Pregão, em campo próprio do Sistema Eletrônico, o 
licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital.  
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://cisaijui.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:licitacoes@cisaijui.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

 
 
3.3 – A empresa participante deste Certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no 
inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854 de 27 de Outubro de 1999, 
podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 
 
3.4 – Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em Regime Judicial ou 
em Processo de Falência, sob Concurso de Credores, Dissolução ou Liquidação, que estejam 
com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa, ou que por esta 
tenham sido declaradas inidôneas; 
 
3.5 – Não poderá participar desta Licitação a Licitante que esteja cumprindo as sanções previstas 
nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93; 
 
3.6 – Não poderão participar do Certame Licitatório, Empresas coligadas e Empresas 
constituídas pelas mesmas pessoas físicas, ou seja, pelos mesmo sócios. Com base nos 
princípios da moralidade e competitividade não se pode admitir que uma mesma sociedade 
possa competir contra si mesma, conforme o §3° do Artigo 3° da Lei n° 8.666 – 1993, que veda 
a quebra do sigilo das propostas até a abertura das mesmas;  
 
3.7 – Não poderá participar do Pregão Eletrônico n° 03/2020 “Farmácias de Manipulação”, 
conforme RDC 67/2007, onde diz que a comercialização de medicamentos manipulados é 
específica no balcão da Farmácia, com prescrição única e individual para o paciente especificado 
na Receita Médica; 
 
3.8 – Fazem parte do Processo Licitatório, n° 03/2020 os municípios consorciados e conveniados 
do CISA – Consorcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e 
do COMAJA – Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí e 
COIS – Consorcio Intermunicipal de Saúde,  tais como: Ajuricaba, Augusto Pestana, Barra do 
Guarita, Boa Vista do Cadeado, Bom Progresso, Bozano, Braga, Campo Novo, Catuipe, 
Chiapetta, Condor, Coronel Barros, Coronel Bicaco, Derrubadas, Dois Irmãos das Missões, 
Esperança do Sul, Horizontina,  Humaitá, Ijui, Inhacorá, Jóia, Miraguai, Nova Ramada, Novo 
Machado, Palmitinho, Pejuçara, Pinheirinho do Vale, Redentora, Santo Augusto, São Martinho, 
São Valério do Sul, Sede Nova, Taquaruçu do Sul, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, 
Tucunduva, Três Passos, Vista Gaúcha, Alto Alegre, Barros Cassal, Boa Vista do Incra, Campos 
Borges, Colorado, Cruz Alta, Espumoso, Fontoura Xavier, Fortaleza dos Valos, Ibirapuitã, 
Ibirubá, Jacuizinho, Lagoa dos Tres Cantos, Mormaço, Quinze de Novembro, Saldanha Marinho, 
Salto do Jacuí, Santa Bárbara do Sul, Soledade, Tapera, Tio Hugo, Tunas, Vitor Graeff, 
Bossoroca, Dezesseis de Novembro, Garruchos, Pirapó, Rolador, Roque Gonzales, Santo 
Antônio das Missões, São Luiz Gonzaga  e São Nicolau; ou ainda a outros entes que venham a 
se associar no período de vigência do presente certame. 
 

4 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 
4.1- Para participar do Pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS”, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.  
 
4.1.1- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal 
e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico. 
  
4.1.2- O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema, implica a responsabilidade 
legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
  
4.2- O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade 
do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

cabendo ao provedor do sistema ou ao CISA, promotor da Licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
  

5 – REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
 
5.1 – A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do 
licitante e subseqüentemente encaminhamento da proposta de preços, contendo marca do 
produto, valor unitário e valor total por item e demais informações necessárias, até o horário 
previsto no item 1.2. 
  
5.1.1-  A proposta de preços será formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente 
por meio do Sistema Eletrônico. 
 
5.1.2- As cotações dos preços nos itens de interesse de cada participante, deverá ser 
estritamente no valor de mercado para não haver desclassificação ou cancelamentos 
indesejados ou para prejudicar a participação de outros concorrentes. 
 
5.2- O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os 
lances inseridos durante a sessão pública. 
 
5.3- Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão Eletrônico. 
 
5.4- Os itens de propostas que eventualmente contemplem o produto que não corresponde às 
especificações contidas no ANEXO I, deste Edital, serão desconsideradas. 
 
