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AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 
 

 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari - CONSISA VRT, torna público que o 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, reunir-se-á no dia 31 de maio de 2021, às 8 horas, na Av. Sete de 
Setembro, n° 45, Bairro Florestal, em Lajeado/RS, para receber propostas e documentação para 
REGISTRO DE PREÇOS, resultantes das propostas de empresa(s) que ofereçam o menor custo com 
fornecimento parcelado de MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E ALIMENTOS 
FUNCIONAIS PARA USO HUMANO, para uso do SAMU VT e dos órgãos ou entidades dos entes da 
Federação consorciados ou referendados ao CONSISA VRT, na condição de Órgão participante desta 
licitação de acordo com os quantitativos estimados no Termo de Referência (ANEXO I). O presente 
Edital poderá ser consultado no site www.consisavrt.com.br e junto à sede do CONSISA VRT, no horário 
das 8he30min às 11he30min e das 13he30min às 16he30min, de segunda a sexta-feira, na Av. Sete de 
Setembro, 45, Bairro Florestal, Lajeado/RS. Demais informações devem ser solicitadas por escrito ou 
por e-mail ao CONSISA VRT (e-mail: compras@consisavrt.com.br) ou junto ao site 
www.portaldecompraspublicas.com.br e ou www.consisavrt.com.br 

 
 

 
 

 
AMILTON FONTANA 

Presidente em Exercício do CONSISA VRT 
Prefeito de Roca Sales, RS 

http://www.consisavrt.com.br/
mailto:ciscai@hotmail.com
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.consisa/
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº13/2021 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N°05/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI – CONSISA VRT, torna público que 
realizará LICITAÇÃO COMPARTILHADA, na modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA visando o REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado do objeto abaixo indicado para os 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES desta licitação, nas condições previstas neste Edital e seus anexos, nos termos da Lei 
Federal nº10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal 10.024/19, da Resolução nº006/2020, de 21 de 
fevereiro de 2020, Resolução nº026/2014, de 26 de dezembro de 2014, Resolução nº 03/2021, de 28 de abril de 
2021, da Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, as normas gerais da Lei nº 
11.107/05, Decreto Federal nº 6.017/07, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 
ORÇAMENTO SIGILOSO 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  
Até às 7h30min do dia 31.05.2021 

 
ABERTURA DAS PROPOSTAS:  
Até às 8h do dia 31.05.2021 

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br 
 
1 DO OBJETO 
1.1. A presente licitação visa a seleção de propostas para o REGISTRO DE PREÇOS, resultantes das 
propostas de empresa(s) que ofereçam o menor custo com fornecimento parcelado de 
MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E ALIMENTOS FUNCIONAIS PARA USO HUMANO, para 
uso do SAMU VT e, para uso dos órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados ou 
referendados ao CONSISA VRT, na condição de Órgão participante desta licitação de acordo com os 
quantitativos estimados no Termo de Referência (ANEXO I). 
1.2. O CONSISA VRT é Órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos 
para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços desta licitação compartilhada.  
1.3. Os municípios associados ao CONSISA VRT não estão obrigados a contratar o objeto desta licitação 
ou tampouco observar as quantidades indicadas neste Edital, ficando-lhe facultada a utilização de 
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do 
Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 
1.4. Fazem parte do Presente Processo Licitatório os seguintes Municípios, integrantes do CONSISA 
VRT: Anta Gorda, Itapuca, Arvorezinha, Boqueirão do Leão, Bom Retiro do Sul, Canudos do Vale, 
Capitão, Colinas, Coqueiro Baixo, Cruzeiro do Sul, Dois Lajeados, Doutor Ricardo, Encantado, Estrela, 
Fazenda Vilanova, Forquetinha, Ilópolis, Imigrante, Itapuca, Lajeado, Marques de Souza, Muçum, Nova 
Bréscia, Paverama, Poço das Antas, Pouso Novo, Progresso, Putinga, Relvado, Roca Sales, Santa Clara 
do Sul, São Valentim do Sul, São José do Herval, Santa Tereza, Sério, Teutônia, Travesseiro, União da 
Serra, Vespasiano Correa e Westfália. (E OU MUNICÍPIOS OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE VENHAM A 
ADERIR, NOS TERMOS DA LEI DE LICITAÇÕES E DEMAIS DIPLOMAS LEGAIS) 
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO:  
2.1. A sessão eletrônica será realizada através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 31/05/2021, 
com início às 8:00 horas, horário de Brasília/DF.   
2.2. O horário de encerramento da sessão eletrônica ficará a critério do(a) Pregoeiro(a), de acordo com as 
necessidades surgidas no andamento da sessão. 
2.3. Somente poderá participar da licitação o particular que apresentar proposta através do site indicado na 
subcondição 2.1, até meia hora antes do início da sessão eletrônica. 
2.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão eletrônica 
na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
3.1 Poderão participar desta licitação, as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que 
atenderem todas as exigências constantes neste Edital, inclusive quanto à documentação, e estiverem 
devidamente credenciadas no Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br.  
3.2 Será vedada a participação de:  
a) Empresas que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto da licitação; 
b) Empresas impedidas de licitar, contratar e/ou transacionar com a Administração Pública direta ou indireta;  
c) Empresas declaradas inidôneas por ato de qualquer Autoridade Competente para tanto;  
d) Empresas sob processo de falência e concordata;  
e) Empresas que tenham servidor ou dirigente da secretaria requisitante, enquadrado no inciso III do art. 9º da 
Lei Federal nº 8.666/93;  
f) Empresas consorciadas.  
3.3 A participação na presente licitação implica a aceitação plena das condições expressas neste Edital e seus 
Anexos.  
 
4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E DOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 
4.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro em até 
03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, 
através do Portal de Compras Públicas. 
4.1.1 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data 
de recebimento do pedido. 
4.1.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e 
a administração. 
4.2 As impugnações aos termos do Edital do pregão serão recebidas até 03 (três) dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, através do Portal de Compras 
Públicas. O horário limite para recebimento das impugnações é às 17 horas da data especificada no sistema, 
considerando o horário de expediente desta Administração. 
4.2.1 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 
02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação. 
4.2.2 Acolhida a impugnação contra o Edital, somente será definida e publicada nova data para a realização do 
certame quando a impugnação afetar a formulação das propostas. 
4.3 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma 
imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
4.3.1 Caberá recurso nos casos previstos na Lei Federal 10.520/02, devendo o licitante manifestar 
motivadamente sua intenção de interpor recurso. 
4.3.2 A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante 
pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.4 O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo Pregoeiro, disporá o prazo 
de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, exclusivamente por meio eletrônico, através do 
Portal de Compras Públicas. 
4.5 Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 03 
(três) dias, contados da data final do prazo do recorrente. 
4.6 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará na 
decadência do direito desse direito, e o Pregoeiro estará autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado 
vencedor. 
4.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados. 
4.8 Não serão considerados os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como aqueles 
encaminhados por meios que não o Portal de Compras Públicas. 
4.9 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. 
4.10 O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este Edital poderão ser consultados no 
Portal de Compras Públicas, que será atualizado automaticamente a cada nova etapa do certame. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS  
5.1 Serão utilizados para a realização deste certame, recursos de tecnologia da informação, compostos por um 
conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de lances dos 
licitantes, com plena visibilidade para o(a) Pregoeiro(a) e total transparência dos resultados para a sociedade, 
através da Rede Mundial de Computadores - Internet.  
5.2 A realização do procedimento estará a cargo do Pregoeiro e do Portal de Compras Públicas, empresa 
contratada para, através da rede mundial de computadores, prover o sistema de compras eletrônicas.  
5.3 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do certame deverão dispor de um cadastro 
prévio junto ao Portal de Compras Públicas.  
5.3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, 
para acesso ao sistema eletrônico.  
5.3.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao 
pregão eletrônico.  
5.3.3 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 cabendo ao provedor do 
sistema ou ao Município, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 
5.4 Como requisito para a participação no Pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá 
manifestar pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências previstas no Edital e seus Anexos.  
5.4.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às 
sanções previstas no Edital e na legislação vigente.  
5.5 O licitante, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para cadastrar proposta e/ou dar um lance no evento, 
terá expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento, nos valores e condições 
da referida proposta/lance, e caso essa proposta/lance seja a classificada, será reputado perfeito e acabado o 
contrato de compra e venda do produto negociado.  
5.6 O licitante é inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta, assim como os lances inseridos durante a sessão 
pública.  
5.7 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão 
eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  
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5.8 Todos os custos decorrentes do credenciamento no Portal de Compras Públicas, da elaboração e 
apresentação de propostas, serão de responsabilidade do licitante. 
 
6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1. A proposta de preços eletrônica deverá ser apresentada com base no “VALOR TOTAL DO ITEM”, conforme 
exclusivamente mediante o cadastramento no sistema PREGÃO ELETRÔNICO, no período de 17 de maio de 2021 
à 31 de maio de 2021, até as 07h30min (horário de Brasília). 
6.2. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e 
subsequente encaminhamento dos documentos de habilitação e a proposta, contendo os preços unitário e total 
do(s) lote(s) oferecido(s), até meia hora antes do início da sessão eletrônica. 
6.2.1. Os documentos de habilitação e a proposta do licitante melhor classificado serão disponibilizados para 
avaliação do Pregoeiro e para acesso público somente após o encerramento da sessão pública de lances. 
6.2.2. A proposta de preços e os documentos de habilitação deverão ser enviados em formulário específico, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico e deverão estar, obrigatoriamente no formato PDF. 
6.2.3. A 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 eletrônica. 
6.2.4. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão, ficando 
responsável pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem 
emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
6.2.5. Em relação a cada qual dos itens licitados, não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste 
Edital e seus anexos.  
6.2.6. A proposta eletrônica deverá apresentar preços unitário e total relativamente a cada qual dos lotes 
ofertados. As licitantes poderão formular proposta de preços em relação a um, a alguns, ou a todos os lotes 
licitados.  
6.2.6.1 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, em algarismos, com no máximo três casas 
decimais após a vírgula. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, 
quer diretos, quer indiretos, como, por exemplo, transportes, fretes, tributos, relacionados com o fornecimento 
do objeto da presente licitação.  
6.2.6.2. Da mesma forma, a proposta eletrônica deve contemplar a descrição completa do produto ofertado, sua 
marca, bem como o prazo de validade da proposta, igual ou superior a 60 dias.   
6.2.6.2.1. No campo “MARCA” da proposta eletrônica, deverá ser especificada uma única marca para o item 
ofertado. Não serão aceitas expressões do tipo “diversas”, “marcas diversas”, ou quaisquer outras. 
6.2.6.2.2. No campo “FABRICANTE” da proposta eletrônica, deverá ser especificado um único fabricante para o 
item ofertado. Não serão aceitas expressões do tipo “diversas”, “fabricantes diversos”, ou quaisquer outras. 
6.2.6.2.3. No campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM” da proposta eletrônica, deverão ser incluídas somente 
informações que complementem a especificação do produto. 
6.3. A licitante melhor classificada deverá encaminhar via sistema, através de campo próprio no Portal de 
Compras Públicas, a proposta de preços, no formato PDF, em papel timbrado da empresa, contendo os dados de 
identificação (razão social, CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail para contato), identificada e assinada na 
última página e rubricada nas demais pelo representante legal da empresa, nos termos do item 8.22. Deverá 
conter ainda:  
6.3.1. Descrição completa e detalhada de todos os itens classificados, especificando a marca, o modelo (se 
houver) e fabricante; 
6.3.2. Especificação do preço unitário e total dos itens classificados, expressos em reais, com, no máximo, 03 
(três) casas decimais; 
6.3.3. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de sua 
apresentação; 
6.3.4. Prazo de entrega dos materiais; 
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6.3.5. Indicação nome completo do representante legal da empresa com a devida qualificação, (nacionalidade, 
estado civil, profissão, n.º do CPF, n.º da cédula de identidade, endereço residencial) e telefone; 
6.3.6. Na proposta de preços, a cotação dos medicamentos que pertencem ao rol do Convênio CONFAZ 87/02 e 
suas alterações (que trata sobre a concessão de isenção do ICMS nas operações com fármacos e medicamentos 
destinados a órgãos da Administração Pública Direta Federal, Estadual e Municipal) devem OBRIGATORIAMENTE 
informar que são desonerados e demonstrar a dedução do referido imposto, conforme prerrogativas do referido 
Convênio e modelo de proposta demonstrada no Anexo V. 

6.3.7. Não serão aceitos preços cotados acima daqueles constantes da tabela da Câmara de 
Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). 
6.4. Poderá ser admitido pelo(a) Pregoeiro(a) erro de natureza formal, desde que não comprometa o interesse 
público e da administração.   
 
7. DO INÍCIO DA SESSÃO 
7.1. O início da sessão pública se dará pelo Pregoeiro, via sistema eletrônico, na data e horário previstos neste 
Edital e realizar-se-á de acordo com o Decreto Federal nº 10.024/19, com a divulgação da melhor proposta de 
preços recebida, que deverá estar em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimentos 
detalhadas no presente Edital e seus Anexos. 
7.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e 
senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante 
toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
7.3.A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio 
do sistema eletrônico. 
7.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na 
internet. 
 
8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E PROCEDIMENTO 
8.1. Aberta a etapa competitiva (sessão pública de lances), o licitante poderá encaminhar lances, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do recebimento do lance e do valor 
consignado no registro. 
8.1.1. O licitante poderá oferecer lances sucessivos, considerando o VALOR TOTAL DO ITEM, observando o 
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
8.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
8.3. Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças inexequíveis 
ou excessivas), poderá tê-lo cancelado pelo Pregoeiro através do sistema. 
8.4. Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, o licitante será informado em tempo real do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 
8.5. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 5,00 (cinco reais), que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta. 
8.6. A etapa de lances da Sessão Pública será no modo de disputa Aberto e fechado, conforme art. 32 do Decreto 
Federal 10.024/2019, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
8.7. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 15 (Quinze) minutos. 
8.8. Encerrado o prazo do item 8.7, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, 
transcorrido o prazo de 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será 
automaticamente encerrada. 
8.8.1. Encerrado o prazo que trata o item 8.8, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de 
valor mais baixo e os autores das ofertas com valores de até 10% (dez) superiores àquela possam ofertar um 
lance final e fechado em até 05(cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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8.8.2. Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o subitem 8.8.1, os autores dos 
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance 
final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 
8.8.3. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 8.8.2 e 8.8.3, haverá o reinício 
da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam 
ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
8.9. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 8.8.1, 8.8.2 e 8.8.3, o sistema ordenará os lances em ordem 
crescente de vantajosidade. 
8.10. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 
8.11. Durante o transcurso da sessão pública, na fase aberta, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
8.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
8.13. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
8.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, 
a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do 
fato pelo Pregoeiro aos participantes, no site eletrônico utilizado para divulgação. 
8.15. Encerrada a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 
e 45 da Lei Complementar 123/06, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei Federal 
nº 8.666/93, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese. 
8.16. Encerrada a sessão de lances, o sistema verificará a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, § 2º, 
da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte. 
8.16.1. Entende-se como empate ficto, as situações em que as propostas apresentadas pela microempresa ou 
empresa de pequeno porte sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 
8.17. Ocorrendo o empate ficto, na forma do sub anterior, a microempresa ou empresa de pequeno porte 
detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) minutos, nova 
proposta inferior àquela considerada até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do 
certame.  
8.17.1. Se a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada não apresentar nova proposta inferior à de 
menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas ou empresas de pequeno 
porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 8.16.1, a apresentação de nova proposta no 
prazo previsto no subitem anterior. 
8.18. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do subitem 8.17, será 
declarado melhor classificado do lote o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 
8.19. O disposto nos subitens 8.16 a 8.18 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como às empresas que deixarem 
de declarar a condição de beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06 no momento do envio de suas propostas 
pelo sistema. 
8.20. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
8.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas no Edital. 
8.21.1. O licitante que receber solicitação de negociação deverá responder dentro do prazo estipulado na sessão 
pelo Pregoeiro. 
8.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes. 
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8.22. Concluída a negociação, o licitante melhor classificado deverá encaminhar via sistema, através de campo 
próprio no Portal de Compras Públicas, a proposta adequada ao último lance ofertado e, se necessário, os 
documentos complementares, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da solicitação do Pregoeiro no 
sistema. 
8.22.1. A proposta de preços atualizada e os documentos complementares deverão estar no formato PDF. 
8.23. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao valor de referência e valores constantes da 
Tabela CMED estipulados para aquisição do objeto e verificará a habilitação do licitante conforme disposições 
do Edital. 
8.24. O Pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada 
em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
8.24.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão 
pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
8.25. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para 
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 
8.26. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 
8.27. O Pregoeiro poderá suspender ou reabrir a sessão pública a qualquer momento, justificadamente. 
8.28. O sistema eletrônico do Portal de Compras Públicas disponibilizará as Atas e Relatórios, que poderão ser 
visualizados e impressos pelos interessados. 
 
9. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
9.1 Os documentos de habilitação apresentados deverão estar no nome e CNPJ do licitante, e em plena validade 
na data de abertura do certame. 
9.1.1 Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de acordo com o 
número do CNPJ da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 
9.2 Não serão aceitos protocolos, documentos não autenticados, nem documentos com prazo de validade 
vencido.  
9.2.1 Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias contados da 
data de emissão, exceto Comprovante de Inscrição no CNPJ e Atestado de Qualificação Técnica (quando este for 
solicitado).  
9.2.2 Os documentos expedidos pela internet estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através de 
consulta realizada pelo Pregoeiro.  
9.3 As declarações assim como a proposta de preços, deverão estar assinadas pelo sócio administrador do 
licitante ou por seu representante legal.  
9.3.1 Em caso de representante legal, deverá ser apresentado o instrumento público ou particular de procuração, 
com firma do outorgante reconhecida, em que conste o nome do licitante outorgante e de todas as pessoas com 
poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para a formulação 
de propostas, para dar lance(s) em licitação pública e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.  
9.4 O licitante deverá apresentar a seguinte documentação para habilitação:  
 
9.4.1 Habilitação Jurídica: 
a) Carteira de identidade dos sócios. 
b) Registro Comercial, no caso de empresa Individual. 
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de Sociedades 
Comerciais, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 
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e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir.  
Nota (01): os documentos das alíneas “b” e “c”, deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva.  
 
9.4.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; compatível com o objeto do Edital; 
c)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  
e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União) e deve abranger inclusive as contribuições sociais previstas na lei 8.212, de 
24.7.1991; 
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.  
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
 
9.4.3 Documentos pertinentes à Qualificação Técnica: 
a) Autorização de funcionamento (AFE) ativa, expedida pela ANVISA, ou comprovante do pedido de renovação 
conforme a RDC 16/2014, no caso do licitante ser fabricante ou distribuidor de medicamentos; 
b) Autorização Especial (AE) ativa, expedida pela ANVISA, ou comprovante do pedido de renovação conforme a 
RDC 16/2014, no caso do licitante ser fabricante ou distribuidor de medicamentos de controle especial; 
c) Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por Linha de Produção/Produtos com validade atual, 
publicado no Diário Oficial da União, em vigor, inclusive, na data de entrega dos medicamentos, relativo aos 
produtos das marcas/laboratórios ofertados, inclusive, para medicamentos importados; Este documento será 
apresentado, em via original. O documento exigido deverá ser apresentado em 01 (uma) via, não podendo ser 
manuscritos, nem apresentar emendas, rasuras, entrelinhas ou ser ilegível. 
d) Licença Sanitária Estadual e/ou Municipal, de acordo com o disposto no Art. 5º, da Portaria Ministerial Nº 
2814, de 29/05/98, alterado pela Portaria Nº 3765, de 20/10/98; 
e) Certificado de Registro do produto emitido pela ANVISA, com validade atual. 
f) Certidão de Regularidade do Responsável Técnico (Farmacêutico) da empresa. 
g) No mínimo UM atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprove a aptidão do proponente para o fornecimento deste objeto em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente.  
 
9.4.3.1. Relativos aos laboratórios fabricantes de medicamentos: 
a) Certificado de Registro de Medicamentos emitido pela ANVISA ou publicação da resolução e anexo no D.O.U., 
em vigor, conforme Lei 6360 de 23 de setembro de 1976 e Lei nº 9782 de 27 de janeiro de 1999. (No caso do 
registro do item estar vencido, o mesmo deverá ser apresentado acompanhado dos formulários de petição 1 e 
2 protocolados na Anvisa de acordo com a Lei 6360 de 23 de setembro de 1976, artigo 12, § 6.) 
a.1) Para os medicamentos de notificação simplificada, deverá ser apresentada a notificação simplificada de 
medicamento (de acordo com as resoluções RDC ANVISA/MS nº 199 de 26 de outubro de 2006 e RDC ANVISA/MS 
nº 107 de 05 de setembro de 2016). 

 
9.4.4 Qualificação Econômica - Financeira 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
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balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses 
da data de apresentação da proposta. 
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
 
10. DECLARAÇÕES - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
10.1 Declaração que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação conforme modelo (ANEXO II);  
10.2 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme 
modelo (ANEXO III); 
10.3. Declaração, sob as penas da lei, de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme modelo no 
(Anexo IV) deste Edital; 
Nota (03): As Declarações que não tenham sido assinadas por sócio administrador deverão ser acompanhadas 
de Procuração, que conceda poderes ao signatário. 
Nota (04): As Declarações deverão ser transcritas em papel timbrado da empresa licitante. 
 
11. DO JULGAMENTO 
11.1 Após análise da proposta e da documentação, o(a) Pregoeiro(a) anunciará o(s) licitante(s) vencedor(es). 
11.2 Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante vencedora não atender 
às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará, na ordem de classificação, a proposta ou lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
12.1. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 
homologará e adjudicará o objeto da licitação ao(s) vencedor(es). 
12.2 A adjudicação do objeto desta licitação à empresa vencedora formalizar-se-á através da homologação pelo 
site www.portaldecompraspublicas.com.br . 
 
13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP  
13.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da data de sua convocação, para assinar, a Ata de Registro de Preços – ARP (ANEXO VI), cujo prazo de 
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital.  
13.2 O prazo estabelecido no subitem 13.1 para assinatura da Ata de Registro de Preços - ARP poderá ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu 
transcurso, e desde que devidamente aceito.  
13.3 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os lotes 
constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) lote(s), as 
respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.  
13.4 O CONSISA VRT realizará periodicamente de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos 
preços registrados na Ata de Registro de Preços -ARP. 
 
14. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DA DETENTORA  
14.1 A Detentora dos Preços Registrados terá seu registro cancelado quando:  
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços - ARP;  
b) não retirar ou não aceitar a Nota de Empenho, sem justificativa aceitável;  
c) não aceitar reduzir os preços registrados, quando este se tornar superior ao praticado no mercado; e  
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput d art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 2002.  
14.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” do subitem anterior, será 
formalizado por despacho expedido pelo contraditório e a ampla defesa.  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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14.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) por razão de interesse público; ou  
b) a pedido do fornecedor. 
 
15. DOS PRAZOS 
15.1 DO PRAZO DE VIGÊNCIA E INÍCIO DA VIGÊNCIA  
15.1.2. O termo de REGISTRO DE PREÇOS vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura 
da ATA do presente processo. 
a) Durante o prazo de validade da ATA inexistirá obrigatoriedade, por parte do Município, de proceder aquisições 
exclusivamente por seu intermédio, podendo, quando julgar conveniente, utilizar outros meios expressamente 
contemplados em lei, sem que caiba ao detentor indenização ou recurso, assegurada preferência ao mesmo tão 
somente em igualdade de condições. 
b) Neste mesmo interregno fica também garantido ao órgão responsável pelo REGISTRO o direito de cancelar a 
ATA na verificação de quaisquer das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora o 
contraditório e ampla defesa. 
 
15.2 PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO 
15.2.1. O prazo para a entrega é de 15 (quinze) dias a contar da data da EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA. 
 
16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/EXECUÇÃO 

16.1.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a conclusão da entrega de todas as 
quantidades de todos os itens de cada ordem de compra. Assim, o recebimento implica na entrega 
total dos itens pela empresa, no Consórcio, e resolução de todas as pendências, se houverem, de falta 
de produtos, quebra, avarias, extravio de volumes, etc. 
16.1.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao adjudicatário enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidades ou inadimplência. 
16.1.2.1. A multa que não for paga no prazo de 10 dias, ou em caso de a CONTRATADA não se 
manifestar no prazo legal, será retida de pagamento que o CONTRATADO tem a receber. 
16.1.3. Os pagamentos aos fornecedores serão efetuados somente mediante depósito bancário em 
conta indicada pelos mesmos. 
16.1.4. Deverão acompanhar as notas fiscais os seguintes documentos: 
16.1.4.1. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por Linha de Produção/Produtos com 
validade atual, publicado no Diário Oficial da União, em vigor, inclusive, na data de entrega dos 

medicamentos, suplementos alimentares e alimentos funcionais, relativo aos produtos das 

marcas/laboratórios ofertados, inclusive, para medicamentos, suplementos alimentares e alimentos 
funcionais importados; Este documento será apresentado, em via original, cópia previamente 
autenticada por Tabelião ou cópia autenticada por Empregado Público do Consórcio CONSISA VRT 
mediante vistas do original. O documento exigido deverá ser apresentado em 01 (uma) via, não 
podendo ser manuscritos, nem apresentar emendas, rasuras, entrelinhas ou ser ilegível. 
16.1.4.2. Certificado de Registro do produto emitido pela ANVISA, com validade atual. 
16.1.4.3. Descrição do item conforme descrito na ordem de compra enviada com:  validade, fabricação, 
lote, marca, embalagem e quantidade por caixa; 
16.1.4.4. Nota Fiscal de Procedência do Laboratório. 
16.1.5. Deverá ser enviado por e-mail ( laudos.consisavrt@gmail.com ) previamente à emissão das 
notas fiscais o seguinte documento: 

mailto:laudos.consisavrt@gmail.com
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16.1.5.1. Laudo analítico de produção do medicamento por lote fornecido pelo próprio Laboratório ou 
Laboratório credenciado à rede REBLAS. 
16.1.6. Descrição da marcas e especificações detalhadas do objeto bem como, a quantidade que 
contém cada embalagem do produto ofertado, conforme proposta na etapa inicial do processo 
licitatório; 
16.1.6.1. Em caso de troca de marca do produto cotado inicialmente, deve ser feita solicitação 
expressa e formal ao e-mail farmacia@consisavt.com.br para análise prévia do BPF e Registro do 
respectivo produto. 
16.1.7. Em caso da quantidade da Ordem de Compra for divergente à quantidade da embalagem 
cotada pela empresa, deve acompanhar CARTA DE ESTORNO junto da nota fiscal e também ser enviada 
ao e-mail farmacia1@consisa.vrt.com.br . 
16.2. O pagamento das Notas Fiscais que compreenderem medicamentos constantes do Convênio 
87/02 somente será efetuado se respeitadas as disposições do item 18 – DAS OBRIGAÇÕES, subitem 
22.2.48. 
16.2.1 Caso fique constatado que alguma nota fiscal, que contenha item isento de ICMS conforme 
Convênio CONFAZ 87/02, esteja destacando/tributando ICMS erroneamente, será solicitada a troca. 
Caso não seja possível a remissão da nota fiscal por qualquer que seja o motivo (divergência de NCM 
por exemplo), a mesma será paga a menor no exato valor de destaque do tributo, tendo em vista que 
a empresa declarou em sua proposta de preços que o valor do item considera a desoneração.   
 
16.2. DA ENTREGA 
16.2.1. Todos os DANFEs deverão conter obrigatoriamente: a descrição do produto, a marca e/ou fabricante, o 
número de lote do produto, o prazo de validade do produto, quantidade específica de cada lote se houver e, o 
número da ordem de compra e pregão. O não atendimento a esse item sujeitará a empresa às penalidades 
previstas neste edital. 
16.2.2. Eventuais reposições de mercadoria devem ser entregues acompanhadas de Danfe emitido com natureza 
de operação “bonificação”, “reposição”, “outras saídas” ou semelhante. 
16.2.3. Em caráter excepcional, poderá ser avaliada a possibilidade de aceite de produto com prazo de validade 
abaixo do exigido em edital (18 meses). O pedido deve ser formalizado e deve receber anuência expressa do 
Consórcio antes que ocorra a entrega. 
 
16.3. DO TRANSPORTE 
16.3.1. O transporte deverá ser realizado por empresas habilitadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
como transportadora de produtos para saúde e/ou medicamentos, devendo possuir Autorização de 
Funcionamento para essa atividade, e atender às Boas Práticas de Transporte. 
16.3.2. O transporte dos produtos deverá ser realizado em caminhão baú, e não poderá ser realizado 
concomitantemente com produtos químicos, solventes, inseticidas ou agrotóxicos, saneantes, tintas, óleos, 
perfumes e materiais com odor forte que possam impregnar no produto, alimentos in natura, e outros materiais 
que possam causar contaminação ou alteração na integridade e/ou nas características físico-químicas dos 
produtos. 
16.3.3. Os funcionários que farão a entrega dos produtos (transportadoras ou caminhão próprio da empresa) 
deverão ser orientados a aguardar a conferência do quantitativo de cada item pelo funcionário do Local de 
Entrega, e não somente do número de volumes, caso contrário a mercadoria será devolvida. 
 
17. DA AUTORIZAÇÃO E DA DESPESA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
17.1 A realização desta licitação encontra-se autorizada no Processo Administrativo nº 013/2021. 
17.2. Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da 
emissão das Notas de Empenho. 

mailto:farmacia@consisavt.com.br
mailto:farmacia1@consisa.vrt.com.br
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18. DA SUBCONTRATAÇÃO 
18.1 É vedada a subcontratação parcial e/ou total do objeto do contrato. 
 
19. DOS REAJUSTES 
19.1 Não haverá qualquer reajustamento de preços, nem mesmo atualização dos valores.  
 
20. DA FISCALIZAÇÃO 
20.1 A fiscalização do recebimento dos materiais contratados será realizada por servidor a ser designado, 
cabendo o acompanhamento, controle, aceitação dos mesmos conforme deverá constar nas Notas 
Fiscais/Faturas, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não atenderem ao 
especificado. 
20.2 A presença da fiscalização, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não 
implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela 
entrega da máquina.   
20.3 A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer material, que não corresponder às especificações 
constantes no Termo de Referência (ANEXO I) e/ou apresentar defeito, num prazo máximo de 03 (três) dias após 
a notificação. 
 

21. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E PROCEDIMENTO 
21.1  A Ata de Registro de Preços - ARP poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas 
no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
a.1) O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos prestadores de serviço. 
a.2) Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
a.2.1) convocar o licitante vencedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 
a.2.2) frustrada a negociação, o licitante será liberado do compromisso assumido; e 
a.2.3) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
a.3) Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 
a.3.1) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido 
de fornecimento; e 
a.3.2) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
a.4) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de 
Registro de Preços - ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
a.5) Fracassada a negociação com os demais fornecedores, para adesão de item, a empresa deve apresentar 
documentos comprobatórios de custo do produto/item datados da época da licitação (antes da abertura da 
sessão) a fim de comprovar o custo base, bem como, apresentar documento que comprove o custo atual, 
justificando assim o valor que a empresa possa a vir a solicitar em pedido de reequilíbrio. 

b) O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga o CONSISA VRT a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição de 
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determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 
c) O licitante detentor da Ata de Registro de Preços - ARP poderá solicitar o reequilíbrio econômico-
financeiro dos preços vigentes através de solicitação formal via protocolo ao Órgão Gerenciador do 
Registro de Preços, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do 
pedido, que serão analisados e julgados pelo Município. 
d) O preço atualizado não poderá ser superior ao praticado no mercado. 
e) A empresa não poderá solicitar cancelamento de item ou reequilíbrio financeiro, antes de fornecer 
os itens da primeira ordem de compra emitida pelo Consórcio. 
 
22. DAS OBRIGAÇÕES  
22.1 DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
Ao Órgão Gerenciador constituem as seguintes obrigações:  
22.1.1 A CONTRATANTE, além das obrigações estabelecidas no Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 005/2021, 
deve:  
22.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante 
ou preposto da licitante; 
22.1.3. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e 
exigências do contrato; 
22.1.4. Exercer a fiscalização do fornecimento do objeto, por pessoa designada para esse fim. 
22.1.5. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato. 

 
22.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
São obrigações da CONTRATADA, além de outras inerentes ou decorrentes da presente contratação:  
22.2.1. Fornecer o objeto conforme especificações deste edital e em consonância com a proposta de 
preços; 
22.2.2. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 
CONTRATANTE; 
22.2.3. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos 
legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado; 
22.2.4. Comunicar ao CONSISA VRT, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 
os esclarecimentos que julgar necessário; 
22.2.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
22.2.6. O prazo para assinatura da ATA de Registro de Preços - ARP não deverá ser superior a 5 (cinco) 
dias úteis. 
22.2.7. Fornecer os itens registrados, sem solicitar cancelamento ou reequilíbrio financeiro, antes da 
primeira ordem de compra emitida pelo Consórcio. 
22.2.8. NÃO serão aceitos mais do que 02 (dois) LOTES por ORDEM DE COMPRA, excetuando-se 
solicitação PRÉVIA e por escrito pelo contratado e AUTORIZAÇÃO EXPRESSA do órgão requisitante 
do(s) medicamento(s). 
22.2.9. Fornecer os medicamentos sempre com prévio agendamento para fins de organização e 
planejamento da Central de Compras do CONSISA VRT, sendo preferencialmente realizadas nas 
segundas, terças e quartas-feiras. 
22.2.10. A empresa deverá manter e-mail e cadastro atualizado, enviando após a homologação do 
pregão eletrônico no prazo de 24 horas, informações do representante legal e dados pessoais. 
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22.2.11. Caso o bem não corresponda ao exigido pelo Edital, a licitante CONTRATADA deverá 
providenciar, no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis a sua substituição visando ao atendimento das 
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Contrato, no Edital, na Lei 8.666/93 
e alterações posteriores, e na Lei 10.520/2002. 
22.2.12. Nas soluções orais, suspensões e xaropes, deverão estar incluídos, em cada apresentação, o 
COPO/COLHER MEDIDA ou o equivalente DOSADOR. 
22.2.13. Da mesma forma, os cremes com os respectivos aplicadores vaginais, deverão vir 
acondicionados, individualmente, contendo em cada embalagem unitária a ser dispensada aos 
usuários: 01 (uma) bisnaga de creme + 01 (um) aplicador protegido (asséptico). 
22.2.14. Os medicamentos entregues deverão conter: bulas, rótulo e embalagens, com todas as 
informações sobre os mesmos, em língua Portuguesa. A data de validade e o número do lote deverão 
estar impressos ou gravados em todas as unidades de apresentação do produto (caixa, blíster, ampola, 
bisnaga, frasco). Nas EMBALAGENS PRIMÁRIAS E/OU SECUNDÁRIAS deverá constar a seguinte frase 
"PROIBIDA A COMERCIALIZAÇÃO".  
22.2.15. O acondicionamento do(s) frasco(s) na(s) caixa(s) deve(m) ser na posição vertical e os frascos 
separados por divisórias internas de papelão ("colmeias") ou em embalagens individuais. Para caixas 
hospitalares poderá ser solicitado posteriormente quantitativo maior de bulas. 
22.2.16. O Consisa se reserva o direito de, a qualquer tempo e com ônus para o fornecedor contratado, solicitar 
a elaboração de LAUDO EXTERNO de controle de qualidade do medicamento, devendo ser autorizado pelo 
CONTRATADO no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, após a solicitação do órgão requisitante. O LAUDO deverá 
ser expedido por um dos laboratórios analítico-certificadores, referendados pelo MS (conforme portaria 1818, 
de 02/12/1997), devendo ser em papel timbrado do laboratório, não podendo ser manuscrito, e constando o 
nome completo e número de inscrição no Conselho Regional do responsável assim como deverá conter os 
mesmos testes realizados pelo próprio fabricante em sua linha de produção, com indicação da farmacopéia de 
referência e parâmetros de aceitação, constando o nome do medicamento em "DCB" (Denominação Comum 
Brasileira). 
22.2.17. O Contratado autoriza que o CONSISA VRT receba o RESULTADO da ANÁLISE imediatamente após a 
conclusão do Laudo. Esta autorização deverá ser expressa, POR ESCRITO, pelo Contratado ao Laboratório e 
ENTREGUE ao CONSISA VRT, ANTES do fornecimento das AMOSTRAS, respeitado o prazo de até cinco dias após 
a solicitação formal do CONSISA VRT, sob pena das aplicações das sanções previstas neste Edital. 
22.2.18.  A CONTRATADA deverá solicitar previamente por e-mail farmacia1@consisavrt.com.br e apresentar 
Carta de Comprometimento de Troca para fins de que a CONTRATANTE aceite possíveis produtos com prazo de 
validade inferior a dezoito meses ou a noventa dias (No caso de medicamentos, suplementos alimentares e 
alimentos funcionais cuja natureza determine uma validade inferior a um ano, a entrega do mesmo não poderá 
exceder a 90(noventa)dias da sua fabricação), conforme o caso.  

