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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016 
 

REGISTRO DE PREÇOS MEDICAMENTOS 
 
Edital de Concorrência Pública nº 002/2016 
Protocolo Administrativo nº 574/16  
Abertura dia 30 / 08 / 2016 
Horário: 14H30MIN 
Tipo: MENOR PREÇO POR ITENS.        
   
O Prefeito Municipal de Cotiporã/RS, o Sr. JOSÉ CARLOS BREDA, no uso de suas atribuições, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que, na Prefeitura Municipal de Cotiporã, sita na Rua Silveira Martins, nº 163, 
encontra-se aberta licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tipo “Menor Preço”, tendo por finalidade a 
seleção para REGISTRO DE PREÇOS unitário para contratação de empresa com finalidade de fornecimento de 
medicamentos, conforme descrição no na planilha e no ANEXO I, que se regerá pelas normas da Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal nº 2.827/13, encerrando-se o prazo para recebimento dos 
envelopes da PROPOSTA DE PREÇOS e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia e até a hora acima 
mencionados, na sala de licitações da Prefeitura Municipal. 
 
1 – OBJETO: 
1.1 - A presente licitação objetiva o REGISTRO DE PREÇOS de medicamentos, conforme estabelecido neste edital e 
seus anexos. 
1.2 - As quantidade possíveis de serem adquiridas são as compreendidas entre aquelas informadas como estimadas, 
no ANEXO I, deste edital. 
1.3 - Os quantitativos indicados no ANEXO I deste edital são meramente estimativos, não acarretando qualquer 
obrigação quanto a sua aquisição por parte desta municipalidade. 
1.4 - As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas em “Nota de Empenho”, válida como contrato de 
aquisição e fornecimento. 
1.5 - A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar aquisição, sendo-lhe facultada a utilização de 
outros meios, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 
1.6 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente Registro de Preços. 
1.7 - Este registro de preços poderá ser usado somente pelo Município de Cotiporã/RS. 
1.8 - O fornecimento somente deverá ser efetuado, mediante solicitação formalizada pelo setor competente em que 
constará datas e quantidades a serem entregues. Os produtos deverão ser entregues em horário de expediente no 
seguinte endereço: Rua Pe. Eugênio Medicheschi, nº 90, Cotiporã/RS. A entrega deverá ser efetuada no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da autorização de fornecimento. 
1.9 - Os medicamentos deverão ser de ótima qualidade seguindo os mais rígidos padrões de qualidade e o prazo de 
validade dos medicamentos, no ato da entrega, deverá ser de no mínimo 18 meses da data de fabricação, ou seja, o 
medicamento deverá permanecer válido a partir da entrega, por 18 (dezoito) meses, contado esse prazo para o futuro; 
no caso do prazo geral de validade ser inferior a 18 (dezoito) meses, deverão possuir, no momento da entrega, um 
prazo de validade de, no mínimo, 75 % (setenta e cinco por cento) do seu prazo total de validade. Serão aceitos 
medicamentos com prazo de validade inferior a 18 (dezoito) meses, somente se estiverem acompanhados por carta 
compromisso da proponente vencedora, para a troca dos medicamentos em caso de vencimento da validade, sem 
ônus ao Município.  
1.10 - Os medicamentos deverão estar embalados adequadamente, de acordo com as Normas Técnicas vigentes e 
aplicáveis quanto ao fornecimento. Na embalagem deverá constar o prazo de validade, o nome do fabricante, as 
especificações técnicas do medicamento e o nº de registro no Ministério da Saúde. 
1.11 - Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo pertinente ao objeto e que atenderem a todas as 
exigências constantes deste Edital e seus anexos. 
1.12 - Todos os atos da presente licitação serão processados nas condições estabelecidas neste edital e seus 
anexos. 
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2 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
2.1 – Na data e hora fixadas neste Edital, as empresas interessadas, deverão entregar junto ao Centro Administrativo 
Municipal, na sala de licitações, dois (02) envelopes referente a DOCUMENTAÇÃO  HABILITATÓRIA e 
PROPOSTAS FINANCEIRAS, com as seguintes indicações externas: 
ENVELOPE Nº 01 
AO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ/RS. 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016 
DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA 
LICITANTE (Razão Social, Endereço, Telef., E-mail) 

ENVELOPE Nº 02 
AO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ/RS. 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016 
ENVELOPE DA PROPOSTA FINANCEIRA 
LICITANTE (Razão Social, Endereço, Telef., E-mail) 

 
2.2 – Após a avaliação dos documentos inclusos no envelope nº 01, pela Comissão de Licitação, não havendo, ou 
resolvidas as impugnações, serão abertas as propostas constantes no envelope nº 02. 
2.3 – O Credenciamento do representante da licitante, que não seja sócio-gerente ou diretor da empresa, far-se-á 
mediante a apresentação da Carta de Credenciamento (Anexo II), e/ou instrumento público ou particular emitido 
pelo representante legal da empresa com poderes para tal. O Credenciamento será necessário somente para as 
empresas licitantes que se fizerem presentes no momento de abertura dos envelopes referentes a este certame 
licitatório. Será admitido apenas um representante por empresa, o qual deverá estar munido de Cédula de Identidade. 
a – O credenciamento não é requisito de habilitação, serve somente para que o representante legal tenha poderes 
legais para se manifestar em nome do licitante. 
 
 
3 - DA HABILITAÇÃO: 
 3.1 – As empresas interessadas em participar desta Concorrência Pública, deverão apresentar dentro do ENVELOPE 
Nº 01, os seguintes documentos para habilitação: 
 
I – Habilitação Jurídica: 
a – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento 
de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de 
prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, em vigor. 
a.1 – A licitante poderá apresentar a versão consolidada do documento solicitado na alínea “a” inciso “I”, devendo o 
mesmo vir acompanhado de todas as alterações posteriores, caso houver. 
a.2 – Somente serão habilitadas as licitantes que apresentarem, além de toda a documentação exigida, ramo 
pertinente ao objeto desta licitação no seu objeto social (Ato Constitutivo). 
 
II – Habilitação Fiscal: 
a - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b – Certidão Conjunta de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, de acordo 
com a Portaria RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014. 
c – Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual. 
d – Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal, conforme legislação tributária do Município expedidor da 
empresa que ora se habilita para este certame. As Certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter 
a data de expedição não superior a 06 (seis) meses. 
e – Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, CRF/FGTS, demonstrando a situação 
regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 
 
III – Regularidade Trabalhista: 
a) Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme determinação da Lei Federal n.º 12.440/2011, expedida por meio 
eletrônico no site do Tribunal Superior do Trabalho – www.tst.jus.br 

http://www.cotipora.rs.gov.br
http://www.tst.jus.br


 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 MUNICÍPIO DE COTIPORÃ 

              

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 – TELEFONE (54)3446 2800 – CNPJ: 90.898.487/0001-64  
www.cotipora.rs.gov.br - CEP: 95335-000 – COTIPORÃ/RS. 