5.5- Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 
 

a) Preço Unitário para o item em moeda corrente nacional, em algarismo como o máximo de 
quatro (4) casas decimais, após a vírgula; 

 
b) Marcas e especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante as exigências 

editalícias; 
 

c) Inclusão de todas as despesas que incluam nos custos, tais como: transporte, seguro, 
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais, obrigações 
sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus 
diretos; 

 
d) Prazo de validade das propostas deverá ser de SESSENTA (60) DIAS, a contar da data da 

sessão deste Pregão Eletrônico, 
 

e) Prazo de Entrega: O prazo de entrega será de no máximo Quinze (15) dias corridos, após 
a emissão da Autorização de Fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras do 
CISA.  

 
f) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas), de 

igual valor, ou seja, a 1ª (Primeira) parcela em 30 (Trinta) dias e a 2ª (Segunda) parcela 
em 60 (Sessenta) dias, conforme Nota Fiscal Eletrônica. O pagamento será efetuado 
mediante Crédito em Conta Corrente Bancária, indicados pelo fornecedor na proposta 
vencedora ajustada ao lance. 

 
g) Os objeto desta licitação deverão ser entregues na sede do CISA, à Rua Barão do Rio 

Branco, 121 na cidade de Ijui, RS – CEP 98.700-000, no horário da manhã das 08h35 min., 



 

 

às 11h50min no horário da tarde, das 13h00min às 17h, de Segundas às Sextas-Feiras, a 
critério da contratante; 

 
h) Somente serão aceitos os medicamentos que apresentarem, no mínimo, 12 (doze) 

meses de validade, contados a partir da data de entrega na sede do CISA. Para aqueles 
medicamentos cuja validade geral é menor que 12 meses, deverão possuir, a contar do 
momento da entrega, no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de seu prazo de validade 
total; 
 

i) Aceitar-se-á, no máximo, três (3) lotes por produto, tendo em vista a facilitar o controle, por 
lote, no recebimento, armazenamento e distribuição. Os números dos lotes com as 
respectivas quantidades, data de fabricação, data de validade e o código da Nomenclatura 
Comum no Mercosul (NCM/SH), deverão estar especificadas na Nota Fiscal.  

 
j) O Certificado de Análise de cada MEDICAMENTO/LOTE deverá ser encaminhado via e-

mail ou vir anexado na Nota Fiscal. O Certificado de Análise deverá comprovar o 
atendimento às especificações previstas pela(s) farmacopéia(s) para o princípio ativo e de 
forma farmacêutica. 

 
k) Transmitir os arquivos das Notas Fiscais em formato XML, para o e-mail: 

cisaxml@hotmail.com. 
 

l) As embalagens primárias dos medicamentos (ampolas, blisters, strips e frascos) devem 
apresentar o número do lote, data de fabricação e prazo de validade e a inscrição explícita 
da informação: “VENDA PROIBIDA AO COMÉRCIO”, nas referidas embalagens; 
 

m) O acondicionamento e transporte dos medicamentos devem ser feitos dentro do 
preconizado para os produtos e devidamente protegidos do pó, umidade e variações de 
temperatura. No caso dos toleráveis, a embalagem e os controles devem ser apropriados 
para garantir a integridade do produto, sendo expressamente proibido por parte da 
empresa licitante efetuar a entrega em carros e/ou caminhões de carroceria aberta, ou seja, 
que não sejam apropriados para o transporte de medicamentos e materiais hospitalares, 
sob pena de incorrer em quebra contratual e sujeito às penalidades administrativas; 
 

n) O recebimento do medicamento será feito inicialmente em caráter provisório. O aceite 
definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento está acondicionado ao 
atendimento das exigências contidas no Edital de Licitação; 
 

o) Caso não cumprido as exigências deste Edital, o fornecedor será comunicado a retirar o 
produto no local de entrega e substituí-lo por outro que atenda as especificações 
constantes neste Edital, sem nenhum ônus para o consórcio; 
 

p) Em caso de devolução do(s) produto(s), por estar (em) em desacordo com as 
especificações, todas as despesas serão atribuídas á Contratada. Devendo providenciar 
no prazo máximo de dois (02) dias úteis, a sua substituição. 
 

5.6 – Poderão ser admitidos pelo pregoeiro erros de naturezas formais, desde que não 
comprometam o interesse público e da Administração. 
 

6 – ABERTURA DAS PROPOSTAS 

 
6.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da 
proposta inicial de preço, terá início a Sessão Pública do pregão eletrônico, com a divulgação 
das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas. 
 

7 – FORMULAÇÃO DE LANCES /SESSÃO 

mailto:cisaxml@hotmail.com


 

 

 
7.1 – O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início na Sessão Pública, na data e horário 
previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item. 
 