22.2.19.  Realizar a coleta e descarte de produtos, em caso de aceite, pelo CONTRATANTE, da Carta de 
Comprometimento de Troca de produtos com validade curta. 
22.2.20. Em caso de troca de marca do produto cotado inicialmente, deve ser feita solicitação expressa 
e formal ao e-mail farmacia@consisavt.com.br para análise prévia do BPF e Registro do respectivo 
produto. 
22.2.21. Apresentar nos casos em que a quantidade da Ordem de Compra for divergente à quantidade 
da embalagem cotada pela empresa, CARTA DE ESTORNO junto da nota fiscal e enviar ao e-mail 
farmacia1@consisa.vrt.com.br  
22.2.22.  Entregar as caixas completas, com as etiquetas originais do laboratório, com descrição, lotes 
e validades dos medicamentos visíveis.  
22.2.23. As cartas de comprometimento de troca, quando autorizadas o envio de validades 
divergentes ao edital, devem ser enviadas no prazo de até 7 dias, após a solicitação pelo Consórcio. 

mailto:farmacia1@consisavrt.com.br
mailto:farmacia@consisavt.com.br
mailto:farmacia1@consisa.vrt.com.br
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22.2.24. As caixas de ampolas devem vir acondicionadas e identificadas em caixas que contém 
somente ampolas, não devendo conter outras formas farmacêuticas. 
22.2.25. As etiquetas da transportadora e/ou fornecedor não devem estar sobrepostas nas etiquetas 
originais dos laboratórios impedindo a visibilidade da descrição, dos lotes e validades dos 
medicamentos. 
22.2.26. As caixas com frações de medicamentos devem ser identificadas com o que consta na 
mesma. 
22.2.27. Caso a empresa não tenha o medicamento com validade / lote exigida nesse edital, deve 
solicitar previamente à Central de Medicamentos para suposta análise, antes do faturamento do item. 
22.2.28. Em casos de trocas de marca em relação a homologada, a empresa deve solicitar previamente 
à Central de Medicamentos para suposta análise, antes do faturamento do item. 
22.2.29. Não serão aceitos blisters soltos e/ou embalagens secundárias abertas e/ou incompletas. 
22.2.30. A quantidade do pedido recebida, deve estar de acordo com a quantidade mínima da 
embalagem homologada na proposta. Ex: item X embalagem homologada com 28 comprimidos, e 
ordem de compra com 300 comprimidos = envio correto de 280 comprimidos (10 caixas com 28 
comprimidos) e solicitação de estorno de 20 comprimidos e, NÃO envio de 300 comprimidos. 
22.2.31. O envio de caixa original completa deve estar de acordo com a quantidade mínima da 
embalagem homologada na proposta. Ex: item X embalagem homologado com 60 frascos e ordem de 
compra com 120 frascos = envio correto de uma caixa (lacrada e completa) de 60 frascos do lote Y e 
outra caixa lacrada e completa com 60 frascos do lote Z. OU: envio correto de 2 caixas completas e 
lacradas com 60 frascos de um mesmo lote. 
22.2.32. Em caso de devolução de mercadorias estas deverão ser ressarcidas ao Consórcio no prazo de 
7 dias, a partir do informe pela Central de Medicamentos. 
22.2.33. Não havendo o cumprimento das cláusulas acima, a empresa será notificada e sancionada. 
22.2.34. A empresa poderá ser excluída de participar dos Processos Licitatórios do Consórcio, 
conforme a Resolução nº 03/2021. 
22.2.35. As defesas das comunicações de irregularidades devem ser apresentadas em documentação formal 
datada e carimbada. A empresa deve manifestar-se mesmo que: os itens comunicados já tenham sidos faturados. 

22.2.36. A empresa deve confirmar o recebimento da comunicação de irregularidade, não confirmado 
será considerado como recebido. 
22.2.37. A empresa deve certificar-se se o Consórcio recebeu a defesa, a qual deve ser enviada 
exclusivamente para o e-mail: farmacia1@consisavrt.com.br 
22.2.38. Pedidos de prorrogação de entrega/prazo serão aceitos somente após a comunicação de 
irregularidade para a empresa, que deve enviar sua defesa dentro do prazo de 3 (três) dias úteis a 
contar da publicação da comunicação de irregularidade, comprovando formalmente as razões que 
motivaram o inadimplemento, para fins de análise deferindo/indeferindo o pedido. 
22.2.39. Todas as notas fiscais faturadas devem ser enviadas em pdf para o e-mail: 
notafiscal.consisavrt@gmail.com e acompanhadas dos itens na entrega. 
22.2.40. O edital e anexos, atas, adjudicação e homologação, rol de vencedores, ranking pode ser consultado em 
http://www.consisavrt.com.br/licitacoes/ ou https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Processos/    
11.2.40.1. As notas de empenho podem ser acessadas em http://www.consisavrt.com.br/ Portal da 
Transparência/Despesa/Despesa/Empenho Orçamentário Despesa mediante inserção do CNPJ do fornecedor ou 
utilização de outro filtro para pesquisa. 
22.2.41. Os prazos de entrega dos medicamentos são contados a partir do dia do envio da ordem de compra 
para a empresa, a mesma deve confirmar o envio, caso contrário, se dá como recebido. 

mailto:farmacia1@consisavrt.com.br
http://www.consisavrt.com.br/licitacoes/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Processos/
http://www.consisavrt.com.br/
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22.2.42. A empresa ao aderir o item tem o prazo de 5 dias úteis para o envio do mesmo, podendo sofrer 
penalizações se não entregue. 
22.2.43. O Consórcio encaminhará e-mail aos fornecedores para verificar se há interesse em adesão de um 
determinado item, tendo a empresa 48 horas para responder. Caso contrário a consulta será destinada ao 
próximo vencedor do ranking. 
22.2.44. Entregas devem ser agendadas exclusivamente pelo telefone do Consórcio independente se 
medicamentos termolábeis, sendo que o recebimento acontece, impreterivelmente, de segunda a quarta-feira. 
Nos demais dias, não são recebidas mercadorias. 
22.2.45. Nas solicitações de troca de marcas e validades devem estar descritos o número da ordem de compra. 

22.2.46. É obrigatório o número da ordem de compra nas notas fiscais. 
22.2.47. Quanto a trocas de itens vencidos, a empresa tem 15 dias para reposição dos medicamentos, 
a partir do informe de troca. 
22.2.48. As Notas Fiscais que compreenderem fornecimentos de itens beneficiados por isenção de 
ICMS (conforme Convênio CONFAZ 87/02 e alterações) devem, além de mencionar essa base legal, 
informar o valor equivalente ao imposto que seria devido se não houvesse a isenção; 
 
23. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
23.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, de acordo com os artigos 78 e 79 da Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações. 
 
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
24.1. O licitante vencedor ficará passível da aplicação das sanções e penalidades previstas na Lei Federal nº 
10.520/02, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, aplicáveis isolada ou conjuntamente, nas seguintes 
situações:  
24.1.1. Pela não apresentação da documentação de habilitação, proposta de preços e amostras (se solicitadas), 
pela apresentação de documentação falsa ou pela não manutenção da proposta, por parte do licitante detentor 
da melhor oferta:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
24.1.2. Pela oferta de produto e/ou serviço em desacordo com as especificações constantes no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do item ofertado em desacordo.  
24.1.3. Pela recusa na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, dentro do prazo previsto no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens recusados;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
24.1.4. Pelo atraso na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, além do prazo previsto no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa diária na razão de 1% (um por cento) sobre o valor total dos itens não entregues, por dia de atraso, a 
contar do primeiro dia após o término do prazo previsto para entrega do objeto;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
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24.1.5. Pela entrega do objeto e/ou execução dos serviços em desacordo com o solicitado no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens entregues em desacordo, por infração, 
com prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a efetiva adequação;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
24.1.6. Por causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Ressarcimento ao erário;  
IV. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta; 
V. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
24.2. Nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/19, o licitante, 
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
impedido de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios consorciados e ter cancelado o 
Registro Cadastral de Fornecedores junto a esses órgãos, nos casos de: 
a) não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços; 
b) não entregar a documentação exigida no Edital; 
c) apresentar documentação falsa; 
d) causar o atraso na execução do objeto; 
e) não mantiver a proposta; 
f) falhar na execução do Contrato; 
g) fraudar a execução do Contrato; 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
i) declarar informações falsas; e 
j) cometer fraude fiscal. 
24.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Contratado o contraditório e a ampla 
defesa. 
24.4. Da aplicação das penas previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, 
o qual deverá poderá ser enviado por e-mail ou protocolado no Protocolo Central do município. 
24.5. O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas, será dirigido à 
Autoridade Competente para decisão. 
 
25. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
25.1. Fica assegurado ao CONSISA VRT, o direito de, a qualquer tempo, antes da contratação, revogar a presente 
Licitação, por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, suficiente para 
justificar o ato, sem que assista às licitantes direito à indenização. 
25.2. A anulação do Pregão induz à do contrato. 
25.3. A autoridade competente poderá ainda, anular a presente Licitação por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 
 
26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
26.1. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus anexos, bem como todas as 
instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes 
que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta 
licitação. 
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26.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório. 
26.3. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 
26.4. É facultada ao Pregoeiro e Equipe de Apoio ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
26.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
26.6. A licitante vencedora submete-se às exigências, descontos e/ou retenções exigidos pelo INSS, IR e ISS. 
26.7. O Edital e seus anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado na Rodovia RS 332, KM 21, nos dias 
úteis, no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h. Os referidos documentos, também, estão 
disponibilizados, na íntegra, no endereço eletrônico www.consisavrt.com.br e 
www.portaldecompraspublicas.com.br  
26.8. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do Edital e de seus anexos, o valor se limitará 
ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5º da Lei Federal n° 8.666, 
de 1993. 
26.9. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio com base nas disposições da Lei Federal 
nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 
26.10 Fica eleito o Foro da Comarca de Encantado - RS, com renúncia dos demais por mais privilegiado que sejam, 
para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação, bem como do contrato a ser celebrado, depois de 
esgotadas todas as vias administrativas. 
26.11 Informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obtidas através do telefone (51) 3710-
2706 e e-mail: compras@consisavrt.com.br ou nos endereços eletrônicos www.consisavrt.com.br e 
www.portaldecompraspublicas.com.br. As licitantes que tiverem eventuais dúvidas na interpretação dos termos 
deste Edital serão atendidas durante o expediente do CONSISA VRT. A licitante interessada poderá adquirir cópia 
do presente Edital junto ao CONSISA VRT. 
26.12 Integram este Edital os seguintes ANEXOS: 
- Anexo I  – Termo de Referência; 
- Anexo II  – Modelo de Declaração de superveniência de fato impeditivo para habilitação; 
- Anexo III  – Modelo de Declaração de cumprimento do art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal; 
- Anexo IV  – Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
- Anexo V  – Modelo de Proposta Financeira. 
- Anexo VI  – Minuta da ata de registro de preços. 

 
Lajeado (RS), 13 de maio de 2021. 

 
 
 
 

AMILTON FONTANA 
Presidente em Exercício do CONSISA VRT 

Prefeito de Roca Sales/RS 
 
 
 

 
 

http://www.consisavrt.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:compras@consisavrt.com.br
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http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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Este Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 05/2021 foi revisado em 13.05.2021 e está de acordo com a 
legislação, ressalvado quanto ao objeto, uma vez que este exame desborda da análise jurídica. Segue Minuta de 
Contrato. Publique-se. 

 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 
CARLOS RAFAEL MALLMANN OAB 69.179  

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. OBJETIVO  
1.1 O presente Termo de Referência tem como objetivo especificar as condições para aquisição de pneus, 
câmaras de ar e protetores de câmaras de ar novos. 
 
2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
2.1 A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para REGISTRO DE PREÇOS, resultantes das 
propostas de empresa(s) que ofereçam o menor custo com fornecimento parcelado de MEDICAMENTOS, 
SUPLEMENTOS ALIMENTARES E ALIMENTOS FUNCIONAIS PARA USO HUMANO ao SAMU VT e aos órgãos ou 
entidades dos entes da Federação consorciados ou referendados ao CONSISA VRT, na condição de Órgão 
participante desta licitação de acordo com os quantitativos estimados, através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
3. JUSTIFICATIVA  
3.1 O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari – CONSISA VRT é uma forma prática de 
representar a evolução contextual na área da saúde que está presente no Vale do Rio Taquari.  
Baseado nas premissas do Sistema Único de Saúde (SUS) que vem garantir o acesso do cidadão a ações e serviços 
de saúde, considera incluso neste sistema a assistência farmacêutica que é uma política pública que tem como 
obrigação o fornecimento de medicamentos à população. 
Assim, o Consórcio vem realizando desde 2015, Pregão Eletrônico através do Sistema de Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos. Tal licitação exige das empresas que venham a fornecer qualificações constantes 
nas legislações pertinentes garantindo a qualidade dos medicamentos, o prazo de validade mínimo, enfim a 
compra mais adequada. O processo ocorre da seguinte forma: o município interessado encaminha empenho, 
junto do seu pedido; o Consórcio faz o pedido junto à empresa vencedora; a empresa entrega no Consórcio; o 
Consórcio faz o rateio; o município retira e assina um termo. Para garantir o sucesso do processo é feito controle 
permanente de todas as etapas. 
A iniciativa tem por fundamento a utilização do consórcio como opção para aperfeiçoar a gestão pública na 
racionalização e otimização de custos. Sabe-se que as dificuldades com financiamento são constantes no 
cotidiano dos atores sociais que atuam na área da saúde. 
 
4. PRAZO DE VIGÊNCIA 
4.1 O termo de REGISTRO DE PREÇOS vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura da 
ATA do presente processo. 
 
5. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS  

5.1 Os itens identificados com um asterisco ( * ) pertencem ao rol do Convênio Confaz 87/02 e 
alterações que prevê a isenção de ICMS e por isso devem seguir o disposto quanto à Proposta de 
Preços. 
 