 

 
IV – Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica 
(Poder Judiciário/Fórum), com validade não superior a 30 (trinta) dias da expedição, se não houver validade 
especificada na Certidão. 
 
V – Qualificação Técnica: 
a) Alvará de Licença expedido pela Secretaria Municipal da Saúde e/ou Secretaria Estadual da Saúde;  
b) Comprovação de Autorização Funcionamento Empresa (AFE e AE quando for o caso), expedida pelo Ministério 
da Saúde, acompanhada da Cópia da publicação no Diário Oficial da União que deverá conter o Nº da Resolução e a 
data da expedição da mesma e, consequentemente, a data da publicação no DOU e também o EMITIDO PELO SITE 
DA ANVISA (INTERNET); 
c) Registro ou inscrição na entidade profissional competente, Conselho Regional Farmácia (CRF). 
d) Apresentar no mínimo um (01) Atestado comprobatório de aptidão para fornecimento de bens compatíveis em 
características e quantidades com o objeto licitado, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado com 
base em fornecimento anterior. O atestado deverá conter a identificação do signatário responsável com firma 
reconhecida, bem como meios de contato (telefone, email, etc) que possibilitem realizar diligências para 
esclarecimento de dúvidas relativas às informações prestadas.  
 
VI – Declarações: 
a – Declaração da licitante, de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade, (modelo anexo IV), sob as 
penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder Público, conforme prescreve o § 
2º, Art. 32, da Lei 8.666/93, assinada por representante(s) legal(is) da empresa. 
b – Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, (modelo anexo III), 
assinada por representante(s) legal(is) da empresa 
c – Declaração da licitante de desistência de prazo recursal, referente à fase da habilitação. Serve somente para 
agilizar o andamento da licitação caso a empresa não se faça presente no ato de abertura dos envelopes (modelo 
anexo VI) assinada por representante(s) legal(is) da empresa. 
d – Declaração de comprometimento de fornecimento, de acordo com modelo do Anexo VII, assinada por 
representante(s) legal(is) da empresa. 
 
 
3.2 – Da Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte, bem como a Cooperativa: 
I – As empresas, bem como as cooperativas que pretendam se utilizar dos benefícios previstos na Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 139/2011, Lei Complementar 147/2014, deverão 
apresentar, no momento do CREDENCIAMENTO, declaração, de que se enquadra como microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa, (modelo anexo V), além de todos os documentos previstos no Item 3.1 deste edital. 
a) – Se a microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa não apresentar “Declaração de que 
se enquadra em empresa de Pequeno Porte, Microempresa ou Cooperativa”, (modelo anexo V), não terá os 
privilégios estabelecidos pela Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar nº 139/2011 e 147/2014. 
b) – A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir restrição em qualquer dos 
documentos de regularidade fiscal, tais como: INSS, FGTS, RECEITA FEDERAL, RECEITA ESTADUAL, RECEITA 
MUNICIPAL, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade em 05 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 
Administração, desde que seja requerido pela licitante durante o transcurso do respectivo prazo. A não regularização 
da documentação, no prazo, implicará na decadência do direito à contratação. 
c) – A microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, deverá apresentar todos os documentos 
elencados no Item 3.1 no momento da fase de habilitação, ainda que apresentem alguma restrição. Se não 
apresentar qualquer um dos documentos fiscais, tais como: INSS, FGTS, RECEITA FEDERAL, RECEITA ESTADUAL 
E RECEITA MUNICIPAL, mesmo com restrições, a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, será 
automaticamente inabilitada. 
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3.3 – As empresas cadastradas neste Município, poderão apresentar o Certificado de Registro ao Fornecedor (CRF) 
em vigor, em substituição aos documentos solicitados nos Incisos I a IV do item 3.1 - Habilitação deste edital. No 
caso de documentos com prazo de validade vencido, a licitante deverá anexar junto ao CRF os documentos em vigor. 
 
3.4 – Das cópias e autenticação dos Documentos: 
I – Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficos deverão estar autenticados, exceto os emitidos via 
internet. A autenticação dos documentos feita por servidor municipal deverá ser solicitada até, no máximo, o dia útil 
anterior à data marcada para abertura da presente licitação, não sendo feita nenhuma autenticação na data da 
abertura dos envelopes. Caso a licitante não autenticar os documentos nesta Prefeitura até a data mencionada 
deverá fazê-lo em cartório. 
II – Não serão realizadas cópias de documentos na Prefeitura. 
 
3.5 – Da apresentação dos documentos: 
Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação devem: 
I – Estar em nome da matriz se a licitante for a matriz. 
II – Estar todos em nome da filial se a licitante for filial, salvo aqueles documentos que são legalmente válidos tanto 
para matriz como para filial. 
III – Deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente, se a licitante for a matriz e a 
fornecedora for a filial. 
 
3.6 – Do consórcio: 
Não é permitido Consórcio entre empresas. 
 
3.7 – Inabilitação: 
Serão inabilitadas a(s) empresa(s) que não atender(em) a(s) exigência(s) de habilitação contidas neste edital ou as 
que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente. 
 