7.2 – Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), o licitante deverá encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do 
seu recebimento e respectivo valor. 
 
7.3 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO POR UNIDADE 
DE CADA PRODUTO, observando o horário fixado e as regas de aceitação dos mesmos. 
 
7.4 – Somente serão aceitos os lances cujos valores forem por menor valor total ao último lance 
que tenha sido anteriormente registrado no sistema. 
 
7.5 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi 
recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 
 
7.6 – Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 
 
7.7 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, mediante 
encaminhamento de aviso pelo sistema, sendo-lhe facultada a prorrogação. Após o 
encerramento feito pelo Pregoeiro transcorrerá o período randômico de até dez (10) minutos, 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 
de lances. 
 
7.8 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos 
lances retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
 
7.8.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a Sessão do 
Pregão Eletrônico será suspensa e terá início somente após a comunicação aos participantes. 
 
7.9 – Após o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema 
eletrônico contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance com menor 
valor total do obtido, para decidir sobre a sua aceitação.  
 
7.10 – Quando o proponente apresentar preço inexeqüível ou acima do valor de mercado, o CISA 
reserva-se no direito de não efetuar a compra do medicamento, por relevante interesse público. 
 
7.11 – O Pregoeiro se utilizará do Preço de referência, ou seja, do último Registro de Preços 
e/ou consulta prévia de Preços praticados no mercado, previamente publicado no Site do CISA, 
Diário Oficial e Quadro Mural do Cisa e que fará parte integrante deste Edital, para balizar a 
aceitabilidade das cotações das Licitantes. Havendo lances com valores manifestamente 
superiores ao preço de referência, o Pregoeiro poderá ignorá-los até posterior pesquisa de 
mercado, antes da sua adjudicação. 
 

8 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APÓS ENCERRAMENTO DA DISPUTA: 

 
8.1 – Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor. 
 
8.2 – Na hipótese da proposta ou do lance de menor preço não ser aceito ou se o licitante 
vencedor desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação na ordem de 



 

 

classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda o Edital. 
 
8.3 – Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante vencedor, em 
razão das especificações indicadas na proposta, o Pregoeiro poderá solicitar ao licitante 
declaração expedida pela empresa, de que o objeto possui as características indicadas na 
proposta, como condição necessária para adjudicação do objeto. 
 
8.3.1 – Será analisado o menor preço/valor sobre os materiais requisitados pela administração.  
 
8.3.2 - O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo 
pregoeiro, está sujeito à desclassificação do item proposto. 
 
8.3.3 – Depois de encerradas todas as etapas da licitação, tais como propostas, lances, 
adjudicação e homologação, as empresas participantes não poderão mais cancelar itens, por 
quaisquer motivos, sob pena das sanções da legislação pertinente. 
 

9 – HABILITAÇÃO: 

 
9.1 – A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes 
documentos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-
financeira e regularidade fiscal e trabalhista elencados nos tópicos a seguir;  
 
9.2 – Habilitação Jurídica: 
 
      a) Registro Comercial e alterações 
 
9.3 – Documentação relativa à Qualificação Técnica: 
 

a) Comprovação de autorização de funcionamento da empresa pelo Ministério da Saúde; 
 

b) Cópia do Alvará de Licença para funcionamento da Secretaria de Saúde Estadual ou 
Municipal; 
 

c) Cópia do Certificado de Responsabilidade Técnica, emitido pelo Conselho Regional de 
Farmácia competente, indicando o nome e nº de inscrição do profissional; 
 

d) Cópia do Registro do Medicamento no Ministério da Saúde; 
 
 

9.4 – Qualificações Econômico-Financeira. 
 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do último exercício social, já exigíveis e 
apresentáveis na fora da lei, vedada a sua substituição por balancete ou balanço 
provisório, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrado a mais de três 
meses da data de apresentação da proposta; 
 

b) Certidão negativa de falência e concordata. 
 

9.5 – Regularidade Fiscal:  
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 

b) Prova de Regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil – RFB, quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria 



 

 

Geral da Fazenda Nacional – PGFN e contribuições Previdenciárias (Certidão Conjunta 
Negativa); 

 
c) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da 

Jurisdição Fiscal do estabelecimento licitante; 
 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, junto à Secretaria do Ministério do 
Trabalho; 
 

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS); 
 

f) Declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação; 
 

g) Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto do inciso XXXIII 
do artigo 7°, da Constituição Federal; 
 

 
9.6 - As declarações de que tratam as letras “f” e “g” deste item deverão ser devidamente 
assinadas pelo sócio-proprietário da empresa, ou seu representante legal, desde que seja 
anexada a procuração. 