N° Estoque Nome Qtd 

1 102834 ACEBROFILINA 25 mg/5 ml - xarope - 120 ml - Frasco 300 

2 102714 ACEBROFILINA 50 mg/5 ml - xarope -120 ml - Frasco 600 

3 101605 ACECLOFENACO 100 mg - Comprimido 14.000 

4 100099 ACICLOVIR 200 mg - Comprimido 259.100 

5 103037 ACICLOVIR 400 mg - Comprimido 32.000 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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6 102717 ACICLOVIR 50 mg/g - creme dermatologico - 10 g - Bisnaga 14.020 

7 100577 ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg - Comprimido 5.491.000 

8 102427 ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg - PREVENT - Comprimido 18.000 

9 102983 ACIDO ACETILSALICILICO 3%+BETAMETASONA 0,05% - pomada - 30 g - Bisnaga 100 

10 101303 ACIDO ACETILSALICILICO 325 mg - TAMPONADO - Comprimido 5.000 

11 100578 ACIDO ACETILSALICILICO 500 mg - Comprimido 8.000 

12 102387 ACIDO ACETILSALICILICO 81 mg - TAMPONADO - Comprimido 15.384 

13 102753 ACIDO ASCORBICO 200 mg/ml - solucao oral - GOTAS - Frasco 700 

14 102754 ACIDO ASCORBICO 500 mg - Comprimido 2.000 

15 100086 ACIDO FOLICO 5 mg - Comprimido 893.100 

16 103048 ACIDO FOLICO 0,2 mg/ml - solucao oral - GOTAS - 30 ml - Frasco 600 

17 103074 ACIDO FOLINICO (FOLINATO CALCICO) 15 mg - Comprimido 45.800 

18 100101 ACIDO URSODESOXICOLICO 150 mg - Comprimido 2.600 

19 100473 ACIDO VALPROICO 250 mg - Capsula 1.405.200 

20 101844 ACIDO VALPROICO 200 mg/ml - solucao oral - GOTAS - 40 ml - Frasco 1.600 

21 100579 ACIDO VALPROICO 250 mg/5 ml-xarope-100 ml - Frasco 33.460 

22 102501 ACIDO VALPROICO 300 mg - Comprimido 6.320 

23 100570 ACIDO VALPROICO 500 mg - Comprimido 785.700 

24 102895 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM VITAMINA A E E, DE CADEIA LONGA - LC. OLEOSA - 100 ml - Frasco 10.810 

25 101647 ADENOSINA 3 mg/ml - ampola 2 ml - Ampola 1.300 

26 100653 AGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDROGENIO) 10 volumes - 1 litro - Frasco 474 

27 100899 AGUA PARA INJETAVEIS - 10 ml - Ampola 28.900 

28 102792 AGUA PARA INJETAVEIS - 5 ml - Ampola 24.100 

29 100625 ALBENDAZOL 4% - suspensao oral - 10 ml - Frasco 38.100 

30 100887 ALBENDAZOL 400 mg - Comprimido 95.380 

31 103059 ALCACHOFRA (Cynara scolymus L.) 300 mg - Capsula 12.000 

32 102793 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% - LIQUIDO - 1 litro - Frasco 2.100 

33 100187 ALENDRONATO SODICO 10 mg* - Comprimido 7.000 

34 101940 ALENDRONATO SODICO 70 mg* - Comprimido 401.540 

35 100102 ALOPURINOL 100 mg - Comprimido 573.000 

36 101632 ALOPURINOL 300 mg - Comprimido 523.000 

37 101942 ALPRAZOLAM 2 mg - Comprimido 65.600 

38 101001 ALPRAZOLAM 0,5 mg - Comprimido 96.000 

39 102384 ALPRAZOLAM 1 mg - Comprimido 21.200 

40 102113 AMANTADINA 100 mg* - Comprimido 26.900 

41 103072 AMBROXOL, CLORIDRATO 3 mg/ml-SEM ACUCAR-xarope-100 ml - Frasco 18.600 

42 101138 AMBROXOL, CLORIDRATO 6 mg/ml - SEM ACUCAR - xarope - 100 ml - Frasco 18.875 

43 101589 AMILORIDA 2,5 mg + HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg - Comprimido 45.500 

44 100007 AMILORIDA 5 mg + HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg - Comprimido 226.500 

45 100008 AMINOFILINA 100 mg - Comprimido 131.000 

46 100471 AMINOFILINA 24 mg/ml - INJETAVEL - 10 ml - Ampola 2.420 

47 101268 AMIODARONA, CLORIDRATO 100 mg - Comprimido 39.000 



 

 

 

     

Página | 23  
 

48 100009 AMIODARONA, CLORIDRATO 200 mg - Comprimido 464.000 

49 101311 AMIODARONA, CLORIDRATO 50 mg/ml - INJETAVEL - ampola 3 ml - Ampola 860 

50 100010 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 mg - Comprimido 5.120.000 

51 100469 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75 mg - Comprimido 159.000 

52 100550 AMOXICILINA 250 mg/5 ml - suspensao oral - 60 ml - Frasco 57.150 

53 102066 AMOXICILINA 400 mg/5ml + CLAVULANATO DE POTASSIO 57 mg/5 ml - suspensao oral - 70 ml - Frasco 4.700 

54 102784 AMOXICILINA 400 mg/5ml - suspensao oral - 100 ml - Frasco 500 

55 102549 AMOXICILINA 50 mg/ ml + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5 mg/ml - suspensao oral - 100 ml - Frasco 16.250 

56 100103 AMOXICILINA 50 mg/ml + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5 mg/ml - suspensao oral - 75 ml - Frasco 24.700 

57 103060 AMOXICILINA 50 mg/ml - suspensao oral - 150 ml - Frasco 21.900 

58 100580 AMOXICILINA 500 mg - Capsula 1.079.500 

59 102065 AMOXICILINA 500 mg + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 mg - Comprimido 440.500 

60 102725 AMOXICILINA 875 mg + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 mg - Comprimido 63.000 

61 100583 AMPICILINA 50 mg/ml - suspensao oral - 60 ml - Frasco 1.320 

62 100582 AMPICILINA 500 mg - Capsula 50.100 

63 101934 ANLODIPINO, BESILATO 10 mg - Comprimido 857.000 

64 100626 ANLODIPINO, BESILATO 5 mg - Comprimido 2.502.000 

65 103057 ANLODIPINO, BESILATO 5 mg + BENAZEPRIL, CLORIDRATO 10 mg - Comprimido 1.000 

66 103035 ARIPIPRAZOL 10 mg - Comprimido 6.000 

67 103071 ARTICAINA, CLORIDRATO 4% C/VASOC. 1:100.000 - solucao injetavel - tubetes 1.8 ml - Tubete 1.000 

68 100014 ATENOLOL 100 mg - Comprimido 205.000 

69 102802 ATENOLOL 25 mg + CLORTALIDONA 12,5 mg - Comprimido 11.000 

70 100647 ATENOLOL 25 mg* - Comprimido 412.000 

71 100043 ATENOLOL 50 mg - Comprimido 2.225.000 

72 102874 ATENOLOL 50 mg + CLORTALIDONA 12,5 mg - Comprimido 5.200 

73 101556 ATORVASTATINA CALCICA 10 mg* - Comprimido 8.500 

74 100192 ATORVASTATINA CALCICA 20 mg* - Comprimido 261.100 

75 102386 ATORVASTATINA CALCICA 40 mg* - Comprimido 73.400 

76 102306 ATORVASTATINA CALCICA 80 mg* - Comprimido 18.000 

77 102922 ATROPINA, SULFATO 0,25 mg/ml - INJETAVEL - ampola - 1 ml - Ampola 2.360 

78 100468 ATROPINA, SULFATO 0,50 mg/ml - INJETAVEL - ampola - 1 ml - Ampola 5.220 

79 100193 AZATIOPRINA 50 mg* - Comprimido 10.500 

80 100107 AZITROMICINA 200 mg/5 ml (600 mg) - suspensao oral - 15 ml - Frasco 31.700 

81 102542 AZITROMICINA 200 mg/5 ml (900 mg) - suspensao oral - 22,5 ml - Frasco 8.150 

82 100584 AZITROMICINA 500 mg - Comprimido 432.000 

83 104228 AZUL DE METILENO 2% - AMPOLA 2 ml - Ampola 100 

84 103294 BACILLUS CEREUS 1.000.000 ENDOSPOROS - FLACONETE C/5 ml - Flaconete 400 

85 104493 BACILLUS CLAUSII - SUSPENSAO ORAL- FLACONETE C/5 ml - Flaconete 200 

86 100108 BACLOFENO 10 mg - Comprimido 96.000 

87 103282 
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 100 mcg + FORMOTEROL, FUMARATO 6 mcg - AEROSSOL - USO INALATORIO ORAL C/ 
120 DOSES - Frasco 

520 

88 102363 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 mcg* (C/INALADOR) - Capsula P/Inalacao - Caixa C/60 - Caixa 84.100 

89 104222 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 mcg/dose - spray - oral - Frasco 93.440 
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90 100197 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 400 mcg/dose* (C/INALADOR) - Capsula P/Inalacao - Caixa C/60 - Caixa 102.000 

91 102721 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 mcg + SALBUTAMOL, SULFATO 100 mcg (ORAL) - aerossol - 200 doses - Frasco 550 

92 100199 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 mcg/dose* (ORAL) - spray - Frasco 3.010 

93 100198 BECLOMETASONA, DIPROPRIONATO 50 mcg/dose* ( NASAL) - spray - 200 doses - Frasco 2.935 

94 100615 BENZILA, BENZOATO 25% - emulsao topica - 100 ml - Frasco 100 

95 102728 BENZILPENICILINA, BENZATINA 1.200.000 UI - PO P/SUSPENSAO INJETAVEL + DILUENTE - Frasco-Ampola 15.900 

96 102799 BENZILPENICILINA, BENZATINA 1.200.000 UI - SUSPENSAO INJETAVEL - Frasco-Ampola 14.750 

97 102729 BENZILPENICILINA, BENZATINA 600.000 UI - PO P/SUSPENSAO INJETAVEL + DILUENTE - Frasco-Ampola 4.500 

98 102730 
BENZILPENICILINA, PROCAINA 300.000 UI + BENZILPENICILINA POTASSICA 100.000 UI - PO P/SUSPENSAO INJETAVEL + 
DILUENTE - Frasco-Ampola 

860 

99 103268 BENZOCAINA 20% - GEL ANESTESICO TOPICO - 12 g - Bisnaga 200 

100 102955 BENZOILA, PEROXIDO 5% GEL - 20 g - Bisnaga 30 

101 100565 BENZOILMETRONIDAZOL 40 mg/ml - SUSPENSAO ORAL - 80 ml - Frasco 2.290 

102 103041 
BENZOILMETRONIDAZOL 62,5 mg + NISTATINA 25.000 UI + BENZALCONIO, CLORETO 1,25 mg - CREME VAGINAL - 40 g - 
Bisnaga 

150 

103 101928 BETAISTINA, DICLORIDRATO 16 mg - Comprimido 111.000 

104 101946 BETAISTINA, DICLORIDRATO 24 mg - Comprimido 41.300 

105 102726 
BETAMETASONA, ACETATO 3 mg/ml + BETAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 3 mg/ml - SUSPENSAO INJETAVEL - 
Ampola 

33.700 

106 102408 
BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5 mg/ml + BETAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 2 mg/ml - INJETAVEL IM - AMPOLA 
1 ml - Ampola 

16.200 

107 104729 BETAMETASONA, VALERATO 1 mg/g - CREME - 30 g - Bisnaga 200 

108 102920 BICARBONATO DE SODIO 8,4% - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10 ml - Ampola 250 

109 100109 BIMATOPROSTA 0,03%* - SOLUCAO OFTALMICA - 3 ml - Frasco 470 

110 102966 BIMATOPROSTA 0,03%+TIMOLOL 0,5% - SOLUCAO OFTALMICA - 3 ml - Frasco 150 

111 100019 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 mg* - Comprimido 1.040.000 

112 100203 BIPERIDENO, CLORIDRATO 4 mg* - Comprimido 16.000 

113 102859 BIPERIDENO, LACTATO 5mg/ml - I.M/I.V - INJETAVEL - Ampola 220 

114 100888 BISACODIL 5 mg - Comprimido 4.500 

115 103276 BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 1,25 mg - Comprimido 2.000 

116 102985 BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 2,5 mg - Comprimido 3.300 

117 104718 BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 5 mg - Comprimido 10.200 

118 102882 BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2% + TIMOLOL 0,5% - solucao oftalmica - conta - gotas - 5 ml - Frasco 500 

119 100110 BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2%* - solucao oftalmica - conta - gotas- 5 ml - Frasco 452 

120 100111 BRINZOLAMIDA 1 %* - solucao oftalmica - 5 ml - Frasco 220 

121 102781 BRINZOLAMIDA 10 mg/ml + TIMOLOL 5 mg/ml - solucao oftalmica - conta - gotas - 5 ml - Frasco 115 

122 100474 BROMAZEPAM 3 mg - Comprimido 251.000 

123 100475 BROMAZEPAM 6 mg - Comprimido 135.000 

124 100112 BROMOPRIDA 10 mg - Comprimido 30.000 

125 100210 BUDESONIDA 32 mcg/dose* (NASAL) - spray - 120 doses - Frasco 14.980 

126 102710 BUDESONIDA 50 mcg/dose* (NASAL) - spray - 120 doses - Frasco 44.650 

127 100212 BUDESONIDA 64 mcg/dose (NASAL) - spray - 120 doses - Frasco 1.000 

128 101016 BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 mg liberacao prolongada - Comprimido 356.500 

129 102835 BUPROPIONA, CLORIDRATO 300 mg liberacao prolongada - Comprimido 3.600 



 

 

 

     

Página | 25  
 

130 103105 BUSPIRONA 5 mg - Comprimido 2.000 

131 100213 CABERGOLINA 0,5 mg* - Comprimido 3.050 

132 102777 CAFEINA 100 mg + DIPIRONA MONOIDRATADA 350 mg + DIIDROERGOTAMINA, MESILATO 1 mg - Comprimido 6.500 

133 102716 CAFEINA 30 mg + DIPIRONA SODICA 300 mg + ISOMETEPTENO, MUCATO 30 mg - Dragea 5.000 

134 102815 CALCIO, CARBONATO 1250 mg (EQ. A 500 mg DE CALCIO ELEMENTAR) - Comprimido 654.500 

135 101935 CALCIO, CARBONATO 1250 mg (EQ. A 500 mg DE CALCIO ELEMENTAR) + VITAMINA D 200 UI - Comprimido 864.000 

136 102814 CALCIO, CARBONATO 1250 mg (EQ. A 500 mg DE CALCIO ELEMENTAR) + VITAMINA D 400 UI - Comprimido 1.907.000 

137 102855 CALCIO, CARBONATO 1500 mg (EQ. A 600 mg DE CALCIO ELEMENTAR) + VITAMINA D3 200 UI - Comprimido 530.000 

138 102396 CALCIO, CARBONATO 1500 mg (EQ. A 600 mg DE CALCIO ELEMENTAR) + VITAMINA D3 400 UI - Comprimido 813.000 

139 103093 CALCIO, CITRATO MALATO 250 mg + VITAMINA D3 2,5 mcg - Comprimido 1.000 

140 102997 CALCIO, DOBESILATO 500 mg Comprimido - Comprimido 5.000 

141 104714 CALCITRIOL 0,25 mcg* - Capsula 1.000 

142 102967 CANDESARTANA, CILEXETILA 16 mg + FELODIPINO 2,5 mg - Comprimido 500 

143 102969 CANDESARTANA, CILEXETILA 8 mg - Comprimido 500 

144 100023 CAPTOPRIL 25 mg* - Comprimido 2.269.700 

145 100544 CAPTOPRIL 50 mg - Comprimido 515.000 

146 101239 CARBAMAZEPINA 20 mg/ml - suspensao oral - 100 ml - Frasco 23.400 

147 100024 CARBAMAZEPINA 200 mg - Comprimido 2.885.000 

148 100649 CARBAMAZEPINA 400 mg - Comprimido 57.000 

149 102891 CARBAMAZEPINA CR 200 mg - Comprimido 13.000 

150 102037 CARBAMAZEPINA CR 400 mg - Comprimido 5.000 

151 101355 CARBOCISTEINA 20 mg/ml - xarope - 80 ml - Frasco 2.050 

152 101172 CARBOCISTEINA 50 mg/ml - xarope - 80 ml - Frasco 3.250 

153 101642 CARMELOSE SODICA 0,5% - SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO 10 ml - Frasco 1.520 

154 100115 CARVEDILOL 12,5 mg - Comprimido 459.500 

155 100116 CARVEDILOL 25 mg - Comprimido 395.000 

156 100114 CARVEDILOL 3,125 mg - Comprimido 232.500 

157 101327 CARVEDILOL 6,25 mg - Comprimido 485.500 

158 102950 CASCARA SAGRADA (Rhamnus purshiana DC.) 380 mg - Capsula 6.200 

159 103266 CASTANHA DA INDIA (Aesculus hippocastanum L.) 100 mg - Capsula 31.000 

160 102822 CASTANHA DA INDIA (Aesculus hippocastanum L.) 250 mg - Capsula 47.000 

161 103061 CASTANHA DA INDIA (Aesculus hippocastanum L.) 300 mg - Comprimido 132.000 

162 101681 CEFALEXINA 50 mg/ml - suspensao oral - 60 ml - Frasco 22.020 

163 100027 CEFALEXINA 500 mg - Comprimido 736.000 

164 103075 CEFTRIAXONA 250 mg + DILUENTE LIDOCAÃ•NA 1% - INJETAVEL - IM - Frasco-Ampola 600 

165 102829 CEFTRIAXONA SODICA 1 g + DILUENTE LIDOCAINA 1% - IM - Frasco-Ampola 10.080 

166 102830 CEFTRIAXONA SODICA 500 mg + DILUENTE LIDOCAINA 1% - IM - Frasco-Ampola 10.530 

167 100822 CELECOXIBE 200 mg - Capsula 25.600 

168 102810 CETIRIZINA, DICLORIDRATO 10 mg - Comprimido 5.000 

169 101187 CETOCONAZOL 2 % - CREME TOPICO - 30 g - Bisnaga 9.450 

170 102139 CETOCONAZOL 2 % - SHAMPOO - 100 ml - Frasco 3.670 

171 102718 
CETOCONAZOL 20 mg/g + BETAMETASONA, DIPROPIONATO 0,5 mg/g + NEOMICINA, SULFATO 2,5 mg - CREME TOPICO - 
15 g - Bisnaga 

4.130 
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172 100545 CETOCONAZOL 200 mg - Comprimido 25.800 