4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
4.1 - As propostas deverão ser apresentadas no ENVELOPE Nº 02, em via, assinada e identificada com a razão 
social e CNPJ da licitante. 
4.2 - A proposta deverá ser preenchida em formulário padronizado, disponível em arquivo no formato Excel (modelo 
LICITACON/TCE-RS). Este arquivo contém os itens com as quantidades máximas que estão sendo licitadas, para que 
os proponentes interessados realizem a digitação dos valores propostos (digitar somente valores unitários na aba 
Proposta), devendo ser utilizada a planilha proposta, sendo que no item que gerar dúvida, será DESCLASSIFICADO. 
Os interessados deverão solicitar a planilha nos seguintes endereços eletrônicos: gilda@pmcotipora.com.br 
e/ou licitação@pmcotipora.com.br.   
4.3 – Junto a proposta deverá ser anexada relação constando o nome comercial de cada produto e o nome do 
laboratório fabricante conforme ordem de numeração constante na planilha, informando, também, a quantidade de 
medicamentos por embalagem. 
4.4 - Deverá ser apresentada uma cópia impressa da planilha e cópia em meio digital (CDR-W, DVD, PEN DRIVE ou 
POR ENDEREÇO ELETRÔNICO (podendo ser enviada nos endereços gilda@pmcotipora.com.br e/ou 
licitação@pmcotipora.com.br). 
4.5 - Nos preços propostos serão considerados todos os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), 
comerciais, trabalhistas, tributários, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte e demais despesas 
incidentes ou que venham a incidir sobre o fornecimento, objeto desta licitação.  
4.6 - Os preços propostos serão considerados completos e suficientes, sendo desconsiderada qualquer 
reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante. 
4.7 - A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar a aquisição que deles poderão advir, sendo-
lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada a preferência ao beneficiário do Registro, em igualdade de condições.  
4.8 - A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, caso não constar, será automaticamente 
considerada como válida para 60 dias. 
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4.9 - A Proposta Financeira deverá vir acompanhada dos seguintes documentos: 
4.9.1 – Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por Linha de Produção/produtos, emitido pela 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (internet) ou Cópia da publicação do Certificado no DIÁRIO 
OFICIAL DA UNIÃO. (obs.: no caso de produto importado, o Certificado de Boas Práticas de fabricação e controle, 
emitido pela autoridade sanitária do país de origem, poderá ser substituído por laudo de inspeção emitido pela 
autoridade sanitária brasileira). 
4.9.2 – A cópia do Certificado publicada no DOU deverá conter o Nº da Resolução e a data da expedição da mesma 
e, consequentemente, a data da publicação no DOU. 
4.9.3 – Certificado de Registro de Produto, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária ou cópia da publicação 
do registro do medicamento no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO de cada ITEM cotado.  
4.9.4 – No Certificado de Registro de produto emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária deverá ESTAR 
INDICADO O NÚMERO DO ITEM CORRESPONDENTE AO MEDICAMENTO, COM A LOCALIZAÇÃO DO MESMO 
DEVIDAMENTE GRIFADO, conforme ordem de numeração do Edital.  
4.9.5 – No Certificado de Boas Práticas de Fabricação e controle por linha de produção/produtos, emitido pela 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde deverá ESTAR INDICADO O NÚMERO DO ITEM 
CORRESPONDENTE AO MEDICAMENTO, conforme ordem de numeração do Edital. 
4.9.6 – A NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ITENS 4 e 5 DO PRESENTE EDITAL IMPLICARÁ NA 
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA. 
4.9.7 – Declaração de Isento (Resolução - RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001) e/ ou Notificação simplificada 
(RESOLUÇÃO RDC N.º 199, DE 26 DE OUTUBRO DE 2006/DOU de 02/04/07) para os medicamentos que não 
exigem Registro de Produto. 
 
5 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
5.1 – No julgamento observar-se-á o disposto nos art. 43 e art. 44 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e no que couber a Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014. 
5.2 – A Comissão de Licitações considerará vencedora a proposta DE MENOR PREÇO POR ITEM. 
Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço unitário e total, até 
DUAS CASAS após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver. 
5.3 – Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas 
de pequeno porte e as cooperativas. 
I – Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela 
empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à 
proposta de menor valor. 
II – A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso 
do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto. 
5.4 – Ocorrendo o empate, na forma do item 5.3, proceder-se-á da seguinte forma: 
I – A microempresa e a empresa de pequeno porte bem como a cooperativa beneficiada pela Lei Complementar nº 
123/06 e Leis Complementares nº 139/2011 e 147/2014, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no 
prazo de até 02 (dois) dias úteis após convocação, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada de menor 
preço, situação em que poderá ser adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
II – Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma do inciso I deste item, 
não apresentar nova proposta, inferior a de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do 
inciso I do item 5.3 deste edital, para a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista.  
III – Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas 
iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova 
proposta, na forma das alíneas anteriores. 
5.5 – Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer às exigências do item 5.4 
deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 
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5.6 – O disposto nos itens 5.3 ao 5.5, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor 
inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça às 
exigências do item 3.2 deste edital). 
5.7 – As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação 
prévia de todos. 
 
6 – DA HOMOLOGAÇÃO: 
6.1 – Após a organização e exame do processo licitatório, se nenhuma irregularidade for verificada, será o objeto 
licitado homologado à empresa autora da proposta mais vantajosa, de acordo com as condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos, sendo que os preços serão registrados no Sistema de Registro de Preços do Município. 
6.2 – A aquisição do produto com o fornecedor que tem o menor preço registrado será autorizada pela Prefeitura, por 
intermédio de emissão de Nota de Empenho, sempre que houver necessidade de aquisição. 
 
7 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
7.1 – Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes da interpretação do Edital, 
deverão ser solicitadas por escrito, endereçadas ao Município de Cotiporã, Rua Silveira Martins, nº 163, ou através 
dos seguintes endereços eletrônicos: licitacao@pmcotipora.com.br e/ou gilda@pmcotipora.com.br, preferencialmente, 
com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para o recebimento dos envelopes. 
7.2 – A impugnação ao Edital obedecerá ao disposto no art. 41, da Lei Federal nº 8.666/93.  
7.3 – Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão 
tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 
8.4 – Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste Edital e seus anexos, não 
podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do 
integral cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da presente licitação. 
7.5 – Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de 
expediente subsequentes aos ora fixados. 
7.6 – A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital e seus anexos, bem como, das normas 
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as 
disposições contidas nesta licitação. 
7.7 – De todas as reuniões de abertura dos envelopes lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se mencionará tudo o 
que ocorrer no ato. A ata será assinada pela Comissão de Licitações e pelos representantes credenciados presentes. 
7.8 - Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, caput e § 1º, da Lei n.º 8.666/93, estão 
impedidos de participar deste certame licitatório (tanto como membros da diretoria da empresa ou como do quadro de 
funcionários desta), por determinação do artigo 9º, inciso III, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
7.9 – A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em 
despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar. 
7.10 – Para aquisição do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta das dotações orçamentárias 
previstas no Orçamento Municipal. 
7.11 – O envelope de propostas desta licitação que não for aberto ficará em poder da Comissão de Licitações pelo 
prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no 
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 
7.12 – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 meses, a contar da data de assinatura da ata.  
7.13 – O pagamento será realizado conforme estabelecido na Ata de Registro de Preços (Anexo VIII). 
7.14 – Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu endereço, e-
mail e os números de fax e telefone. 
7.15 – Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes anexos: 
Anexo I Relação dos Medicamentos. 
Anexo II Modelo de Credenciamento 
Anexo III Modelo de Declaração de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII do CF 
Anexo IV Modelo de Declaração de Idoneidade  
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Anexo V Modelo Declaração de microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa 
Anexo VI Modelo Declaração de desistência do prazo recursal 
Anexo VII Modelo Declaração de comprometimento de fornecimento 
Anexo VIII Minuta da Ata de Registro de Preços. 

7.16. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Veranópolis/RS, para dirimir quaisquer 
litígios oriundos da licitação, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 
7.17. A cópia do texto integral deste Edital está disponível, para consulta por parte dos interessados, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal, na Rua Silveira Martins, 163 – Cotiporã/RS - CEP: 95335-000 - telefones: (54)3446 
2800 / 3446 2830 e/ou no site: www.cotipora.rs.gov.br. 