9.7 – A proposta vencedora ajustada ao último lance, juntamente com os documentos exigidos 
para habilitação, originais ou cópias autenticadas, deverão estar protocolizados no CISA, na 
cidade de Ijuí/RS, no prazo de até sete (7) dias corridos após a declaração dos vencedores 
no sistema, em envelope fechado e rubricado, sob pena de ser desclassificado, caso não seja 
cumprido o referido prazo, contendo as seguintes indicações no seu anverso: 
 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 
AO CISA – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL 
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS NR° 03/2020  

NOME DA EMPRESA LICITANTE – CNPJ 
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 
9.7.1 – A proposta deverá estar devidamente assinada pelo Sócio-Proprietário da empresa, ou 
seu Representante Legal, desde que seja anexada a respectiva PROCURAÇÃO, com poderes 
específicos para este fim, contendo nela a qualificação do mesmo, número do CPF, RG e 
endereço. 
 
9.7.2 – A critério do Pregoeiro, esse prazo poderá ser prorrogado, desde que não haja prejuízo 
ao Órgão Público. 
 

10 – DO PARECER TÉCNICO: 

 
10.1 – Para efeito de adjudicação deste Pregão Eletrônico, o Pregoeiro encaminhará o processo 
ao Conselho Técnico do CISA, a fim de que seja emitido Parecer Técnico referente à proposta 
vencedora, podendo, se julgar necessário, solicitar AMOSTRAS dos produtos. 
 
10.2 – Ocorrendo a desclassificação dos produtos da empresa vencedora, os autos serão 
devolvidos ao Pregoeiro, para que esta realize nova negociação com as demais empresas, 
obedecendo-se à ordem de classificação, por menor preço dos itens. 
 
10.3 – Somente após tal procedimento, o Pregoeiro fará a adjudicação à empresa vencedora. 
 

11 – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

 



 

 

11.1 – As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até dois (2) dias úteis 
da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de Formulário 
Eletrônico. 
 
11.1.1 – Caberá ao Pregoeiro, decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito (48) horas. 
 
11.1.2 – Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 

12 – RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
12.1 – Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/02, devendo o licitante manifestar 
motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema 
Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances. 
 
12.1.1 – A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o 
direito que o licitante que sejam revistos pelo Pregoeiro. 
 
12.2 – O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo Pregoeiro 
disporá do prazo de três (3) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, por meio de 
formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os 
demais desde logo intimados para apresentar as contra-razões em igual número de dias. 
 
12.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito 
de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro no licitante vencedor. 
 
12.4 – O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
12.5 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
12.6 – Não serão conhecidos os recurso interpostos após os respectivos prazos legais, bem 
como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 
 
12.7 – Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, o 
licitante que, aceitando-os sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou 
irregularidades que a viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 

13 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

 
13.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro, sempre 
que não houver recurso. 
 
13.2 – A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, 
ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 

14 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  

 
14.1  Homologada a licitação, será formalizada o contrato, com o fornecedor classificado em 

primeiro lugar.  
 
14.2  O CISA encaminhará, via correio, o contrato, em duas vias, para assinatura. O fornecedor 

deverá devolver umas das vias assinadas pelo responsável do contrato, dentro do prazo 
máximo de cinco (5) dias úteis.  



 

 

 
14.3  No caso do fornecedor primeiro classificado se recusar injustificadamente a assinar o 

contrato e devolve-la no prazo antes mencionado, ser-lhe-á aplicada multa de 5% sobre o 
valor dos itens que logrou vencedor. O CISA registrará, neste caso, a licitante subsequente 
que aceitar manter o preço do primeiro classificado na licitação, ou negociar preço, 
mantido a ordem de classificação. 

 

15 – RESPONSABILIDADES DO LICITANTE VENCEDOR: 

 
15.1 – Entregar o objeto licitado conforme especificações deste Edital em consonância com a 
proposta de preços apresentada pelo licitante. 
 
15.2 – Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
15.3 – Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 
CONTRATANTE; 
 
15.4 – Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto deste processo. 
 
15.5 – Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos e supressões até Vinte e Cinco por cento 
(25%) do valor inicial atualizado do contrato; 
 
15.6 – Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, descargas, impostos ou quaisquer 
outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusivas do licitante vencedor;  
 

16 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 
16.1 – Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica sujeita às 
seguintes penalidades: 
 
16.1.1 – Esgotado o prazo de entrega dos medicamentos, por inexecução total, será 
aplicada multa de 25% (Vinte e cinco por cento) sobre o valor total do pedido de compra. 
 