173 100531 CETOPROFENO 100 mg - Comprimido 30.500 

174 101901 CETOPROFENO 100 mg - INJETAVEL - IV - Frasco-Ampola 9.230 

175 100477 CETOPROFENO 50 mg/ml - INJETAVEL - 2 ml - IM - Ampola 22.250 

176 104392 Chamomilla recutita (L.) Rauschert 10% (Extrato Fluido)- POMADA USO BUCAL 10 g - Bisnaga 60 

177 102988 
CIANOCOBALAMINA 1000 MCG + TIAMINA, NITRATO 100 MG + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 100 MG - INJETAVEL - IM - CX. 
C/ 3 AMPOLAS I + 3 AMPOLAS II - Caixa 

2.600 

178 102755 
CIANOCOBALAMINA 5000 MCG + TIAMINA, NITRATO 100 MG + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 100 MG - INJETAVEL - IM - CX. 
C/ 3 AMPOLAS I + 3 AMPOLAS II - Caixa 

50 

179 101587 CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 10 mg - Comprimido 216.000 

180 101588 CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5 mg - Comprimido 169.000 

181 101550 CILOSTAZOL 100 mg - Comprimido 128.760 

182 102914 CILOSTAZOL 50 mg - Comprimido 44.000 

183 100029 CIMETIDINA 200 mg - Comprimido 39.000 

184 100590 CINARIZINA 25 mg - Comprimido 34.200 

185 100030 CINARIZINA 75 mg - Comprimido 262.500 

186 100228 CIPROFIBRATO 100 mg* - Comprimido 155.600 

187 101555 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 0,35% - solucao oftalmica - conta - gotas - 5 ml - Frasco 320 

188 102441 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 2 mg + HIDROCORTISONA 10 mg - SOLUCAO OTOLOGICA - FRASCO 5 ml - Frasco 50 

189 100230 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 mg* - Comprimido 530.500 

190 102801 CIPROTERONA, ACETATO 2 mg + ETINILESTRADIOL 0,035 mg - Comprimido 9.360 

191 101271 CITALOPRAM 20 mg - Capsula 3.037.000 

192 102970 CITALOPRAM 40 mg - Comprimido 4.000 

193 101956 CITRATO DE POTASSIO 10 mEq - Comprimido 8.800 

194 100120 CLARITROMICINA 500 mg - Comprimido 26.500 

195 102410 CLINDAMICINA 300 mg - Capsula 12.300 

196 101624 CLOBAZAM 10 mg* - Comprimido 16.000 

197 102437 CLOBAZAM 20 mg* - Comprimido 9.700 

198 101607 CLOBETASOL, PROPIONATO* 0,05 mg/g - POMADA - 30 g - Bisnaga 900 

199 101000 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 mg - Dragea 309.300 

200 101923 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 75 mg - Comprimido 49.000 

201 100122 CLONAZEPAM 0,5 mg - Comprimido 203.000 

202 100123 CLONAZEPAM 2 mg - Comprimido 632.000 

203 100124 CLONAZEPAM 2,5 mg/ml - GOTAS - solucao oral - 20 ml - Frasco 73.650 

204 102921 CLONIDINA 0,100 mg - Comprimido 8.410 

205 100817 CLONIDINA, CLORIDRATO 0,15 mg - Comprimido 49.500 

206 100031 CLONIDINA, CLORIDRATO 0,2 mg - Comprimido 3.000 

207 100125 CLOPIDOGREL 75 mg* - Comprimido 211.412 

208 102776 CLORDIAZEPOXIDO, CLORIDRATO 5 mg + AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 12,5 mg - Capsula 6.000 

209 100538 CLORETO DE POTASSIO 10 % - INJETAVEL - ampola - 10 ml - Ampola 1.150 

210 102866 CLORETO DE POTASSIO 19,1% - INJETAVEL - ampola - 10 ml - Ampola 100 

211 101916 CLORETO DE SODIO + CLORETO DE BENZALCONIO (NASAL) - conta - gotas - 30 ml - Frasco 15.400 

212 100597 CLORETO DE SODIO 0,9 % (NASAL - SEM CONSERVANTES) - conta - gotas - 30 ml - Frasco 7.200 



 

 

 

     

Página | 27  
 

213 102207 CLORETO DE SODIO 0,9 % (NASAL - SEM CONSERVANTES) - spray - 50 ml - Frasco 5.950 

214 100539 CLORETO DE SODIO 20 % - INJETAVEL - ampola - 10 ml - Ampola 1.750 

215 101917 
CLORETO DE SODIO 9 mg/ml + NAFAZOLINA, CLORIDRATO 0,5 mg/ml + BENZALCONIO, CLORIDRATO 0,1 mg/ml (NASAL) 
- 30 ml - Frasco 

1.900 

216 102775 CLOREXEDINA, GLUCONATO 0,12% (SEM ALCOOL) - 250 ml - ANTISSEPTICO BUCAL - Frasco 1.040 

217 100480 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 mg - Comprimido 820.600 

218 100622 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 mg - Comprimido 712.500 

219 101240 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 4% - GOTAS - 20 ml - Frasco 950 

220 101251 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5 mg/ml - IM - INJETAVEL - ampola - 5 ml - Ampola 1.150 

221 100033 CLORPROPAMIDA 250 mg - Comprimido 2.000 

222 102838 CLORTALIDONA 12,5 mg - Comprimido 46.200 

223 100034 CLORTALIDONA 25 mg - Comprimido 319.500 

224 104738 CLORTALIDONA 25 mg + AMILORIDA 5 mg - Comprimido 10.000 

225 100044 CLORTALIDONA 50 mg - Comprimido 49.000 

226 101567 CLOTRIMAZOL 1% - CREME DERMATOLOGICO - 20 g - Bisnaga 100 

227 101356 CLOXAZOLAM 2 mg - Comprimido 2.000 

228 100589 CODEINA 30 mg + PARACETAMOL 500 mg - Comprimido 547.000 

229 101375 CODEINA 50 mg + DICLOFENACO SODICO 50 mg - Comprimido 3.000 

230 100499 COLAGENASE 0,6 UI/g + CLORANFENICOL 0,01g/g - POMADA DERMATOLOGICA - 30 g - Bisnaga 1.860 

231 102756 COLAGENASE 0,6 UI/g + CLORANFENICOL 0,01g/g - POMADA DERMATOLOGICA - 50 g - Bisnaga 5.426 

232 103095 COLAGENO NAO HIDROLISADO 40 mg - Capsula 1.200 

233 103091 COLAGENO, PEPTIDEOS - SACHE - Sache 3.000 

234 100126 COLCHICINA 0,5 mg - Comprimido 49.300 

235 104711 COLECALCIFEROL 132 UI/GOTA - 3.300 UI/ml- 10 ml - Frasco 150 

236 104710 COLECALCIFEROL 50.000 UI - Comprimido 67.000 

237 103278 COLECALCIFEROL 7.000 UI - Comprimido 5.000 

238 100587 COMPLEXO B - Comprimido 399.500 

239 102932 COMPLEXO B - GOTAS - 20 ml - Frasco 2.300 

240 101374 COMPLEXO B - INJETAVEL IV/IM - ampola - 2ml - Ampola 7.500 

241 101625 CUMARINA 15 mg + TROXERRUTINA 90 mg - Dragea 547.700 

242 102992 DABIGATRANA, ETEXILATO 110 mg - Comprimido 8.000 

243 102839 DABIGATRANA, ETEXILATO 150 mg - Comprimido 4.000 

244 103275 DAPAGLIFLOZINA 10 mg + METFORMINA, CLORIDRATO 1000 mg - Comprimido 5.200 

245 102878 DEFLAZACORTE 6 mg - Comprimido 5.000 

246 102773 DEFLAZACORTE 7,5 mg - Comprimido 5.000 

247 100614 DELTAMETRINA 0,2 mg/ml (SHAMPOO C/PENTE) - 100 ml - Frasco 150 

248 100630 DESLANOSIDEO 0,2 mg/ml - INJETAVEL EV/IM - ampola - 2 ml - Ampola 50 

249 102943 DESLORATADINA 0,5 mg/ml - xarope - 60 ml - Frasco 3.000 

250 103295 DESOGESTREL 150 mcg + ETINILESTRADIOL 20 mcg - Comprimido 6.510 

251 103296 DESOGESTREL 150 mcg + ETINILESTRADIOL 30 mcg - Comprimido 7.350 

252 103109 DESOGESTREL 75 mcg - Comprimido 16.515 

253 102545 DESVENLAFAXINA, SUCCINATO 100 mg - LIBERACAO CONTROLADA - Comprimido 68.200 

254 103096 DESVENLAFAXINA, SUCCINATO 50 mg - LIBERACAO CONTROLADA - Comprimido 32.200 
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255 101198 
DEXAMETASONA + CIANOCOBALAMINA + PIRIDOXINA, CLORIDRATO + TIAMINA, CLORIDRATO - INJETAVEL IM - ampola - 
3 ml - Ampola 

4.150 

256 101202 
DEXAMETASONA 0,1% + POLIMIXINA B, SULFATO 6000 UI + NEOMICINA 0,35% - SOLUCAO OFTALMICA - CONTA - GOTAS 
- 5 ml - Frasco 

1.512 

257 101564 DEXAMETASONA 0,5 mg/5 ml ( ELIXIR ) - 120 ml - Frasco 310 

258 101684 DEXAMETASONA 1 mg/ml - solucao oftalmica - conta gotas - 5 ml - Frasco 3.110 

259 102803 DEXAMETASONA 1% + NEOMICINA 0 ,35% + POLIMIXINA B 6000 UI - POMADA OFTALMICA - 3,5 g - Bisnaga 105 

260 100632 DEXAMETASONA 2 mg/ml - INJETAVEL - ampola - 1ml - Ampola 4.100 

261 102237 DEXAMETASONA 4 mg - Comprimido 76.300 

262 101171 DEXAMETASONA 4 mg/ml - INJETAVEL IM/IV - ampola 2,5 ml - Ampola 19.130 

263 100035 DEXAMETASONA, ACETATO 0,1 % - CREME DERMATOLOGICO - 10 g - Bisnaga 53.350 

264 100592 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 mg/ml - xarope - 100 ml - Frasco 35.150 

265 100591 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 mg - Comprimido 194.300 

266 101554 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2mg/5 ml + BETAMETASONA 0,25 mg/5 ml - xarope - 120 ml - Frasco 430 

267 104236 DEXLANSOPRAZOL 60 mg - Comprimido 3.000 

268 103101 DEXPANTENOL - POMADA - 30 g - Bisnaga 800 

269 103300 
DEXTROCETAMINA,CLORIDRATO 57,67 mg/ml (EQ.50 mg/ml DE DEXTROCETAMINA) - INJETAVEL - IM/IV - FRASCO 
AMPOLA 2 ml - Ampola 

50 

270 101539 DIACEREINA 50 mg - Capsula 2.000 

271 100036 DIAZEPAM 10 mg - Comprimido 1.380.200 

272 100607 DIAZEPAM 5 mg - Comprimido 891.000 

273 100541 DIAZEPAM 5 mg/ml - INJETAVEL - IM/IV- ampola - 2 ml - Ampola 6.330 

274 104732 DICLOFENACO 35 mg Capsula - Capsula 5.000 

275 102136 DICLOFENACO DIETILAMONIO 10 mg/g - GEL - 60 g - Bisnaga 20.160 

276 102135 DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6 mg/g - SOLUCAO TOPICA - aerossol - 85 ml (60 g) - Frasco 2.100 

277 101387 DICLOFENACO POTASSICO 25 mg/ml - INJETAVEL - IM - AMPOLA 3 ml - Ampola 5.400 

278 100045 DICLOFENACO POTASSICO 50 mg - Comprimido 473.000 

279 100555 DICLOFENACO RESINATO 15 mg/ml - GOTAS - 20 ml - Frasco 1.950 

280 101201 DICLOFENACO SODICO 1 mg/ml - solucao oftalmica - conta- gotas - 5 ml - Frasco 430 

281 100556 DICLOFENACO SODICO 25 mg/ml - INJETAVEL-IM- AMPOLA 3 ml - Ampola 28.600 

282 100046 DICLOFENACO SODICO 50 mg - Comprimido 171.000 

283 102128 DIGOXINA 0,05 mg/ml - ELIXIR PEDIATRICO - 60 ml - Frasco 30 

284 100047 DIGOXINA 0,25 mg - Comprimido 383.200 

285 102734 DILTIAZEM 90 mg - Comprimido 28.000 

286 102811 DILTIAZEM, CLORIDRATO 30 mg - Comprimido 8.200 

287 101148 DILTIAZEM, CLORIDRATO 60 mg - Comprimido 42.920 

288 101849 
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO + GLICOSE + FRUTOSE (30 mg + 50 mg + 1000 mg +1000 mg)/ 10 ml - 
INJETAVEL EV. - ampola - 10 ml - Ampola 

4.450 

289 100893 DIMENIDRINATO 25 mg/ml + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5 mg/ml - GOTAS - 20 ml - Frasco 8.030 

290 102510 DIMENIDRINATO 50 mg + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 10 mg - Comprimido 85.000 

291 101199 DIMENIDRINATO 50 mg/ml + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 50 mg/ml - INJETAVEL - ampola - 1 ml - IM - Ampola 8.050 

292 102156 DIOSMINA 450 mg + HESPERIDINA 50 mg - Comprimido 890.000 

293 100603 DIPIRONA SODICA 500 mg - Comprimido 1.501.000 

294 101252 DIPIRONA SODICA 500 mg/ml - GOTAS - 10 ml - Frasco 25.300 
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295 100519 DIPIRONA SODICA 500 mg/ml - GOTAS - 20 ml - Frasco 68.750 

296 101249 DIPIRONA SODICA 500 mg/ml - INJETAVEL - IM/IV - ampola - 2 ml - Ampola 40.350 

297 101203 
DIPIRONA SODICA 750 mg/2 ml + PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 mg/ 2 ml + ADIFENINA, CLORIDRATO 25 mg/2 ml - 
INJETAVEL - ampola - 2 ml - Ampola 

1.200 

298 102780 DISSULFIRAM 250 mg - Comprimido 16.300 

299 102310 DIVALPROATO DE SODIO 500 mg - Comprimido 16.000 

300 102951 DIVALPROATO DE SODIO ER 250 mg - Comprimido 51.000 

301 102735 DIVALPROATO DE SODIO ER 500 mg - Comprimido 24.600 

302 102924 DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 mg/ml -IV-INJETAVEL - ampola - 20 ml - Ampola 100 

303 102116 DOMPERIDONA 1 mg/ml - suspensao oral - 100 ml - Frasco 420 

304 101590 DOMPERIDONA 10 mg - Comprimido 164.200 

305 104722 DONEPEZILA, CLORIDRATO 10 mg* - Comprimido 5.600 

306 103084 DONEPEZILA, CLORIDRATO 5 mg* - Comprimido 14.600 

307 101761 DOPAMINA 5 mg/ml -IV-INJETAVEL- AMPOLA 10 ml - Ampola 220 

308 102901 DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2% + TIMOLOL, MALEATO 0,5% - solucao oftalmica - conta gotas - 5 ml - Frasco 125 

309 100132 DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2% - SOLUCAO OFTALMICA - 5 ml - Frasco 270 

310 100134 DOXAZOSINA, MESILATO 2 mg - Comprimido 1.048.500 

311 100484 DOXAZOSINA, MESILATO 4 mg - Comprimido 146.300 

312 100517 DOXICICLINA, CLORIDRATO 100 mg - Comprimido 35.200 

313 104719 DROPROPIZINA 3 mg/ml - XAROPE 120 ml - Frasco 400 

314 102111 DULOXETINA, CLORIDRATO 30 mg - Capsula 146.000 

315 102391 DULOXETINA, CLORIDRATO 60 mg - Capsula 136.600 

316 102881 DUTASTERIDA 0,5 mg + TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4 mg - Capsula 16.950 

317 103098 EMPAGLIFOZINA 25 mg - Comprimido 2.000 

318 100486 ENALAPRIL, MALEATO 10 mg* - Comprimido 7.817.000 

319 100485 ENALAPRIL, MALEATO 20 mg - Comprimido 5.200.000 

320 100543 ENALAPRIL, MALEATO 5 mg - Comprimido 864.500 

321 104740 ENOXAPARINA SODICA 40 mg/0,4 ml - INJETAVEL - IV/SC- SERINGA PREENCHIDA - Seringa 1.000 

322 102843 ENTECAVIR 0,5 mg* - Comprimido 1.500 

323 101686 EPINEFRINA (ADRENALINA)1 mg/ml - IM/IV/SC - INJETAVEL - ampola - 1 ml - Ampola 3.340 

324 100559 ERITROMICINA 125 mg/5 ml - suspensao oral - 60 ml - Frasco 150 

325 100560 ERITROMICINA 250 mg/5 ml - suspensao oral - 60 ml - Frasco 220 

326 100487 ERITROMICINA 500 mg - Comprimido 4.200 

327 101954 ESCITALOPRAM 10 mg - Comprimido 414.000 

328 102998 ESCITALOPRAM 15 mg - Comprimido 2.000 

329 103289 ESCITALOPRAM 20 mg - Comprimido 59.500 

330 103085 ESCITALOPRAM 20 mg/ml - GOTAS - 15 ml - Frasco 30 

331 100490 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA - solucao oral - conta - gotas - 20 ml - Frasco 9.240 

332 100513 ESCOPOLAMINA 10 mg - Comprimido 245.200 

333 100629 ESCOPOLAMINA 10 mg + DIPIRONA SODICA 250 mg - Comprimido 302.500 

334 100535 ESCOPOLAMINA 10 mg/ml - solucao oral - conta - gotas - 20 ml - Frasco 1.000 