 
Cotiporã, 28 de julho de 2016. 

 
Examinado e Aprovado: 
 
 
 
LEONARDO JACOB 
Procurador Jurídico - OAB-RS N.º 44.765 

 
 
 
 
 

JOSÉ CARLOS BREDA 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I 

 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016. 
 
 

 
 
LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITENS, OBJETIVANDO 
O REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO, CONFORME NECESSIDADE, DE 
MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA 
ANEXA. 
 

Razão Social: 
 

CNPJ: 
 

Endereço: 
 

No: 
 

Bairro: 
 

CEP: 
 

Cidade/ Estado: 
 
Telefone: 
 

Fax: 
 

E-mail: 
 

Banco: 
 

No da Agência: 
 

Nº Conta Bancária: 
 

Nome da pessoa p/ contato: 
 

 
 

 
Validade da proposta: 60 dias   Data: 30/08/2016 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo: 
Cargo ou função 
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ITEM DESCRIÇÃO 
QUANT. 

ESTIMADA UN 
1 ACEBROFILINA 10mg/mL (50mg/5mL) 500 fr 
2 ACEBROFILINA 5mg/mL (25mg/5mL) 300 fr 
3 ACICLOVIR 200mg 4000 un 
4 ACIDO ACETILSALICÍLICO 100mg 120000 un 
5 ACIDO FÓLICO 5mg 15000 un 
6 ALBENDAZOL 400mg 3000 un 
7 ALBENDAZOL 40MG/ML 100 fr 
8 ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg 2000 un 
9 ALOPURINOL 100mg 25000 un 

10 AMIODARONA 200mg 12000 un 
11 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25mg 70000 un 
12 AMOXICILINA 500mg - ATB 20000 un 
13 AMOXICILINA 50mg/ml (250mg/5mL) - ATB frs. 60 ml 600 fr 
14 AMOXICILINA 50mg/ml (250mg/5mL) - ATB frs. 150ml 300 fr 
15 AMOXICILINA 500mg + CLAVULANATO DE POT.125mg - ATB 12000 un 
16 AMOXICILINA + CLAVUL. DE POTÁSSIO 50mg/mL + 12,5mg/ml  - ATB 200 un 
17 ANLODIPINO, BESILATO 5mg 30000 un 
18 ATENOLOL 25mg 120000 un 
19 ATENOLOL 50mg 50000 un 
20 AZITROMICINA 500 mg  - ATB 4000 un 
21 AZITROMICINA 40mg/mL (200mg/5mL) equival. a 600mg  ATB 300 fr 
22 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2mg 18000 un 
23 BUPROPIONA, CLORIDRATO 150mg 6000 un 
24 CAPTOPRIL 25mg 60000 un 
25 CARBAMAZEPINA 200mg 35000 un 
26 CARBAMAZEPINA 20mg/ml (2%) 50 fr 
27 CARBONATO DE CÁLCIO 1250mg (equivalente a 500mg de cálcio) 6000 un 
28 CARBONATO DE CÁLCIO 1250mg + COLECALCIFEROL 400 UI 40000 un 
29 CARBONATO DE LÍTIO 300mg 35000 un 
30 CARVEDILOL 6,25mg 50000 un 
31 CARVEDILOL 12,5MG 20000 un 
32 CEFALEXINA 500mg - ATB 15000 un 
33 CEFALEXINA 50mg/mL (250mg/5mL) - ATB 200 fr 
34 CINARIZINA 75mg 4000 un 
35 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500mg - ATB 10000 un 
36 CLONAZEPAM 0,5mg 35000 un 
37 CLONAZEPAM 2mg 20000 un 
38 CLONAZEPAM 2,5mg/ml 100 fr 
39 CLOR. DE SÓDIO 0,9% (9mg/mL) + CLOR. DE  BENZALCÔNIO 0,01% (0,1mg/mL) 150 fr 
40 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100mg 10000 un 
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41 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25mg 3000 un 
42 COMPLEXO B 15000 un 
43 DEXAMETASONA 1mg/g (0,1%) 800 un 
44 DEXCLORFENIRAMINA 2mg 10000 un 
45 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4mg/mL (2mg/5mL) 500 fr 
46 DIAZEPAM 5mg 12000 un 
47 DIAZEPAM 10mg 25000 un 
48 DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50mg 20000 un 
49 DIGOXINA 0,25mg 22000 un 
50 DIPIRONA SÓDICA 500mg/mL 500 fr 
51 DOXAZOSINA 2mg 15000 un 
52 ENALAPRIL, MALEATO 10mg sulcados 180000 un 
53 ENALAPRIL, MALEATO 20mg 120000 un 
54 ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67mg + DIPIRONA SÓDICA 333,4mg 400 fr 
55 ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10mg + DIPIRONA SÓDICA 250mg 12000 un 
56 ESPIRONOLACTONA 25mg 40000 un 
57 ESTRIOL 1MG/G 200 un 
58 FENITOÍNA 100mg 6000 un 
59 FENOBARBITAL 100mg 14000 un 
60 FENOBARBITAL 40mg/mL (4%) 100 fr 
61 FENOTEROL, BROMIDRATO 5mg/mL 300 fr 
62 FINASTERIDA 5mg 5000 un 
63 FLUCONAZOL 150g 3000 un 
64 FLUOXETINA , CLORIDRATO 20mg 100000 un 
65 FUROSEMIDA 40mg 60000 un 
66 GENTAMICINA, SULFATO 5mg/ml - ATB 100 fr 
67 GLIBENCLAMIDA 5mg 30000 un 
68 HALOPERIDOL 5mg 10000 un 
69 HALOPERIDOL 2MG/ML 100 fr 
70 HIDROCLOROTIAZIDA 25mg 200000 un 
71 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 6% (60mg/mL)+HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 4% (40mg/mL) 200 fr 
72 IBUPROFENO 50mg/mL 500 fr 
73 IBUPROFENO 600mg 40000 un 
74 IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25mg 30000 un 
75 IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25mg/mL (0,025%) 500 fr 
76 ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20mg 8000 un 
77 IVERMECTINA 6mg 200 un 
78 LEVODOPA 200mg + BENSERAZIDA 50mg 45000 un 
79 LEVODOPA 250mg + CARBIDOPA 25mg 1500 un 
80 LEVOMEPROMAZINA 100mg 3000 un 
81 LEVONORGESTREL 0,15mg + ETINILESTRADIOL 0,03mg 500 env 

http://www.cotipora.rs.gov.br


 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 MUNICÍPIO DE COTIPORÃ 

              

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 – TELEFONE (54)3446 2800 – CNPJ: 90.898.487/0001-64  
www.cotipora.rs.gov.br - CEP: 95335-000 – COTIPORÃ/RS. 