16.1.2 – Pela inexecução parcial do ajuste, multa de 15% (Quinze por cento), calculada 
sobre o valor do objeto não entregue. 
 
16.1.3 – Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até dois (2) anos, quando da inexecução ocasionar 
prejuízos à Administração; 
 
16.1.4 – Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação; 
 
16.1.5 – Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no processo 
licitatório, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará pelo pra de até cinco 
(5) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas 
neste Edital e das demais cominações legais; 
 
16.1.6 – A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
 I – Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou 
defeitos observados na entrega dos produtos; 



 

 

 II – Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos 
serviços da Secretaria Municipal de Saúde, desde que não caiba a aplicação de sanção mais 
grave. 
 
16.1.7 – A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for 
verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a Administração Pública. Caberá 
ainda, a suspensão, quando o licitante, por descumprimento dos serviços da Secretaria Municipal 
de Saúde. 
 

17 – RESCISÃO:  

 
17.1- A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão Eletrônico, se processará de 
acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93. 

 

18 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

18.1- Os recursos financeiros correrão por conta da dotação da Empresa licitante. 

19- PAGAMENTO: 

19.1 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, de 
igual valor, ou seja, a 1ª (Primeira) parcela em 30 (Trinta) dias e a 2ª (Segunda) parcela em 
60 (Sessenta) dias, conforme Nota Fiscal. O pagamento será efetuado mediante Crédito em 
Conta Corrente Bancária, indicados pelo fornecedor na proposta vencedora ajustada ao lance. 

19.2 – Não será efetuado qualquer pagamento ao Adjudicatário enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência. 

20 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
20.1 – É facultado, ao Pregoeiro, auxiliado pela Comissão Permanente de Licitações e Equipe 
de Apoio, proceder, em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar originalmente da proposta; 
 
20.2 – A critério da Administração do CISA, o objeto da presente licitação poderá sofrer 
acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1°, da lei nº 8.666/93; 
 
20.3 – A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições 
deste Pregão Eletrônico, sujeitando-se, o licitante, às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da 
Lei nº  8.666/93; 
 
20.4 – Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão 
prestados pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do CISA; 
 
20.5 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação 
em vigor. 
 
20.6 – O CISA não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 
Adjudicatário a terceiros, técnicos ou quaisquer outros. 
 
20.7 – Não havendo expediente no CISA na data marcada, a sessão realizar-se-á no primeiro 
dia útil subseqüente, na mesma hora e local; 
 



 

 

20.8 – O CISA se reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, 
sem que caiba indenização de qualquer espécie; 
 
20.9 – É vedado, o realinhamento de preços, dentro da vigência do pregão eletrônico, salvo 
hipóteses excepcionais de revisão de preços, que serão tratadas de acordo com a legislação 
vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-
financeiro do contrato. 
 
20.10 – Impedimentos de Participação na Licitação: 
 
 No ato de credenciamento também são verificados os eventuais impedimentos dos 
Licitantes: 

a) Objeto incompatível com o objeto social da empresa: As pessoas jurídicas somente 
podem exercer as atividades previstas em seu objeto social, portanto, não podem 
participar da licitação as empresas em cujo ato constitutivo não conste o objeto licitado; 

b)  Empresas coligadas ou com os mesmos sócios: Com base nos princípios da moralidade 
e competitividade não se pode admitir que uma mesma sociedade possa competir contra 
si mesma, conforme o §3° do Artigo 3° da Lei n° 8.666 – 1993, que veda a quebra do 
sigilo das propostas até a abertura das mesmas; 

c) Servidor ou dirigente do Órgão; 

d) Autor do projeto básico ou executivo; 

e) O licitante declarado inidôneo ou impedido de contratar com a Administração. 

 

21 – Integra este Edital: 

 
ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA – OBJETO 
ANEXO II- MINUTA DE CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANEXO I – OBJETO: ESTIMATIVA INTEGRAL DOS MEDICAMENTOS 

Item Cód. Descrição  Quantidade  Unidade  Vlr. Ref.  