335 100514 ESCOPOLAMINA 20 mg/ml -IM/IV/SC-INJETAVEL - ampola - 1 ml - Ampola 17.200 

336 101197 ESCOPOLAMINA 4 mg/ml + DIPIRONA SODICA 500 mg/ml - IM/IV - INJETAVEL - ampola - 5 ml - Ampola 14.500 
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337 102484 ESOMEPRAZOL 20 mg - Comprimido 5.500 

338 104731 ESOMEPRAZOL 40 mg Comprimido - Comprimido 5.000 

339 102820 ESPINHEIRA SANTA (Maytenus ilicifolia) 380 mg - Capsula 25.600 

340 100135 ESPIRAMICINA 500 mg (1.5 MUI) - Comprimido 43.200 

341 100547 ESPIRONOLACTONA 100 mg - Comprimido 17.800 

342 100546 ESPIRONOLACTONA 25 mg - Comprimido 1.250.000 

343 100608 ESPIRONOLACTONA 50 mg - Comprimido 110.000 

344 103078 ESTAZOLAM 2 mg - Comprimido 2.000 

345 102719 ESTRIOL 1 mg/g - CREME VAGINAL - 50 g - Bisnaga 7.970 

346 100561 ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 mg - Dragea 28.200 

347 101847 ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 mg/g - CREME VAGINAL (C/APLICADOR) - 25 g - Bisnaga 180 

348 100602 ETINILESTRADIOL 0,03 mg + LEVONORGESTREL 0,15 mg - Dragea 534.100 

349 103076 ETONOGESTREL 68 mg - IMPLANTE SUBDERMICO - Unidade 50 

350 102959 EZETIMIBA 10 mg - Comprimido 30.000 

351 102129 EZETIMIBA 10 mg + SINVASTATINA 20 mg - Comprimido 8.960 

352 104229 FENAZOPIRIDINA, CLORIDRATO 100 mg - Dragea 7.000 

353 100050 FENITOINA 100 mg - Comprimido 523.300 

354 101955 FENITOINA 100 mg/5 ml - suspensao oral - 120 ml - Frasco 40 

355 101388 FENITOINA 50 mg/ml - IV/IM - INJETAVEL - ampola - 5 ml - Ampola 660 

356 100635 FENOBARBITAL 100 mg/ml - IV/IM - INJETAVEL - ampola - 2 ml - Ampola 550 

357 100051 FENOBARBITAL 100 mg - Comprimido 634.200 

358 100593 FENOBARBITAL 4% - GOTAS - 20 ml - Frasco 5.825 

359 104728 FENOFIBRATO 200 mg* - Capsula 1.000 

360 100551 FENOTEROL, BROMIDRATO 5 mg/ml - GOTAS - 20 ml - Frasco 13.680 

361 102927 FENTANILA, CITRATO 0,05 mg/ml - IM/IV - INJETAVEL - 10 ml - Ampola 100 

362 102572 FEXOFENADINA, CLORIDRATO 180 mg - Comprimido 3.000 

363 102740 FEXOFENADINA, CLORIDRATO 6 mg/ml - suspensao oral - 60 ml - Frasco 550 

364 101296 FIBRINOLISINA 1 U/g + DESOXIRRIBONUCLEASE 666 U/g + CLORANFENICOL 10 mg/g - POMADA - 30 g - Bisnaga 100 

365 100138 FINASTERIDA 5 mg - Comprimido 217.700 

366 100775 FITOMENADIONA 10 mg/ml - INJETAVEL - IV/SC - AMPOLA 1 ml - Ampola 1.305 

367 100140 FLUCONAZOL 150 mg - Capsula 207.500 

368 104716 FLUDROCORTISONA, ACETATO 0,1 mg* - Comprimido 1.000 

369 102833 FLUFENAZINA 25 mg/ml - INJETAVEL - AMPOLA 1 ml - IM - Ampola 700 

370 102265 FLUMAZENIL 0,1 mg/ml - INJETAVEL - AMPOLA 5 ml - IV - Ampola 350 

371 100644 FLUNARIZINA, CLORIDRATO 10 mg - Comprimido 59.500 

372 101611 FLUNITRAZEPAM 1 mg - Comprimido 69.000 

373 100141 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 mg - Capsula 6.026.000 

374 102482 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 mg/ml - GOTAS - 20 ml - Frasco 2.230 

375 104715 
FLUTICASONA, FUROATO 100 mcg + UMECLIDINIO 62,5 mcg (EQ. A 74,2 mcg de BROMETO DE UMECLIDINIO) + 
VILANTEROL 25 mcg (EQ. A 40 mcg de TRIFENATATO DE VILANTEROL) - PO P/INALAÃƒÆ’Ã¢â‚¬Â¡AO ORAL C/ 30 DOSES - 
Frasco 

24 

376 103279 FLUTICASONA, FUROATO 100 mcg + VILANTEROL, TRIFENATATO 25 mcg - PO P/INALACAO - CX. C/30 DOSES - Caixa 224 

377 103029 FLUTICASONA, FUROATO 27,5 mcg/dose - 120 DOSES - Frasco 1.515 
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378 102960 FLUTICASONA, PROPIONATO 50 mcg/dose - NASAL - 60 DOSES - Frasco 1.300 

379 102736 FORMOTEROL, FUMARATO 12 mcg + BUDESONIDA 400 mcg* - PO INALANTE EM CAPSULA - REFIL - Caixa C/60 - Caixa 10.470 

380 102945 FORMOTEROL, FUMARATO 12 mcg + BUDESONIDA 400 mcg* C/60 CAPS-C/INALADOR - Caixa 7.680 

381 102844 FORMOTEROL, FUMARATO 12 mcg* - REFIL - Capsula P/Inalacao - Caixa C/60 - Caixa 13.285 

382 102857 FORMOTEROL, FUMARATO 12 mcg* C/INALADOR - Capsula P/Inalacao - Caixa C/30 - Caixa 400 

383 100277 FORMOTEROL, FUMARATO 6 mcg + BUDESONIDA 200 mcg* - PO P/ INALACAO - TURBOHALER - C/60 DOSES - Frasco 250 

384 100278 FORMOTEROL, FUMARATO 6 mcg + BUDESONIDA 200 mcg* - PO P/INALACAO - REFIL - CX. C/60 CAPS Caixa - Caixa 1.200 

385 102727 FOSFATO MONOSSODICO 0,16 g/ml + FOSFATO DISSODICO 0,06 g/ml - solucao retal - 130 ml - Frasco 250 

386 100491 FUROSEMIDA 10 mg/ml - INJETAVEL -IM/IV ampola - 2 ml - Ampola 18.190 

387 100052 FUROSEMIDA 40 mg - Comprimido 3.139.000 

388 100280 GABAPENTINA 300 mg* - Capsula 35.400 

389 100282 GABAPENTINA 600 mg - Comprimido 1.000 

390 102827 GARRA DO DIABO (Harpagophytum procumbens) 500 mg - Capsula 20.600 

391 101581 GENFIBROZILA 600 mg* - Comprimido 6.800 

392 102198 GENTAMICINA, SULFATO 5 mg/g - POMADA OFTALMICA - 3,5 g - Bisnaga 244 

393 100562 GENTAMICINA, SULFATO 5 mg/ml - solucao oftalmica -conta - gotas - 5 ml - Frasco 636 

394 100145 
GENTAMICINA, SULFATO 80 mg/2 ml - INJETAVEL - IM/IV/SUBCONJUNTIVAL/ SUBCAPSULAR (cápsula de 
Tenon)/NEBULIZAÇÃO/INSTILAÇÃO INTRATRAQUEAL DIRETA - Ampola 

1.000 

395 101005 GINKGO BILOBA 80 mg - Comprimido 71.000 

396 100053 GLIBENCLAMIDA 5 mg* - Comprimido 2.407.000 

397 101898 GLICERINA - SUPOSITORIO ADULTO - Unidade 130 

398 102942 GLICINATO FERRICO E ASSOCIACOES - GOTAS - 30 ml - Frasco 2.200 

399 102431 GLICLAZIDA 30 mg - Comprimido 209.600 

400 100147 GLICLAZIDA 80 mg - Comprimido 1.000 

401 103271 GLICOPIRRONIO, BROMETO 50 mcg - CX. C/30 CAPS.P/INALACAO + INALADOR - Caixa 252 

402 101525 GLICOSAMINA, SULFATO 1,5 g + CONDROITINA, SULFATO 1,2 g - GRANULADO - Sache 63.200 

403 102850 GLICOSAMINA, SULFATO 1,5 g - sache - 3,95 g - Sache 4.360 

404 101540 GLICOSAMINA, SULFATO 500 mg + CONDROITINA, SULFATO 400 mg - Capsula 407.720 

405 100489 GLICOSE HIPERTONICA 50 % - INJETAVEL - ampola - 20 ml - Ampola 2.020 

406 102869 GLICOSE HIPERTONICA 50% - INJETAVEL - ampola - 10 ml - Ampola 1.190 

407 101015 GLIMEPIRIDA 2 mg - Comprimido 253.500 

408 101690 GLIMEPIRIDA 4 mg - Comprimido 7.800 

409 102196 GUACO(Mikania glomerata Spreng.) - xarope -120 ml - Frasco 21.000 

410 100495 HALOPERIDOL 1 mg - Comprimido 75.900 

411 101174 HALOPERIDOL 2 mg/ml - solucao oral - conta- gotas - 20 ml - Frasco 2.870 

412 100088 HALOPERIDOL 5 mg - Comprimido 450.500 

413 101691 HALOPERIDOL 5 mg/ml - INJETAVEL - IM - ampola - 1 ml - Ampola 1.820 

414 100496 
HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 mg (equivalente a 50 mg/ml de Haloperidol)- INJETAVEL - ampola - 1 ml - IM - 
Ampola 

17.730 

415 103297 HEDERA HELIX 7 mg/ml - XAROPE - 100 ml - Frasco 1.950 

416 102552 HEPARINA 5.000 UI/ml - INJETAVEL I.V. / S.C - ampola 5 ml - Frasco-Ampola 370 

417 104741 HEPARINA 5000 UI/0,25 ml - INJETAVEL S.C - ampola 0,25 ml - Ampola 50 

418 102770 HEXAMIDINA, ISETIONATO 1 mg/ml + TETRACAINA, CLORIDRATO 0,05 mg/ml - COLUTORIO - spray - 50 ml - Frasco 200 
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419 103003 HIALURONATO DE SODIO 0,15% - SOLUCAO OFTALMICA - 10 ml - Frasco 90 

420 103004 HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50 mg - Comprimido 9.000 

421 102926 HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 mg/ml - INJETAVEL - ampola - 1 ml - Ampola 100 

422 102197 HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 mg - Comprimido 8.000 

423 100054 HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg* - Comprimido 6.679.000 

424 100055 HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg - Comprimido 227.000 

425 103069 
HIDROCORTISONA 10 mg + NEOMICINA,SULFATO 5 mg + POLIMIXINA B. SULFATO 10.000 UI.- SOLUCAO OTOLOGICA - 10 
ml - Frasco 

2.780 

426 101500 HIDROCORTISONA, ACETATO 1% - CREME - 15 g - Bisnaga 990 

427 100492 HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 mg/ml - IM/IV - INJETAVEL - Frasco-Ampola 5.350 

428 100493 HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 mg/ml -INJETAVEL - IM/IV - Frasco-Ampola 11.760 

429 103000 
HIDROQUINONA 40 mg/g + TRETINOINA 0,5 mg/g + FLUOCINOLONA, ACETONIDA 0,1 mg/g - CREME DERMATOLOGICO - 
15 g - Bisnaga 

70 

430 100287 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO 400 mg* - Comprimido 177.500 

431 102414 HIDROXIDO DE ALUMINIO 200 mg + MAGNESIO, HIDROXIDO 200 mg + SIMETICONA 20 mg - mastigavel - Comprimido 250 

432 102948 HIDROXIDO DE ALUMINIO 230 mg - comprimido mastigavel - Comprimido 2.000 

433 100563 
HIDROXIDO DE ALUMINIO 37 mg/ ml + MAGNESIO, HIDROXIDO 40 mg/ml + SIMETICONA 5 mg/ml - suspensao oral - 240 
ml - Frasco 

800 

434 101248 HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 mg/ml + MAGNESIO, HIDROXIDO 40 mg/ ml - suspensao oral - 150 ml - Frasco 9.900 

435 100056 HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 mg/ml - suspensao oral - 100 ml - Frasco 18.250 

436 102313 HIDROXIDO DE MAGNESIO 80 mg/ml - suspensao oral - 120 ml - Frasco 400 

437 102713 HIDROXIQUINOLINA, BORATO 0,4 mg/ml + TROLAMINA 140 mg/ml - solucao otologica - conta - gotas - 8 ml - Frasco 1.980 

438 104737 HIDROXIZINA, CLORIDRATO 2 mg/ml - XAROPE- 100 ml - Frasco 500 

439 102952 HIPROMELOSE 5 mg/ml - SOLUCAO OFTALMICA - 10 ml - Frasco 300 

440 103005 IBANDRONATO DE SODIO 150 mg - Comprimido 200 

441 102553 IBUPROFENO 100 mg/ml - solucao oral - conta - gotas - 20 ml - Frasco 34.100 

442 100498 IBUPROFENO 300 mg - Comprimido 77.000 

443 101377 IBUPROFENO 50 mg/ml - solucao oral - conta - gotas - 30 ml - Frasco 45.800 

444 100057 IBUPROFENO 600 mg - Comprimido 2.852.000 

445 102415 IMIPRAMINA, CLORIDRATO 10 mg - Dragea 800 

446 100497 IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 mg - Dragea 794.500 

447 101004 IMIPRAMINA, PAMOATO 75 mg - Capsula 7.000 

448 103006 IMIQUIMODE 50 mg/g - CREME DERMATOLOGICO - CX. C/6 SACHES DE 0,25 g - Caixa - Caixa 50 

449 103283 INDACATEROL 150 mcg - PO P/INALACAO - CX. C/30 CAPS.+ INALADOR - Caixa 260 

450 103110 
INDACATEROL, MALEATO 110 mcg + GLICOPIRRONIO, BROMETO 50 mcg - CX. C/30 CAPS.P/INALACAO + INALADOR - 
Caixa 

24 

451 104390 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ml* - SUSPENSAO INJETAVEL - 10 ml - USO SUBCUTANEO - Frasco-Ampola 11.800 

452 104391 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ml* - SOLUCAO INJETAVEL - 10 ml - USO SUBCUTANEO, IM, IV - Frasco-Ampola 950 

453 100058 IODETO DE POTASSIO 20 mg/ml - suspensao oral - 100 ml - Frasco 5.500 

454 102804 IPRATROPIO, BROMETO 0,02 mg + FENOTEROL, BROMIDRATO 0,05 mg/dose + BOCAL - aerossol - 10 ml - Frasco 350 

455 100552 IPRATROPIO, BROMETO 0,25 mg/ml* - solucao para inalacao - 20 ml - Frasco 17.100 

456 102778 IPRATROPIO, BROMETO 20 mcg/dose* (BOCAL E AEROCAMERA) - aerossol - 200 doses - 10 ml - Frasco 200 

457 103073 ISOFLAVONA DE SOJA 150 mg - Capsula 43.000 

458 102366 ISOFLAVONA DE SOJA 75 mg - Capsula 5.300 
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459 100557 ISOSSORBIDA, DINITRATO 10 mg - Comprimido 23.200 

460 100558 ISOSSORBIDA, DINITRATO SL 5 mg - Comprimido 20.210 

461 100651 ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 mg - Comprimido 224.000 

462 100652 ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 mg - Comprimido 76.000 

463 100152 ITRACONAZOL 100 mg - Capsula 88.900 

464 100153 IVERMECTINA 6 mg - Comprimido 272.900 

465 100154 LACTULOSE 667 mg/ml - xarope - 120 ml - Frasco 13.950 

466 100318 LAMOTRIGINA 100 mg* - Comprimido 64.000 

467 102248 LAMOTRIGINA 25 mg* - Comprimido 3.000 

468 102317 LANSOPRAZOL 30 mg - Comprimido 13.000 

469 103077 LANSOPRAZOL 30 mg + CLARITROMICINA 500 mg + AMOXICILINA 500 mg - Capsula 1.500 

470 102769 LATANOPROSTA 0,005%* - solucao oftalmica - conta - gotas - 2,5 ml - Frasco 230 

471 100324 LEVODOPA 100 mg + BENSERAZIDA 25 mg - C/LIBERACAO LENTA* - Comprimido 246.400 

472 102832 LEVODOPA 100 mg + BENSERAZIDA 25 mg - COMP. BIRRANHURADOS* - Comprimido 237.000 

473 102768 LEVODOPA 150 mg + CARBIDOPA 37,5 mg + ENTACAPONA 200 mg - Comprimido 5.000 

474 100325 LEVODOPA 200 mg + BENSERAZIDA 50 mg* - Comprimido 529.200 

475 100326 LEVODOPA 200 mg + CARBIDOPA 50 mg - LIBERACAO LENTA - Comprimido 5.000 

476 100327 LEVODOPA 250 mg + CARBIDOPA 25 mg* - Comprimido 183.700 

477 102361 LEVODROPROPIZINA 6 mg/ml - xarope - 120 ml - Frasco 500 

478 101580 LEVOFLOXACINO 500 mg - Comprimido 66.300 

479 100609 LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100 mg - Comprimido 133.000 

480 100569 LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25 mg - Comprimido 90.900 

481 101914 LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 4% - solucao oral - 20 ml - Frasco 435 