 

82 LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg 45000 un 
83 LEVOTIROXINA SÓDICA 50mcg 35000 un 
84 LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg 18000 un 
85 LORATADINA 10mg 12000 un 
86 LORATADINA 1mg/mL (5mg/5mL) 300 fr 
87 LOSARTANA POTÁSSICA 50mg 130000 un 
88 MEDROXIPROGESTERONA, ACET. 150mg/mLSusp. Injet., fr. Amp.1ml 150 amp 

89 METFORMINA, CLORIDRATO 500MG 10000 un 
90 METFORMINA, CLORIDRATO 850mg sulcados 120000 un 
91 METILDOPA 250mg 10000 un 
92 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10mg 7000 un 
93 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4mg/mL 400 fr 
94 METOPROLOL, TARTARATO 100mg 50000 un 
95 METOPROLOL, SUCCINATO 50MG 5000 un 
96 METRONIDAZOL 100mg/g (500mg/5g) 150 un 
97 METRONIDAZOL 400mg 4000 un 
98 MICONAZOL, NITRATO 20mg/g (2%) 100 un 
99 NEOMICINA 5mg/g + BACITRACINA 250UI/g - ATB 800 un 

100 NIFEDIPINO 10mg 8000 un 
101 NISTATINA 100.000 UI/mL 100 fr 
102 NISTATINA 25.000 UI/g 200 un 
103 NITROFURANTOÍNA 100mg 5000 un 
104 NORTRIPTILINA 25mg 10000 un 
105 NORETISTERONA 0,35mg 50 un 
106 NORETISTERONA, ENANTATO  + ESTRADIOL, VALERATO  50mg + 5mg/mL 100 amp 

107 ONDANSETRONA 4mg 2000 un 
108 OMEPRAZOL 20mg 180000 un 
109 PARACETAMOL 200mg/mL 800 fr 
110 PARACETAMOL 500mg 30000 un 
111 PARACETAMOL 750mg 30000 un 
112 PARACETAMOL 500mg + CODEÍNA,FOSFATO 30mg 10000 un 
113 PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100mg 500 un 
114 PERMETRINA 10mg/ml (1%) 100 fr 
115 PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3mg/ml 300 fr 
116 PREDNISONA 5mg 7000 un 
117 PREDNISONA 20mg 8000 un 
118 PROMETAZINA 25mg 4000 un 
119 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40mg 50000 un 
120 RANITIDINA 150mg/10ml 50 fr 
121 RANITIDINA 150mg 10000 un 
122 RISPERIDONA 1mg 40000 un 
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123 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 500 un 
124 SALBUTAMOL, SULFATO 100mcg/dose 300 un 
125 SERTRALINA 50mg 130000 un 
126 SINVASTATINA 20mg 120000 un 
127 SINVASTATINA 40mg 50000 un 
128 SULFAMETOXAZOL 400mg + TRIMETOPRIMA 80mg - ATB 5000 un 
129 SULFAMETOXAZOL+ TRIMETOPRIMA 40mg+8mg/mL (200mg+40mg/5mL) - ATB 100 fr 
130 SULFATO FERROSO 25mg/mL de Ferro elementar (125mg de sulfato ferroso) 100 fr 
131 SULFATO FERROSO 40mg de Ferro elementar (200mg de sulfato ferroso) 15000 un 
132 TIMOLOL, MALEATO 0,5%  100 fr 
133 VALPROATO DE SÓDIO 50mg/mL (250mg/5mL) 100 fr 
134 VALPROATO DE SÓDIO 288mg (equivalente a 250mg de ACIDO VALPROICO) 13000 un 
135 VALPROATO DE SÓDIO 576mg (equivalente a 500mg de ACIDO VALPROICO) 13000 un 
136 VARFARINA SÓDICA 5mg 15000 un 
137 VERAPAMIL, CLORIDRATO 80mg 30000 un 
138 CLORPROPRAMIDA 250MG 800 un 
139 ACETILCISTEÍNA 100mg/ml 20 amp 

140 ÁGUA PARA INJEÇÃO - amp 10ml 1500 amp 

141 ÁGUA PARA INJEÇÃO - amp 05ml 500 amp 

142 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - Pó p/suspensão inj. 400 amp 

143 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI - Pó p/suspensão inj. 20 amp 

144 BIPERIDENO, LACTATO 5mg/ml – amp. 30 amp 

145 CEFTRIAXONA 1g IM c/ diluente (pó para solução injetável) 300 amp 

146 CETOPROFENO 100mg – frasco, pó EV 200 amp 

147 CETOPROFENO 100mg/2ml - IM 500 amp 

148 CLORETO DE POTÁSSIO 10% - amp 10ml 100 amp 

149 CLORETO DE SÓDIO 20% - amp 20ml 400 amp 

150 CLORPROMAZINA 5mg/ml 50 amp 

151 COLAGENASE SEM CLORANFENICOL – pomada bisnaga 30g 100 un 
152 COLAGENASE COM CLORANFENICOL – pomada bisnaga 30g 100 un 
153 DEXAMETASONA, fosfato dissódico 4mg/ml - amp 2,5ml 200 amp 

154 DIAZEPAM 5mg/ml - amp 2ml 100 amp 

155 DICLOFENACO SÓDICO 25mg/ml -amp 3ml 600 amp 

156 DIPIRONA 500mg/ml – amp 2ml (IV e IM) 700 amp 
157 DIPR. BETAMETASONA 5MG/ML + FOS.DISS.BETAMET.2MG/ML AMP. 1ML 300 amp 
158 DOBUTAMINA 250mg/20ml 20 amp 

159 DOPAMINA 50MG/10ML 30 amp 

160 DrAMIN B6 (dimenidrinato, cloridrato de pirodoxina) - amp 1ml 200 amp 

161 DRAMIN B6 DL (dimenidrinato, cloridr. de pirodoxina, glicose, frutose) – amp. 10ml 200 amp 

162 EPINEFRINA, cloridrato ou hemitartarato (ADRENALINA) 1mg/ml - amp 1ml 100 amp 

163 EPITEZAN POMADA OFTÁLMICA  30 un 
164 ESCOPOLAMINA (brometo de N-butilescopolamina) 20mg/ml - amp 1ml 200 amp 
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165 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4mg/ml + 500mg/ml - amp 5ml 400 amp 