1 3 Acido Valpróico 250mg -            150.000  CAPSULA  R$       0,2006  

2 5 Acido Valpróico 50mg/ml, xpe, fr 100ml -               3.000  FRASCO  R$       6,0000  

3 11 Amoxicilina 500mg -            180.000  CAPSULA  R$       0,1897  

4 19 Escopolamina, Butilbrometo+Dipirona 4/500mg/ml inj -               3.500  AMPOLA  R$       2,4400  

5 26 Carbamazepina 200mg -            550.000  COMPRIMIDO  R$       0,1980  

6 31 Carbonato de Lítio 300mg -            520.000  COMPRIMIDO  R$       0,4200  

7 50 Dipirona 500mg -            400.000  COMPRIMIDO  R$       0,0944  

8 51 Amiodarona 200mg -            120.000  COMPRIMIDO  R$       0,4784  

9 58 Fenitoína 100mg -            170.000  COMPRIMIDO  R$       0,1147  

10 59 Fenobarbital 100mg -            180.000  COMPRIMIDO  R$       0,0796  

11 60 Fenobarbital 40mg/ml 20ml -               1.000  FRASCO  R$       4,6200  

12 61 Furosemida 40mg -            800.000  COMPRIMIDO  R$       0,0552  

13 64 Hidroclorotiazida 50mg -            100.000  COMPRIMIDO  R$       0,0610  

14 65 Hidróxido de Alumínio  300mg/5ml 100ml -               2.500  FRASCO  R$       1,8789  

15 75 Metoclopramida 10mg -              85.000  COMPRIMIDO  R$       0,1205  

16 82 Nifedipino 10mg -              81.000  COMPRIMIDO  R$       0,0274  

17 85 Paracetamol 200mg/ml 10ml -               5.200  FRASCO  R$       0,5700  

18 87 Vitamina complexo B (B1,B2,B3,B5,B6) -            150.000  COMPRIMIDO  R$       0,0404  

19 96 Sulfametoxazol+Trimetoprima 40mg/8mg/ml, 50ml l -               1.600  FRASCO  R$       4,2750  

20 113 Paracetamol 750mg -            172.800  COMPRIMIDO  R$       0,1100  

21 116 Captopril 50mg -            250.000  COMPRIMIDO  R$       0,1190  

22 119 Omeprazol 20mg -         1.000.000  CAPSULA  R$       0,0917  

23 123 Carbocisteina 50mg/ml xpe adulto 100ml -                  900  FRASCO  R$       1,9500  

24 147 Amiodarona 100mg -               9.000  COMPRIMIDO  R$       0,3218  

25 188 Nitrofurantoína 100mg -              55.000  COMPRIMIDO  R$       0,2500  

26 190 Atenolol 50mg -            600.000  COMPRIMIDO  R$       0,0360  

27 198 Isossorbida, Mononitrato 20mg -            120.000  COMPRIMIDO  R$       0,1036  

28 207 Carbamazepina 400mg -              28.000  COMPRIMIDO  R$       0,3599  

29 259 Gabapentina 300mg -              15.000  COMPRIMIDO  R$       0,3651  

30 291 Ibuprofeno 600mg -            550.000  COMPRIMIDO  R$       0,2000  

31 302 Sinvastatina 10mg -               3.000  COMPRIMIDO  R$       0,1589  

32 319 Ceftriaxona 1g sol inj IM -               2.600  AMPOLA  R$     12,3890  

33 372 Loratadina 10mg -            150.000  COMPRIMIDO  R$       0,1400  

34 373 Varfarina, Sódica 5mg -              66.000  COMPRIMIDO  R$       0,1494  

35 378 Miconazol creme dermatológico 20mg/g 28g -                  700  BISNAGA  R$       1,8480  

36 380 Oleo Mineral 100ml -               2.600  FRASCO  R$       2,8300  

37 387 Sulfadiazina de Prata 1%, creme 30g -               2.000  BISNAGA  R$       3,1778  

38 444 Betaistina, Dicloridrato 24mg -              42.000  COMPRIMIDO  R$       0,2690  

39 453 Verapamil 120mg, ação prolongada -               8.880  COMPRIMIDO  R$       0,9250  



 

 

40 469 Atorvastatina, Cálcica 20mg -               9.000  COMPRIMIDO  R$       0,3100  

41 486 Carvedilol 12,5mg -            102.000  COMPRIMIDO  R$       0,1687  

42 543 Isoflavona 30mg -               2.400  COMPRIMIDO  R$       0,5567  

43 549 Tramadol 50mg -              75.000  COMPRIMIDO  R$       0,3286  

44 672 Atenolol+Clortalidona 100/25mg -               6.000  COMPRIMIDO  R$       0,2960  

45 673 Atenolol+Clortalidona 50/12,5mg -              13.980  COMPRIMIDO  R$       0,1540  