482 102554 LEVONORGESTREL 0,75 mg - Comprimido 3.450 

483 100330 LEVOTIROXINA SODICA 100 mcg* - Comprimido 957.000 

484 104736 LEVOTIROXINA SODICA 112 mcg - Comprimido 5.000 

485 101851 LEVOTIROXINA SODICA 125 mcg - Comprimido 28.000 

486 100328 LEVOTIROXINA SODICA 25 mcg* - Comprimido 1.757.500 

487 103009 LEVOTIROXINA SODICA 38 mcg - Comprimido 1.000 

488 100329 LEVOTIROXINA SODICA 50 mcg* - Comprimido 1.132.000 

489 100896 LEVOTIROXINA SODICA 75 mcg - Comprimido 260.500 

490 102817 LEVOTIROXINA SODICA 88 mcg - Comprimido 22.000 

491 103062 LIDOCAINA 1% - INJETAVEL COM VASOC. 1:200.000 - 20 ml - Frasco 1.050 

492 102868 LIDOCAINA 1% - INJETAVEL SEM VASOC. - 20 ml - Frasco 2.550 

493 100523 LIDOCAINA 2 % - GELEIA - 30 g - Bisnaga 12.925 

494 101389 LIDOCAINA 2% - INJETAVEL COM VASOC. 1:50.000 - 20 ml - Frasco 2.650 

495 100524 LIDOCAINA 2% - INJETAVEL SEM VASOC. - 20 ml - Frasco 4.160 

496 103269 LIDOCAINA 2% C/VASOC. (1:100.000) - TUBETE CRISTAL 1,8 ml - Tubete 22.600 

497 104225 LIDOCAINA 2% C/VASOC. (1:50.000) - TUBETE CRISTAL 1,8 ml - Tubete 200 

498 103270 LIDOCAINA 2% S/VASOC.- TUBETE CRISTAL 1,8 ml - Tubete 5.050 

499 104735 LINAGLIPTINA 5 mg - Comprimido 5.000 

500 102771 LISINA, CLONIXINATO 125 mg + CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5 mg - Comprimido 2.000 
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501 103104 LISINOPRIL 10 mg - Comprimido 600 

502 100026 LITIO, CARBONATO 300 mg - Comprimido 2.097.000 

503 102450 LITIO, CARBONATO 450 mg CR - Comprimido 7.000 

504 102148 LOPERAMIDA, CLORIDRATO 2 mg - Comprimido 20.000 

505 100912 LORATADINA 10 mg - Comprimido 722.500 

506 101190 LORATADINA 5 mg/5 ml - xarope - 100 ml - Frasco 34.050 

507 101209 LORAZEPAM 2 mg - Comprimido 37.500 

508 102223 LOSARTANA POTASSICA 50 mg* - Comprimido 4.314.000 

509 102765 
MACROGOL 3350 13.125 g + BICARBONATO DE SODIO 0.1775 g + CLORETO DE SODIO 0.3507 g + CLORETO DE POTASSIO 
0.0466 g - Sache 

1.000 

510 103068 MAGNESIO, SULFATO 50% IM/IV-INJETAVEL - 10 ml - Ampola 120 

511 102470 MANITOL 20% - 250 ml - Frasco 720 

512 102854 MAPROTILINA, CLORIDRATO 25 mg - Comprimido 1.000 

513 100085 MEBENDAZOL 100 mg - Comprimido 23.000 

514 100060 MEBENDAZOL 20 mg/ml - suspensao oral - 30 ml - Frasco 4.650 

515 102766 MECLOZINA, DICLORIDRATO 25 mg - Comprimido 4.000 

516 100605 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10 mg - Comprimido 1.360 

517 100540 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 mg/ml* - SUSPENSAO INJETAVEL - IM - 1 ml - Frasco-Ampola 7.080 

518 101947 MELOXICAM 15 mg - Comprimido 139.500 

519 102059 MEMANTINA, CLORIDRATO 10 mg - Comprimido 22.500 

520 103070 MEPIVACAINA 2% C/VASOC.1:100.000 - tubete 1.8 ml - Tubete 16.500 

521 103291 MEPIVACAINA 3% S/VASOC. - tubete 1.8 ml - Tubete 500 

522 104237 MESALAZINA 1200 mg - Comprimido 1.500 

523 100338 MESALAZINA 500 mg* - Comprimido 1.000 

524 102318 MESALAZINA 800 mg* - Comprimido 7.000 

525 104717 METADONA 10 mg* - Comprimido 3.000 

526 100091 METFORMINA, CLORIDRATO 500 mg - Comprimido 1.144.500 

527 102837 METFORMINA, CLORIDRATO 500 mg - LIBERACAO LENTA* - Comprimido 5.000 

528 103079 METFORMINA, CLORIDRATO 750 mg - LIBERACAO LENTA - Comprimido 1.200 

529 100061 METFORMINA, CLORIDRATO 850 mg* - Comprimido 4.896.000 

530 100062 METILDOPA 250 mg - Comprimido 974.000 

531 100063 METILDOPA 500 mg - Comprimido 124.000 

532 100159 METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 mg - Comprimido 28.900 

533 100064 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 mg - Comprimido 460.500 

534 100065 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 mg/ml - GOTAS - 10 ml - Frasco 14.570 

535 100521 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 mg/ml - INJETAVEL - IM/IV - Ampola 31.840 

536 101337 METOPROLOL, SUCCINATO 100 mg - Comprimido 715.500 

537 102365 METOPROLOL, SUCCINATO 25 mg - Comprimido 707.000 

538 100564 METOPROLOL, SUCCINATO 50 mg - Comprimido 1.560.000 

539 102469 METOPROLOL, TARTARATO 1 mg/ml -IV- INJETAVEL - 5 ml - Ampola 400 

540 101238 METOPROLOL, TARTARATO 100 mg - Comprimido 708.000 

541 102269 METOTREXATO 2,5 mg* - Comprimido 69.300 

542 102395 METOTREXATO 25 mg/ml* - INJETAVEL - IM/IV - ampola - 2 ml - Ampola 250 
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543 101235 METRONIDAZOL 100 mg/g - GEL VAGINAL (C/APLICADOR) - 50 g - Bisnaga 15.020 

544 100066 METRONIDAZOL 250 mg - Comprimido 263.100 

545 101243 METRONIDAZOL 400 mg - Comprimido 183.600 

546 103293 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 mg - Comprimido 1.000 

547 102319 MICONAZOL 20 mg/g - GEL ORAL - 40 g - Bisnaga 850 

548 102715 MICONAZOL, NITRATO 20 mg/g - CREME DERMATOLOGICO - 28 g - Bisnaga 3.100 

549 100610 MICONAZOL, NITRATO 20 mg/g - CREME VAGINAL - 80 g - Bisnaga 15.000 

550 100910 MICONAZOL, NITRATO 20 mg/g - LOCAO CREMOSA - 30 g - Frasco 950 

551 101083 MIDAZOLAM 1 mg/ml - INJETAVEL - IM/IV/RETAL - 5 ml - Ampola 250 

552 103033 MIDAZOLAM 5 mg/ml - INJETAVEL - IM/IV - 3 ml - Ampola 570 

553 102376 MIRTAZAPINA 15 mg - Comprimido 7.000 

554 101751 MIRTAZAPINA 30 mg - Comprimido 26.000 

555 102320 MIRTAZAPINA 45 mg - Comprimido 4.000 

556 101592 MOMETASONA, FUROATO 50 mcg (NASAL) - spray - 18 g - 120 doses - Frasco 550 

557 103011 MONTELUCASTE DE SODIO 4 mg Comprimido - Comprimido 5.000 

558 100348 MORFINA, SULFATO 10 mg* - Comprimido 4.000 

559 100353 MORFINA, SULFATO 10 mg/ml* -IM/IV/PERIDURAL/INTRATECAL - INJETAVEL - Ampola 3.400 

560 102936 MUCOPOLISSACARIDEO, POLISSULFATO 3 mg/g - GEL - 40 g - Bisnaga 100 

561 103064 MUCOPOLISSACARIDEO, POLISSULFATO 5 mg/g - GEL - 40 g - Bisnaga 1.500 

562 102863 MUPIROCINA 20 mg/g - POMADA - 15 g - Bisnaga 300 

563 102266 NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 mg/ml -IM/IV/SC-INJETAVEL - ampola - 1 ml - Ampola 100 

564 101896 NAPROXENO 250 mg* - Comprimido 1.000 

565 102748 NAPROXENO 500 mg + ESOMEPRAZOL 20 mg - Comprimido 23.500 

566 101897 NAPROXENO 500 mg* - Comprimido 22.000 

567 104739 NARATRIPTANA 2,5 mg - Comprimido Revestido 2.000 

568 100502 NEOMICINA, SULFATO 5 mg/g + BACITRACINA 250 UI/g - POMADA - 10 g - Bisnaga 42.100 

569 100068 NEOMICINA, SULFATO 3,5 mg/g - POMADA DERMATOLOGICO - 20 g - Bisnaga 2.500 

570 100586 NIFEDIPINO 10 mg - Comprimido 175.700 

571 100505 NIFEDIPINO 20 mg - Comprimido 38.700 

572 101008 NIMESULIDA 100 mg - Comprimido 543.000 

573 101149 NIMESULIDA 50 mg/ml - GOTAS - 15 ml - Frasco 900 

574 100568 NISTATINA 100.000 UI/ml - SUSPENSAO ORAL - 30 ml - Frasco 16.170 

575 100567 NISTATINA 25.000 UI/g - CREME VAGINAL (C/ APLICADOR) - 60 g - Bisnaga 17.300 

576 102321 NITRENDIPINO 10 mg - Comprimido 9.000 

577 101207 NITRENDIPINO 20 mg - Comprimido 3.000 

578 100571 NITROFURANTOINA 100 mg - Capsula 370.500 

579 102946 NITROFURANTOINA 5 mg/ml - SUSPENSAO ORAL - 120 ml - Frasco 150 

580 103067 NORADRENALINA, HEMITARTARATO 2 mg/ml - IV - INJETAVEL - ampola 4 ml - Ampola 650 

581 100503 NORETISTERONA 0,35 mg* - Comprimido 42.900 

582 101927 
NORETISTERONA, ENANTATO 50 mg/ml + ESTRADIOL, VALERATO 5 mg/ml - INJETAVEL - IM - 1 ml - SERINGA PRE-
CARREGADA* - Unidade 

9.600 

583 100572 NORFLOXACINO 400 mg - Comprimido 107.000 

584 100516 NORTRIPTILINA 10 mg - Capsula 9.800 
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585 101912 NORTRIPTILINA 25 mg - Comprimido 425.000 

586 101210 NORTRIPTILINA 50 mg - Capsula 188.200 

587 101913 NORTRIPTILINA 75 mg - Comprimido 22.600 

588 102379 OLANZAPINA 2,5 mg - Comprimido 3.000 

589 100359 OLANZAPINA 5 mg* - Comprimido 6.000 

590 100360 OLANZAPINA 10 mg* - Comprimido 2.500 

591 100624 OLEO MINERAL (PETROLATO LIQUIDO) - 100 ml - Frasco 36.890 

592 103014 OLEO DE LINHACA 500 mg - Capsula 500 

593 104230 OLMESARTANA, MEDOXOMILA 20 mg - Comprimido 2.000 

594 102953 OLMESARTANA, MEDOXOMILA 20 mg + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 mg - Comprimido 1.000 

595 102789 OLMESARTANA, MEDOXOMILA 40 mg + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 mg - Comprimido 3.000 

596 104721 OLMESARTANA, MEDOXOMILA 40 mg + HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg - Comprimido 1.000 

597 100165 OMEPRAZOL 20 mg (BLISTER) - Capsula 9.760.000 

598 102195 OMEPRAZOL 40 mg/ml - INJETAVEL (+ DILUENTE) - 10 ml - Frasco-Ampola 4.100 

599 101628 ONDANSETRONA 4 mg/2 ml - IV - INJETAVEL - Ampola 3.770 

600 104234 ONDASENTRONA 4 mg - Comprimido 12.500 

601 102954 ONDASENTRONA 8 mg - Comprimido 9.000 

602 103044 OSELTAMIVIR, FOSFATO 30 mg* - Capsula 1.500 

603 103042 OSELTAMIVIR, FOSFATO 75 mg* - Capsula 800 

604 103043 OSELTAMIVIR. FOSFATO 45 mg* - Capsula 500 

605 102323 OXCARBAZEPINA 300 mg - Comprimido 91.000 

606 101910 OXCARBAZEPINA 6% - suspensao oral - 100 ml - Frasco 2.100 

607 103083 OXCARBAZEPINA 600 mg - Comprimido 42.000 

608 104730 OXIBUTININA, CLORIDRATO 1 mg/ml - XAROPE 120 ml - Frasco 200 

609 102122 OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 mg - Comprimido 18.600 

610 102762 OXIDO DE ZINCO 150 mg/g + RETINOL, PALMITATO 5000 UI/g + COLECALCIFEROL 900 UI/g - POMADA - 45 g - Bisnaga 2.900 

611 103063 OXIMETAZOLINA, CLORIDRATO 0,25 mg/ml - NASAL PEDIATRICO - 20 ml - Frasco 500 

612 104724 
PALIPERIDONA, PALMITATO 100 mg/ml - SUSPENSAO INJETAVEL IM - LIBERACAO PROLONGADA - SERINGA PREENCHIDA 
0,75 ml - Unidade 

24 

613 104725 
PALIPERIDONA, PALMITATO 100 mg/ml - SUSPENSAO INJETAVEL IM - LIBERACAO PROLONGADA - SERINGA PREENCHIDA 
1 ml - Unidade 

12 

614 104726 
PALIPERIDONA, PALMITATO 100 mg/ml - SUSPENSAO INJETAVEL IM - LIBERACAO PROLONGADA - SERINGA PREENCHIDA 
1,5 ml - Unidade 

12 

615 102845 PANTOPRAZOL 20 mg - Comprimido 281.360 

616 101596 PANTOPRAZOL 40 mg - Comprimido 210.000 

617 100595 PARACETAMOL 200 mg/ml - GOTAS - 15 ml - Frasco 92.342 

618 100898 PARACETAMOL 300 mg + CAFEINA 30 mg + CARISOPRODOL 125 mg + DICLOFENACO SODICO 50 mg - Comprimido 181.000 

619 100071 PARACETAMOL 500 mg - Comprimido 3.026.500 

620 100548 PARACETAMOL 750 mg - Comprimido 488.000 

621 102326 PAROXETINA 15 mg - Comprimido 600 

622 101011 PAROXETINA 20 mg - Comprimido 835.600 

623 102737 PAROXETINA 30 mg - Comprimido 40.000 

624 104224 PAROXETINA CR 12,5 mg - Comprimido 1.000 
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625 103017 PAROXETINA CR 25 mg - Comprimido 1.500 

626 103287 PASSIFLORA INCARNATA 260 mg - EXTRATO SECO - Comprimido 10.000 

627 103285 PASSIFLORA INCARNATA 300 mg - EXTRATO SECO - Comprimido 21.000 

628 101900 PASTA DAGUA - PASTA 100 g - Frasco 2.420 

629 102847 PERICIAZINA 40 mg/ml - GOTAS - 20 ml - Frasco 1.000 

630 102763 PERMANGANATO DE POTASSIO 100 mg - PO - uso topico - Envelope 12.750 

631 100508 PERMETRINA 1 % - LOCAO - 60 ml - Frasco 18.780 

632 102070 PERMETRINA 5 % - LOCAO - 60 ml - Frasco 10.230 

633 100518 PETIDINA, CLORIDRATO 50 mg/ml - INJETAVEL - IM/SC/IV - ampola - 2 ml - - Ampola 550 

634 101846 PIMOZIDA 4 mg - Comprimido 1.000 

635 101241 PIRIMETAMINA 25 mg - Comprimido 15.200 

636 102117 PIROXICAM 20 mg - Comprimido 50.000 

637 101584 PLANTAGO OVATA - PO (SEM ACUCAR) - POTE- 174 g - Frasco 800 

638 102818 PLANTAGO OVATA - PO - sache 5 g - Sache 41.800 

639 104713 POLICRESULENO 50 mg/g + CINCHOCAINA, CLORIDRATO 10 mg/g - POMADA RETAL C/APLICADOR - 30 g - Bisnaga 400 

640 101191 POLIVITAMINICO A 3.000 UI + D 900 UI + B + C + E - GOTAS - 20 ml - Frasco 300 

641 102849 POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS + AMINOACIDOS - Comprimido 56.000 

642 102860 POLIVITAMINICO + POLIMINERAL- XAROPE - 240 ml - Frasco 400 

643 101297 POLIVITAMINICO SEM MINERAIS - INJETAVEL - IV - ampola - 10 ml - Ampola 850 

644 100366 PRAMIPEXOL 0,125 mg* - Comprimido 8.000 

645 100367 PRAMIPEXOL 0,25 mg* - Comprimido 10.000 

646 104723 PRAMIPEXOL 0,750 mg - Comprimido 5.000 

647 103263 PRAMIPEXOL 1 mg* - Comprimido 5.400 

648 102362 PREDNISOLONA 1 mg/ml - solucao oral - 100 ml - Frasco 3.600 

649 104235 PREDNISOLONA 20 mg - Comprimido 57.000 

650 100509 PREDNISOLONA 3 mg/ml - solucao oral - 100 ml - Frasco 6.250 

651 101246 PREDNISOLONA 3 mg/ml - solucao oral - 60 ml - Frasco 26.350 

652 103115 PREDNISOLONA, ACETATO 1% - SUSPENSAO OFTALMICA - 5 ml - Frasco 100 

653 100072 PREDNISONA 20 mg - Comprimido 621.000 

654 100073 PREDNISONA 5 mg - SULCADO - Comprimido 512.500 

655 103080 PREGABALINA 150 mg - Capsula 69.800 

656 102378 PREGABALINA 75 mg - Capsula 63.920 

657 103292 PRILOCAINA 3% C/FELIPRESSINA 0,03 UI/ml - TUBETE CRISTAL 1,8 ml - Tubete 1.550 

658 104232 PRIMIDONA 100 mg* - Comprimido 2.000 

659 102712 PROGESTERONA 200 mg - Cápsula 900 

660 100525 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25mg/ml - INJETAVEL - IM - ampola - 2ml - Ampola 21.270 