166 ETILEFRINA,CLORIDRATO 10mg/ml 30 amp 

167 FENITOÍNA 50mg/ml - amp 5ml 30 amp 

168 FLUMAZENIL 0,1mg/ml - amp 5ml 20 amp 

169 FUROSEMIDA 10mg/ml - amp 2ml 200 amp 

170 GLICOSE 50% (500mg/ml) - amp 10ml 50 amp 

171 HALOPERIDOL 5mg/ml - amp 1ml 100 amp 

172 HALOPERIDOL DECANOATO 50mg/ml - amp 1ml 50 amp 

173 HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ml frasco 5ml 10 amp 

174 HIDROCORTISONA, succinato 500mg 200 amp 

175 LIDOCAÍNA, Cloridrato 2% GEL 150 un 
176 LIDOCAINA, cloridrato COM VASOCONSTRITOR 2% (20mg/ml) 200 un 
177 LIDOCAINA, cloridrato SEM VASOCONSTRITOR 2% (20mg/ml) 100 un 
178 METOCLOPRAMIDA, cloridrato 15mg/ml - amp 2ml 500 amp 

179 MIDAZOLAN 15mg/3ml 20 amp 

180 MORFINA, sulfato 10mg/ml - amp 1ml 100 amp 

181 NOREPINEFRINA,hemitartarato 4 ML 30 amp 

182 PROMETAZINA, cloridrato 25mg/ml - amp 2ml 200 amp 

183 RANITIDINA, cloridrato 25mg/ml - amp 2ml 200 amp 

184 SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SÓDIO 1000ML (sistema fechado) 50 un 
185 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ml ou 125ml (sistema  fechado) 1500 un 
186 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML (sistema fechado) 300 un 
187 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML (sistema fechado) 800 un 
188 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML (sistema fechado) 800 un 
189 SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML (sistema fechado) 300 un 
190 SORO GLICOSADO 5% 500ML (sistema fechado) 80 un 
191 SULFADIAZINA DE PRATA 10mg/g creme – bisnaga 30g 200 un 
192 TARTARATO DE METOPROLOL 1MG/ML – amp 5ml 20 amp 

193 TRAMADOL, cloridrato 50mg/ml - amp  300 amp 

194 ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%  15 l 
195 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VITAMINA A E E 150 un 
196 ÁGUA OXIGENADA 10%  100 l 
197 ÁLCOOL 70%  150 l 
198 ÁLCOOL GEL 500ML 30 un 
199 ÁLCOOL IODADO 1% 1000ML 5 l 
200 CLOREXIDINA SABONETE LÍQUIDO 2%  50 un 
201 CLOREXIDINA 0,02% AQUOSA 1000ml 10 l 
202 CLOREXIDINA 0,02% AQUOSA 100ml 20 fr 
203 FIXADOR PARA CITOPATOLÓGICO Polietilenoglicol líq. em gotas frasco  10 un 
204 HIPOCLORITO DE SÓDIO 1,2% 1000ML 20 l 
205 IODOPOVIDONA 10% - SOLUÇÃO AQUOSA 1000ML 25 l 
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206 TINTURA DE BENJOIM 1000ML 5 l 
207 AC.ASCORBICO(VIT.C) 500MG 1500 un 
208 ALPRAZOLAN 0,5MG 360 un 
209 BROMAZEPAN 6MG 360 un 
210 CARMELOSE SOD./CARBOXIMETILCEL.5MG/ML 0,5% COL.ESTÉRIL 15ML 72 fr 
211 CITALOPRAN 20MG 1500 un 
212 CLOPIDOGREL 75MG 1008 un 
213 CLOR. DE PROPAFENONA 300MG 720 un 
214 CLORTALIDONA 50MG 360 un 
215 COMBIGAN COL. 5ML 12 fr 
216 CUMARINA 5MG+HEPARINA 50UI/ML CREME 120ML 12 un 
217 DIOSMIN SDU SACHÊ 360 un 
218 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG 1500 un 
219 DULOXETINA 60MG (LIB.LENTA) 360 un 
220 ESCITALOPRAM ,OXALATO 10MG 360 un 
221 ETORICOXIBE 60MG 364 un 
222 EZETIMIBA 10MG+ SINVASTATINA 20mg 336 un 
223 GLICOSAMINA,SULF. 500MG + CONDROITINA 400MG 1500 un 
224 GLICOSAMINA,SULF. 1,5G + CONDROITINA 1,2G (SACHE/ENV) 720 un 
225 GLIMEPIRIDA 4MG 360 un 
226 LOSARTANA POTÁSSICA + HIDROCLOROTIAZIDA 50MG 360 un 
227 MELOXICAN 15MG 360 un 
228 MIRTAZAPINA 30MG 180 un 
229 MOMETASONA 0,5MG/G (SPRAY NASAL)120DS 12 un 
230 NEURAL 50MG 1100 un 
231 OLANZAPINA 10MG 720 un 
232 OLANZAPINA 2,5MG 336 un 
233 OMEPRAZOL MAGNESICO 20MG (LOSEC MUPS) 720 un 
234 OXCARBAZEPINA 600MG 1080 un 
235 PANTOPRAZOL 20MG 360 un 
236 PREGABALINA 75MG 720 un 
237 PRESSAT 10MG 360 un 
238 TEGASERODE 6MG 360 un 
239 TOPIRAMATO 50MG 600 un 
240 TOPIRAMATO 100MG 900 un 
241 VALPAKINE 200MG/ML 60 fr 
242 VENLAFAXINA 75MG 360 un 
243 VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO LENTA 360 un 
244 XALATAN COL. 50MCG/ML 2,5ML   12 fr 
245 ZOLPIDEN,HEMITARTARATO 10MG 360 un 
246 RIFAMICINA 10MG/ML SPRAY 20ML 10 un 
247 DIPIRONA 500mg  20000 un 
248 METOPROLOL ,SUCCINATO 25MG    10000 un 
249 COMPLEXO B AMP. 200 amp 
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ANEXO II 
 
 
 
 

MODELO 

 
  

 

CREDENCIAMENTO 
 
 
 
A empresa ............, inscrita no CNPJ sob o nº ........, estabelecida na Rua ......, nº ....., Bairro ....., 

na cidade de ........, através do presente, credenciamos o Sr. ...., brasileiro (estado civil), inscrito no CPF sob o nº 
......, carteira de identidade nº ......., residente e domiciliado na Rua ....., nº ......, Bairro ......, na cidade de ......, a 
participar da licitação instaurada pelo Município de Cotiporã, na modalidade de Concorrência Pública, sob o nº 
002/2016, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em 
nome da empresa, bem como formular propostas, lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 
 

________________, em ______ de __________________ de 2016. 
 
 
 

______________________________________________ 
    Assinatura do representante legal da empresa 

Nome completo: 
Cargo ou função: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREGAR FORA DOS ENVELOPES  
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ANEXO III 

 

 

MODELO 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 
A empresa ............., inscrita no CNPJ sob o nº ....., estabelecida na Rua ...., nº ....., Bairro ....., 

na cidade de ......., neste ato representada pelo Sr. ..., brasileiro, estado civil, portador da carteira de identidade nº ..., 
CPF nº ..., residente e domiciliado na ... (endereço completo), declara para os fins de direito, na qualidade de licitante 
da Concorrência Pública nº 002/16, que em cumprimento ao inc. XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal de que não 
possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 