46 712 Ciprofibrato 100mg -              45.000  COMPRIMIDO  R$       0,2941  

47 739 Glicose 50% inj 10ml -                  200  AMPOLA  R$       0,3328  

48 747 Finasterida 5mg -              21.000  COMPRIMIDO  R$       0,3150  

49 855 Duloxetina 60mg -              18.000  CAPSULA  R$       2,1900  

50 927 Propafenona 300mg -              12.000  COMPRIMIDO  R$       0,4215  

51 1008 Espironolactona 50mg -              15.000  COMPRIMIDO  R$       0,4200  

52 1247 Sildenafila, Citrato 50mg -                  360  COMPRIMIDO  R$       0,3139  

53 1359 Amoxicilina 400mg/5ml+Clav Potassio 57mg/5ml, 70ml -               1.200  FRASCO  R$       8,0000  

54 1503 Azitromicina, pó susp 40mg/ml 900mg -                  700  FRASCO  R$     12,5000  

55 1585 Ceftriaxona 1 g, inj - EV -               1.900  AMPOLA  R$     18,0000  

56 1743 Cloreto de Sódio 0,9% , 10ml -               3.400  AMPOLA  R$       0,3048  

57 1871 Lidocaína 2% sem vasoconstritor 20ml -                  200  FRASCO  R$       3,9400  

58 2308 Omeprazol 20mg embalado em blister -            900.000  CAPSULA  R$       0,0866  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II- MINUTA DE CONTRATO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 

CONTRATO Nº  

 

 

Contrato celebrado entre o CISA – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO 

NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público, de natureza 

autárquica, CNPJ nº 02.231.696/0001-92, com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 121, em Ijuí/RS, neste 

ato representado por seu Presidente, Sr. CELSO JOSÉ DAL CERO, brasileiro, casado, identidade nº. 

1003351671- SSP/RS e do CPF nº.227.529.430-91, doravante denominado de 

CONSÓRCIO/CONTRATANTE, e do outro lado a empresa _______________, CNPJ nº _________, 

estabelecida na cidade de _________, na _______________, que apresentou os documentos exigidos por 

lei, adiante denominado(s) de Fornecedor(es) Beneficiário(s), neste ato representado(a) pelo(a) SR(A). 

______________, portador do CPF nrº ____________ e da célula de identidade ________, doravante 

denominado(a) CONTRATADO(A), para a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira do contrato. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente contrato tem como objeto a aquisição de Medicamentos Humanos, especificados no 

quadro abaixo:  

 

Item Descrição Qtde Unid.  Valor Unit.   Valor Total  

      

Valor total  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

 

O preço para o presente ajuste é de _______ (___), constante da proposta vencedora da licitação, 

aceito pelo(a) CONTRATADO(A), entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do 

presente objeto. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO 

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias próprias. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 

O valor do contrato não sofrerá reajuste, ressalvada a hipótese mencionada no Art. 65, Inciso II, 

alínea “d” da Lei Federal 8.666/93, isto é, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 



 

 

O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, de igual valor, ou seja, a 1ª (Primeira) 

parcela em 30 (Trinta) dias e a 2ª (Segunda) parcela em 60 (Sessenta) dias, contando a partir da DATA 

DO RECEBIMENTO da Mercadoria, conforme Nota Fiscal. O pagamento será efetuado mediante Crédito 

em Conta Corrente Bancária, indicados pelo fornecedor na proposta vencedora ajustada ao lance, contendo 

a descrição dos produtos, quantidades, banco, código da agência e o número da conta corrente da empresa, 

para efeito de pagamento preços unitários e o valor total e nota de entrega atestada. 

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão os mesmos 

restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo o CISA por quaisquer encargos 

resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes e o prazo de pagamento será contado 

da data de reapresentação do documento corretamente preenchido. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

O prazo de vigência do presente contrato será de até 60 (sessenta dias) podendo ser prorrogado 

por igual(is) período(s), sucessivas vezes, se acordado entre as partes, até o limite disposto no artigo 57, II, 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – LOCAIS/PRAZO DE ENTREGA/NOTA FISCAL 

 

a) Os produtos deverão ser entregues conforme Nota de Empenho, sendo recebidos/conferidos pela 

farmacêutica responsável pelo CISA. 

 

b) PRAZO DE ENTREGA: no máximo QUINZE (15) DIAS CORRIDOS após o recebimento do 

pedido de autorização de fornecimento de medicamento devidamente numerado. 