 
________________, em ______ de __________________ de 2016. 

 
 
 

______________________________________________ 
    Assinatura do representante legal da empresa 

Nome completo: 
Cargo ou função 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
COLOCAR DENTRO DO ENVELOPE 01 (HABILITAÇÃO) 
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ANEXO IV 

 

MODELO 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 

A empresa .........., inscrita no CNPJ sob o nº ......., estabelecida na Rua ......., nº ....., Bairro ....., 
na cidade de ......, através do seu Representante legal Sr. .........., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº 
........, carteira de identidade nº ........., residente e domiciliado na Rua ......, nº ....., Bairro ....., na cidade de ......, 
DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
 
 

 
________________, em ______ de __________________ de 2016. 

 
 
 

______________________________________________ 
    Assinatura do representante legal da empresa 

Nome completo: 
Cargo ou função 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOCAR DENTRO DO ENVELOPE 01 (HABILITAÇÃO) 
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ANEXO V 
 

 

MODELO 
 
 

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE PRAZO RECURSAL 
 

 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ/RS. 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 002 / 2016 
 
 
 
A empresa ____________________________________, CNPJ nº ___________________ estando ausente nesta 
data ao ato de abertura dos envelopes e ciente do prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis relativos à fase habilitatória 
(art. 109, inciso I, alínea “A” da Lei 8666/93 e suas alterações), vem por meio de seu representante legal, recusá-lo 
para fins do procedimento licitatório. 
 
 

 
 

________________, em ______ de __________________ de 2016. 
 
 
 

__________________________________________________ 
    Assinatura do representante legal da empresa 

Nome completo: 
Cargo ou função: 

 
 
 
 
 

 
 
 

COLOCAR DENTRO DO ENVELOPE 01 (HABILITAÇÃO) 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO  
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS  
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 
 

A empresa ...... inscrita no CNPJ sob o nº ......., estabelecida na Rua ......., nº ...., Bairro ....., na 
cidade de ......., através do seu Representante legal Sr. ........., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº ........, 
carteira de identidade nº ........., residente e domiciliado na Rua ....., nº ....., Bairro ....., na cidade de ......., DECLARA, 
para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas 
da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como: 
 
(   ) – MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
(   ) – EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006. 
 
(   ) – COOPERATIVA, conforme disposto nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006 e art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007. 
 
(    ) – MEI - Micro Empreendedor Individual, conforme Lei Complementar 128, de 19 de dezembro de 2008. 
 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 

Declara, ainda, estar cientes das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, na hipótese de falsidade 
da presente declaração. 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 

 
________________, em ______ de __________________ de 2016. 

 
 
 

______________________________________________                            _____________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa    Assinatura do Contador ou Tec. Cont. da empresa 
Nome completo:                                                                                                             Nome do Contador ou Tec. Cont. 
Cargo ou função:                                                                                                            Reg. CRC                                    

 
 
 
 
 
 

COLOCAR DENTRO DO ENVELOPE 01 (HABILITAÇÃO) 
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ANEXO VII 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE FORNECIMENTO  
 

 

 
A empresa ............, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº .................., localizada na ............, 

nº ....... – Bairro ..... , no Município de ............ – ... , DECLARA que está ciente e respeita todos os atos constituídos 
no EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016 e anexos, comprometendo-se a entregar os produtos, 
conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Cotiporã, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 
91.566.893/0001-92, sita a rua Silveira Martins, nº 163, na cidade de Cotiporã/RS, o objeto registrado, conforme a 
classificação, pelo prazo de 01 (um) ano contado a partir da data da homologação. 
 
 

________________, em ______ de __________________ de 2016. 
 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
Nome completo: 
Cargo ou função: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLOCAR DENTRO DO ENVELOPE 01 (HABILITAÇÃO) 
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ANEXO VIII 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE COTIPORÃ/RS E A EMPRESA ..........., NOS 
TERMOS E CONDIÇÕES A SEGUIR ESTABELECIDOS. 

 
O MUNICÍPIO DE COTIPORÃ/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 90.898.787/0001-64, 
estabelecida na Rua Silveira Martins, nº 163, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. JOSÉ CARLOS BREDA, 
residente e domiciliado em Cotiporã/RS, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO e a empresa  ......, inscrita no CNPJ sob o nº 
....., estabelecida na Rua ....., nº ....., Bairro ....., na cidade de ......, neste ato representada pelo Sr. ....., brasileiro, (estado civil), 
inscrito no CPF sob o nº ......, carteira de identidade nº ......, expedida pela ....., doravante denominada COMPROMITENTE 
FORNECEDORA, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado da Concorrência 
Pública n.º 002/2016, que foi constituída através do Protocolo Administrativo nº 574/16, mediante as cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
a - A presente licitação objetiva o REGISTRO DE PREÇOS de medicamentos para a Unidade Central de Saúde do Município, 
conforme estabelecido neste edital e seus anexos. 
c - As quantidades possíveis de serem adquiridas são as compreendidas entre aquelas informadas como estimadas, no ANEXO I, 
do edital. 
d - Os quantitativos indicados no ANEXO I do edital são meramente estimativos, não acarretando qualquer obrigação quanto a 
sua aquisição por parte desta municipalidade. 
e - As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas em “Nota de Empenho”, que será válida como contrato entre a 
Administração e a Compromitente Fornecedora que deverão cumprir todas as obrigações estabelecidas no edital e seus anexos. 
f - A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar aquisição, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, 
assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 
g - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente Registro de Preços. 
h - O fornecimento somente deverá ser efetuado, mediante solicitação formalizada pelo setor competente em que constará datas 
e quantidades a serem entregues. Os produtos deverão ser entregues em horário de expediente no seguinte endereço: Rua Pe. 
Eugênio Medicheschi, nº 90, Cotiporã RS. A entrega deverá ser efetuada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
do recebimento da autorização de fornecimento. 
i - Os medicamentos deverão ser de ótima qualidade seguindo os mais rígidos padrões de qualidade e o prazo de validade dos 
medicamentos, no ato da entrega, deverá ser de no mínimo 18 meses da data de fabricação, ou seja, o medicamento deverá 
permanecer válido a partir da entrega, por 18 (dezoito) meses, contado esse prazo para o futuro; no caso do prazo geral de 
validade ser inferior a 18 (dezoito) meses, deverão possuir, no momento da entrega, um prazo de validade de, no mínimo, 75 % 
(setenta e cinco por cento) do seu prazo total de validade. Serão aceitos medicamentos com prazo de validade inferior a 18 
(dezoito) meses, somente se estiverem acompanhados por carta compromisso da proponente vencedora, para a troca dos 
medicamentos em caso de vencimento da validade, sem ônus ao Município.  
j - Os medicamentos deverão estar embalados adequadamente, de acordo com as Normas Técnicas vigentes e aplicáveis quanto 
ao fornecimento. Na embalagem deverá constar o prazo de validade, o nome do fabricante, as especificações técnicas do 
medicamento e o nº de registro no Ministério da Saúde. 
k - Este REGISTRO DE PREÇOS poderá ser usado somente pelo Município de Cotiporã/RS. 
l - Todos os atos referentes a presente ATA serão processados nas condições estabelecidas no Edital de Concorrência Pública nº 
002/2016 e seus anexos. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
1 - Os preços registrados nesta ATA constam na ata de abertura e das propostas das empresas participantes da Concorrência 
Pública nº 002/2016, e seus anexos que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
Registro Preços. 
2 - Relação de medicamentos e valores da Fornecedora: 

ITEM UN QUANT. 
ESTIMADA 

DESCRIÇÃO VALOR R$ MARCA - NOME 
COMERCIAL UNIT. TOTAL  
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO: 
a - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após cada entrega, mediante apresentação do competente documento fiscal 
(nota fiscal eletrônica). 
b - Na Nota Fiscal deverá obrigatoriamente conter em local de fácil visualização, a indicação do nº do Edital (Concorrência Pública 
nº 002/2016) e o Nº do Empenho, a fim de se acelerar a liberação do documento fiscal para pagamento. 
c - Os valores a serem pagos serão depositados na conta bancária nº..... 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA: 
O prazo de vigência desta ATA é de 12 meses, a contar da data de assinatura. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS: 
- O fornecimento somente deverá ser efetuado, mediante solicitação formalizada pela Secretaria Municipal de Saúde em que 
constarão datas e quantidades a serem entregues.  
- Os produtos deverão ser entregues em horário de expediente no seguinte endereço: Rua Pe. Eugênio Medicheschi, nº 90, em 
Cotiporã/RS.  
- A entrega deverá ser efetuada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da autorização de 
fornecimento. 
- Quando da entrega dos medicamentos, deverão estes estar acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica e do LAUDO DE 
ANÁLISE. 
- A mercadoria a ser fornecido deverá obedecer as normas e padrões da legislação vigente, atender eficazmente às finalidades 
que dele naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. 
- Os itens que não atenderem as condições descritas, não serão aceitos e será efetuada a devolução sem ônus para o Município. 
  
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Para aquisição do objeto desta contratação os recursos previstos correrão por conta das dotações previstas no orçamento do 
Município. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento em desacordo com o pactuado acarretará, à 
Compromitente Fornecedora, as penalidades previstas no Artigo 87, da Lei 8666/93 e alterações, conforme a gravidade da 
infração e independentemente da incidência de multa. 
2 - A Administração, no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do artigo 58 e artigo 87, inciso II, da Lei focada, aplicará 
multa por: 
a – Pela recusa em fornecer os materiais poderão ser aplicadas as penalidades de advertência e multa na razão de 5% (cinco por 
cento), sobre o valor total do Nota de Empenho, podendo ainda ser aplicada concomitante a pena de suspensão temporária do 
direito de licitar e contratar com esta administração, pelo prazo de até 24 meses. 
b - Pelo atraso na entrega dos materiais, (superior a 48 horas) da data solicitada, aplicação de advertência e multa na razão de 5 
% (cinco por cento), por dia de atraso, sobre o valor total da Nota de Empenho, até 5 (cinco) dias consecutivos de atraso, 
podendo ainda ser aplicada concomitante a pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com esta 
administração, pelo prazo de até 24 meses. 
c - A entrega em desacordo, aplicação de multa na razão de 0,50% (cinqüenta centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o 
valor total da contratação, até 05 (cinco) dias consecutivos de atraso. Após poderá ser aplicada advertência e multa na razão de 
5% (cinco por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho, podendo ainda ser aplicada concomitante a pena de suspensão 
temporária do direito de licitar e contratar com esta administração, pelo prazo de até 24 meses. 
d -  Na aplicação das penalidades previstas nesta contratação, a contratante considerará motivadamente, a gravidade da falta, 
seus efeitos, bem como os antecedentes do contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos 
termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 
e - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
f - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta em virtude 
de penalidade ou inadimplência. 
g -  Será facultado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das 
situações previstas neste edital.               
 
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 
- O valor registrado não sofrerá qualquer tipo de correção ou reajuste durante a vigência da presente Ata de Registro de Preço. 
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- O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o equilíbrio econômico dos preços 
vigentes através de solicitação formal, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a 
decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação 
comprobatória, o fornecimento do produto quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente, pelo preço 
registrado em vigor. 
- Os preços, quando ocorrer, poderão, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados garantidos a prévia 
defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando 
alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional. 
 
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem 
fornecedores registrados quando: 
I - O fornecedor não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 
estipulado ou descumprir exigências da Ata, sem justificativa aceitável; 
II - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste; 
III - Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação; 
IV - Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes 
da Lei nº 8.666/83; 
V - Por razão de interesse público, devidamente motivado. 
§ 1º. No caso de cancelamento do registro de preço, devidamente justificado nos autos do Processo, terá a COMPROMITENTE 
FORNECEDORA o prazo de 05 (cinco dias) úteis, contados da notificação, para apresentar o contraditório e a ampla defesa. 
§ 2º. O cancelamento do registro de preço poderá ensejar a convocação do fornecedor com classificação imediatamente 
subsequente ou a realização de nova licitação para a aquisição do produto, a critério da ADMINISTRAÇÃO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 
A COMPROMITENTE FORNECEDORA, em caso de rescisão administrativa, reconhece todos os direitos da Administração, 
consoante prevê o artigo 77 da lei vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEI REGRADORA 
A presente contratação reger-se-á pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o edital de Concorrência Pública nº 002/2016 e seus 
anexos, juntamente com normas de direito público, resolverão os casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
Esta Ata fica vinculada ao processo licitatório modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016 e seus anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de Veranópolis/RS, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir dúvidas porventura emergentes da presente contratação. 
 
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata que, lida 
e achada conforme, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, o Prefeito Municipal e 
representante legal da Empresa Fornecedora, com o visto da Procuradoria Jurídica do Município, para que seja bom, firme, 
valioso e surta seus legais efeitos.. 
 
Cotiporã/RS, .......... de ........................ de 2016. 

 
 

JOSÉ CARLOS BREDA                                                   ........................................................ 
Prefeito Municipal     Compromitente Fornecedora  
 
Aprovado: 
 
 
Leonardo Jacob 
Procurador Jurídico - OAB-RS N.º 44.765 
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