 

c) Local e Horário de entrega: Os medicamentos deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua Barão 

do Rio Branco, 121– Centro – Ijuí – RS,das 08h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, a 

critério da Contratante – CISA; 

 

d) Somente serão aceitos os medicamentos que apresentarem, no mínimo, 12 (doze) meses de validade, 

contados a partir da data de entrega na sede do CISA. Para aqueles medicamentos cuja validade geral 

é menor que 12 meses, deverão possuir, a contar do momento da entrega, no mínimo 75% (setenta e 

cinco por cento) de seu prazo de validade total; 

 

e) A entrega e o descarregamento dos produtos é de responsabilidade da licitante vencedora. 

 

f) O Certificado de Análise de cada MEDICAMENTO/LOTE deverá ser encaminhado via e-mail ou 

vir anexado na Nota Fiscal. O Certificado de Análise deverá comprovar o atendimento às 

especificações previstas pela(s) farmacopéia(s) para o princípio ativo e de forma farmacêutica. 

 

g) Transmitir os arquivos das Notas Fiscais em formato XML, para o e-mail: cisaxml@hotmail.com. 

 

h) As embalagens primárias dos medicamentos (ampolas, blisters, strips e frascos) devem apresentar o 

número do lote, data de fabricação e prazo de validade e a inscrição explícita da informação:“VENDA 

PROIBIDA AO COMÉRCIO”, nas referidas 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

Somente serão realizados os pagamentos, após a devida liquidação da despesa, conferindo 

previamente se os objetos estão de acordo com o presente contrato e o edital. 

 

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

mailto:cisaxml@hotmail.com


 

 

Entregando os materiais licitados de acordo com a proposta homologada pela autoridade 

contratante, e estando de acordo com o previsto no edital de licitação e nas cláusulas contratuais e, ainda, 

observada a legislação em vigor, serão recebidos pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

 

1. Dos Direitos 

1.1. Dá CONTRATANTE: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas; e 

1.2. Do(a) CONTRATADO(A): 

a) perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados; e 

2. Das Obrigações 

2.1. Dá CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento ajustado; e 

b) dar a(o) CONTRATADO(A) as condições necessárias à regular execução do contrato. 

2.2. Do(a) CONTRATADO(A): 

a) entregar os materiais licitados na forma ajustada; 

b) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

c) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar 

cumprindo a legislação em vigor; 

d) repor ou efetuar a substituição, às suas expensas, no total ou em parte, os materiais em que 

se verificarem vícios ou defeitos, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

O(A) CONTRATADO(A) reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

 

Este contrato poderá ser rescindido de acordo com art. 77, 78, 79e 80 da Lei Federal n° 8.666/93. 

Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da 

contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do 

contrato pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

 

As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto 

n. 5.450/2005. Além do previsto no caput desta cláusula, pelo descumprimento total ou parcial das 

obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços e pela verificação de quaisquer das situações prevista 

no art. 78, incisos I a XI e XVIII da Lei nº 8.666/93, garantida a defesa prévia ao contratado, a administração 

poderá aplicar as seguintes penalidades: 

 

A. Advertência, por escrito, inclusive registrada no cadastro específico (SICAF); 

 

B. Esgotado o prazo de entrega dos medicamentos, por inexecução total, será aplicada multa de 

25%(Vinte e Cinco por cento) sobre o valor total do pedido de compra. 

 

C. Pela inexecução parcial do ajuste, multa de 15 % (Quinze por cento), calculada sobre a soma 

dos valores dos objetos não entregues; 

 



 

 

D. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 

Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando da inexecução ocasionar prejuízos à 

Administração; 

 

E. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação; 

 

F. Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no 

processo licitatório, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem 

prejuízos das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 

 

G. A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos: 

 

I. Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos 

observados na entrega dos produtos; 

II. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços das 

Secretarias Municipais de Saúde, desde que não caiba aplicação de sanção mais grave; 

 

H. A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for verificada 

a existência de fatos que o impeçam de contratar com a Administração Pública. 

I. Se o valor da multa não for pago, ou depositada, será automaticamente descontado do pagamento 

a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o valor 

devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Ijuí/RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 

contrato. 

E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em duas vias, de igual 

teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

 

Ijuí/RS,  de Julho de 2020. 

 

 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

    

    

Testemunhas: 

 

 

_______________________________   ________________________________ 

NOME:      NOME: 

_____________________________ 

CELSO JOSÉ DAL CERO 

Presidente - CISA 

_________________________________ 

EMPRESA 



 

 

CPF:       CPF: 

 

 

 

 