661 102722 PROMETAZINA, CLORIDRATO 20 mg/g - CREME DERMATOLOGICO - 30 g - Bisnaga 700 

662 100074 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 mg - Comprimido 168.100 

663 102236 PROPAFENONA, CLORIDRATO 300 mg - Comprimido 4.400 

664 103265 PROPATILNITRATO 10 mg - Comprimido 3.500 

665 100171 PROPILTIOURACILA 100 mg - Comprimido 1.000 

666 102419 PROPRANOLOL 10 mg - Comprimido 1.000 
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667 100075 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 mg* - Comprimido 1.928.600 

668 102567 PROTETOR SOLAR UVA/UVB - FPS 30 - LC CREMOSA - 120 ml - Frasco 3.050 

669 100373 QUETIAPINA 25 mg* - Comprimido 235.400 

670 100374 QUETIAPINA 100 mg* - Comprimido 44.000 

671 103264 QUETIAPINA 300 mg* - liberacao prolongada - Comprimido 7.000 

672 100376 RALOXIFENO, CLORIDRATO 60 mg* - Comprimido 400 

673 103081 RAMIPRIL 10 mg - Comprimido 7.000 

674 102764 RAMIPRIL 10 mg + ANLODIPINO. BESILATO 5 mg - Comprimido 3.300 

675 101591 RAMIPRIL 5 mg - Comprimido 14.600 

676 102974 RAMIPRIL 5 mg + ANLODIPINO, BESILATO 5 mg - Comprimido 3.500 

677 102965 RAMIPRIL 5 mg + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 mg - Comprimido 6.000 

678 102809 
RETINOL, ACETATO 10.000 UI, AMINOACIDOS 25mg/g, METIONINA 5mg/g, CLORANFENICOL 5mg/g - pomada oftalmica - 
3,5 g - Bisnaga 

282 

679 101695 RETINOL, PALMITATO 3.000 UI + COLECALCIFEROL 800 UI - solucao oral - 10 ml - Frasco 350 

680 101501 RIFAMICINA SV SODICA 10 mg/ml - spray - 20 ml - Frasco 1.420 

681 102742 RISEDRONATO SODICO 150 mg - Comprimido 200 

682 102741 RISEDRONATO SODICO 35 mg* - Comprimido 2.000 

683 100380 RISPERIDONA 1 mg* - Comprimido 447.000 

684 102897 RISPERIDONA 1mg/ml - solucao oral - 30 ml - Frasco 3.600 

685 103267 RISPERIDONA 2 mg* - SULCADO - Comprimido 967.400 

686 100382 RISPERIDONA 3 mg* - Comprimido 119.000 

687 104733 RIVAROXABANA 10 mg Comprimido - Comprimido 2.000 

688 102590 RIVAROXABANA 15 mg - Comprimido 7.880 

689 102591 RIVAROXABANA 20 mg - Comprimido 21.880 

690 102502 RIVASTIGMINA, HEMITARTARATO PATCH 5 - 9 mg (4,6 mg/24 horas)* - ADESIVO TRANSDERMICO - cx. c/30 - Caixa 4.000 

691 101627 ROSUVASTATINA CALCICA 10 mg - Comprimido 217.000 

692 102061 ROSUVASTATINA CALCICA 20 mg - Comprimido 30.000 

693 104727 SACUBITRIL 24 mg + VALSARTANA 26 mg - Comprimido revestido 1.000 

694 100092 SAIS DE REIDRATACAO ORAL - 27,9 g - Sache - Sache 80.450 

695 100077 SALBUTAMOL, SULFATO 0,4 mg/ml - xarope - 100 ml - Frasco 6.400 

696 100388 SALBUTAMOL, SULFATO 100 mcg/dose* - aerossol - oral - 200 doses - Frasco 42.180 

697 101244 SALBUTAMOL, SULFATO 2 mg - Comprimido 1.600 

698 103034 SALBUTAMOL, SULFATO 5 mg/ml* - SOLUCAO INALATORIA - 10 ml - Frasco 1.630 

699 102329 SALMETEROL, XINAFOATO + FLUTICASONA, PROPIONATO 25mcg/250 mcg - aerossol - 120 doses - Frasco 250 

700 102421 SALMETEROL, XINAFOATO + FLUTICASONA, PROPIONATO 50mcg/250 mcg - PO INALATORIO - 60 doses - Frasco 2.376 

701 102422 SALMETEROL, XINAFOATO + FLUTICASONA, PROPIONATO 50mcg/500 mcg - PO INALATORIO - 60 doses - Frasco 39 

702 102373 SECNIDAZOL 1000 mg - Comprimido 3.850 

703 103108 SELEGILINA, CLORIDRATO 5 mg* - Comprimido 600 

704 101752 SERTRALINA, CLORIDRATO 100 mg - Comprimido 190.000 

705 100174 SERTRALINA, CLORIDRATO 50 mg - Comprimido 2.580.000 

706 101685 SIMETICONA 40 mg - Comprimido 38.000 

707 100633 SIMETICONA 75 mg/ml (EMULSAO ORAL) - GOTAS - 10 ml - Frasco 10.860 

708 100399 SINVASTATINA 10 mg* - Comprimido 50.000 
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709 100400 SINVASTATINA 20 mg* - Comprimido 8.712.000 

710 100401 SINVASTATINA 40 mg* - Comprimido 1.397.000 

711 103066 SOLUCAO DE RINGER C/LACTATO DE SODIO - SISTEMA FECHADO - 1000 ml - Frasco 7.050 

712 102871 SOLUCAO DE RINGER C/LACTATO DE SODIO - SISTEMA FECHADO - 500 ml - Frasco 8.980 

713 102975 SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% - SISTEMA FECHADO - 100 ml - Frasco 27.620 

714 102976 SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% - SISTEMA FECHADO - 250 ml - Frasco 25.800 

715 102751 SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% c/tampa - USO NASAL E NEBULIZACAO - 500 ml - Frasco 15.000 

716 102982 SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9% - SISTEMA FECHADO - 1000 ml - Frasco 7.900 

717 102749 SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9% c/tampa - USO NASAL E NEBULIZACAO - 100 ml - Frasco 13.350 

718 102750 SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9% c/tampa - USO NASAL E NEBULIZACAO - 240 ml - Frasco 5.350 

719 102938 SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 9% - SISTEMA FECHADO - 500 ml - Frasco 18.504 

720 102978 SORO GLICOFISIOLOGICO 50 mg/ml + 9 mg/ml - SISTEMA FECHADO - 1000 ml - Frasco 7.020 

721 102979 SORO GLICOFISIOLOGICO 50 mg/ml + 9 mg/ml - SISTEMA FECHADO - 500 ml - Frasco 7.630 

722 102980 SORO GLICOSADO 5% - SISTEMA FECHADO - 1000 ml - Frasco 7.620 

723 102752 SORO GLICOSADO 5% - SISTEMA FECHADO - 500 ml - Frasco 9.830 

724 103022 SOTALOL 160 mg - Comprimido 480 

725 101747 SULFADIAZINA 500 mg - Comprimido 17.400 

726 101358 SULFADIAZINA DE PRATA 1% - CREME - 400 g - Pote 2.371 

727 100576 SULFADIAZINA DE PRATA 10 mg/g - 30 g - Bisnaga 22.364 

728 101275 SULFAMETOXAZOL 40 mg/ml + TRIMETOPRIMA 8 mg/ml - suspensao oral - 100 ml - Frasco 12.930 

729 100081 SULFAMETOXAZOL 40 mg/ml + TRIMETOPRIMA 8 mg/ml - suspensao oral - 50 ml - Frasco 3.400 

730 100080 SULFAMETOXAZOL 400 mg + TRIMETOPRIMA 80 mg - Comprimido 445.400 

731 100405 SULFASSALAZINA 500 mg* - Comprimido 5.000 

732 103314 SULFATO DE ZINCO (20 mg de Zn Elementar) Comprimido - caixa c/ 30 cp - Caixa 16.582 

733 104734 SULFATO DE ZINCO 4 mg/ml - XAROPE - 100 ml Frasco - Frasco 500 

734 100096 SULFATO FERROSO 25 mg Fe/ml - GOTAS - 30 ml - Frasco 17.950 

735 100596 SULFATO FERROSO 40 mg Fe - Comprimido 1.059.000 

736 100097 SULFATO FERROSO 50 mg/ml (10 mg de Fe) - xarope - 100 ml - Frasco 700 

737 101273 SULPIRIDA 50 mg - Capsula 66.600 

738 102956 TAMOXIFENO 20 mg - Comprimido 5.000 

739 101594 TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4 mg - Capsula 8.800 

740 104712 TELMISARTANA 80 mg - Comprimido 10.000 

741 103298 TENOXICAM 40 mg + DILUENTE - INJETAVEL- ampola - 2 ml - Ampola 600 

742 102760 TEOFILINA 200 mg - Capsula 44.000 

743 100628 TERBUTALINA, SULFATO 0,5 mg/ml - SC - INJETAVEL - ampola - 1 ml - Ampola 1.100 

744 101299 TETRACAINA, CLORIDRATO 1% + FENILEFRINA, CLORIDRATO 0,1% - solucao oftalmica- conta - gotas - 10 ml - Frasco 1.719 

745 102150 TIAMAZOL 5 mg - Comprimido 21.500 

746 102151 TIAMAZOL 10 mg - Comprimido 4.600 

747 101543 TIAMINA 300 mg - Comprimido 31.100 

748 102928 TIAMINA, CLORIDRATO 100 mg/ml - INJETAVEL - ampola - 1ml - Ampola 100 

749 103023 TICAGRELOR 90 mg - Comprimido 1.000 

750 100177 TICLOPIDINA, CLORIDRATO 250 mg - Comprimido 4.500 
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751 100179 TIMOLOL, MALEATO 0,25 %* - solucao oftalmica - conta gotas - 5 ml - Frasco 200 

752 102333 TIMOLOL, MALEATO 0,5 %* - solucao oftalmica - conta gotas - 5 ml - Frasco 7.310 

753 103299 TINIDAZOL 30 MG/G + MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G - CREME VAGINAL - 40 g - Bisnaga 280 

754 101084 TINIDAZOL 500 mg - Comprimido 500 

755 100181 TIORIDAZINA 100 mg - Dragea 1.500 

756 100512 TIORIDAZINA 25 mg - Dragea 5.000 

757 101009 TIORIDAZINA 50 mg - Dragea 13.000 

758 102403 TIOTROPIO, BROMETO 2,5 mcg/dose + INALADOR - 4 ml - Frasco 302 

759 101922 TOBRAMICINA 3 mg/ml + DEXAMETASONA 1 mg/ml - solucao oftalmica - conta - gotas - 5 ml - Frasco 2.080 

760 102497 TOBRAMICINA 3 mg/ml - solucao oftalmica - conta - gotas - 5 ml - Frasco 4.660 

761 100412 TOPIRAMATO 100 mg* - Comprimido 45.500 

762 100410 TOPIRAMATO 25 mg* - Comprimido 156.200 

763 100411 TOPIRAMATO 50 mg* - Comprimido 319.500 

764 100413 TOXINA BOTULINICA TIPO A 100 UI - INJETAVEL* - Frasco Ampola 3 

765 102759 TRAMADOL, CLORIDRATO 100 mg/ml - GOTAS - 10 ml - Frasco 600 

766 102175 TRAMADOL, CLORIDRATO 50 mg - Capsula 184.900 

767 102064 TRAMADOL, CLORIDRATO 50 mg/ml - INJETAVEL- ampola 1 ml - Ampola 7.020 

768 102455 TRAVOPROSTA 0,004% + TIMOLOL, MALEATO 0,5% - solucao oftalmica - conta - gotas - 2,5 ml - Frasco 110 

769 100183 TRAVOPROSTA 0,004%* - solucao oftalmica - conta - gotas - 2,5 ml - Frasco 420 

770 102405 TRAZODONA, CLORIDRATO 100 mg - Comprimido 13.000 

771 101017 TRAZODONA, CLORIDRATO 50 mg - Comprimido 33.300 

772 102723 TRIANCINOLONA, ACETONIDA ORABASE 1 mg/g - POMADA - 10 g - Bisnaga 1.970 

773 100416 TRIEXIFENIDIL, CLORIDRATO 5 mg* - Comprimido 800 

774 102840 TRIMETAZIDINA, DICLORIDRATO 35 mg - Comprimido 1.720 

775 104720 UMECLIDINIO 62,5 mcg (EQ. A 74,2 mcg DE BROMETO DE UMECLIDINIO) - PO P/INALACAO ORAL C/ 30 DOSES - Frasco 24 

776 103112 UMECLINIDIO 62,5 mcg + VILANTEROL 25 mcg - PO P/INAL.C/BOCAL 30 DOSES - Frasco 274 

777 102821 UNHA-DE-GATO (Uncaria tomentosa) 250 mg - Cápsula 15.600 

778 102377 VALSARTANA 160 mg - Comprimido 123.500 

779 102957 VALSARTANA 160 mg + ANLODIPINO, BESILATO 5 mg - Comprimido 1.600 

780 102490 VALSARTANA 160 mg + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 mg - Comprimido 18.560 

781 102483 VALSARTANA 160 mg + HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg - Comprimido 11.500 

782 102852 VALSARTANA 320 mg - Comprimido 900 

783 103025 VALSARTANA 320 mg + ANLODIPINO, BESILATO 10 mg - Comprimido 600 

784 103099 VALSARTANA 320 mg + ANLODIPINO, BESILATO 10 mg + HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg - Comprimido 5.600 

785 102875 VALSARTANA 320 mg + ANLODIPINO, BESILATO 5 mg - Comprimido 900 

786 102491 VALSARTANA 320 mg + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 mg - Comprimido 900 

787 103024 VALSARTANA 320 mg + HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg - Comprimido 2.000 

788 101565 VALSARTANA 80 mg - Comprimido 6.600 

789 102772 VALSARTANA 80 mg + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 mg - Comprimido 3.000 

790 102335 VARFARINA SODICA 1 mg - Comprimido 3.600 

791 100184 VARFARINA SODICA 5 mg - Comprimido 505.500 

792 102336 VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 mg - LIBERACAO CONTROLADA - Capsula 42.220 
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793 101958 VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 mg - LIBERACAO CONTROLADA - Capsula 195.800 

794 103051 VERAPAMIL, CLORIDRATO 2,5 mg/ml - ampola - 2 ml - Ampola 50 

795 100084 VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 mg - Comprimido 610.900 

796 102981 VILDAGLIPTINA 50 mg + METFORMINA, CLORIDRATO 1000 mg - Comprimido 10.600 

797 103026 VITAMINA D PURA (COLECALCIFEROL)200 UI/GOTA - 10 ml - Frasco 15.830 

798 103027 VITAMINA E (RACEALFATOCOFEROL, ACETATO 400 mg) - Capsula 2.600 

799 103058 ZEAXANTINA + VITAMINAS + LUTEINA - Capsula 10.000 

800 102757 ZOLPIDEM, HEMITARTARATO 10 mg - Comprimido 212.000 

801 102933 ZUCLOPENTIXOL, DECANOATO 200 mg/ml - IM - INJETAVEL - Ampola 300 
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO 

 
 
 
(NOME DA EMPRESA) ................................., CNPJ nº ............................... sediada 
.............................................(endereço completo) ......................, declara, sob penas da Lei, que até a presente 
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na PREGÃO ELETRÔNICO  nº ____/2021, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2021. 
 

_____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
 
  



 

 

 

     

Página | 43  
 

 
ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

 
...................................................................(empresa), inscrita no CNPJ nº....................................., por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a)....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos 
em trabalho de qualquer natureza, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos nos termos do 
inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 
 
Ressalva: 
(   ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2021. 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
A ................................., inscrita no CNPJ nº ...................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) 
....................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................................, e do CPF nº 
..................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 
2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e entrega os envelopes contendo a indicação do 
objeto e do preço oferecidos. 
Declara ainda que aceita integralmente todas as condições do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº ___/2021. 
 
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2021. 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO V 
PROPOSTA FINANCEIRA 

 
 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço:    Telefone: 
E-mail: 
Dados bancários: 
 

N° Nome Unidade Marca  Fabricante Quantidade R$  TOTAL 

1        

 
Quando se tratar de item desonerado (acrescentar texto) 

N° Nome Unidade Marca  Fabricante Quantidade R$  TOTAL 

1 

QUETIAPINA 300 mg - Comprimido 

( x )Item desonerado de ICMS de acordo 
com o Convênio 87/02 e alterações 
Valor Unitário com ICMS R$ ___ 
Percentual de desoneração % ___ 
***Valor Unitário desonerado R$ ___ 
 

   

   

*** É o mesmo que deve ser trazido na Coluna do Preço Unitário (R$) 

 

 
Validade da proposta:  _______ (___) dias. 
 
Declaramos que o preço proposto inclui todos e quaisquer tributos, contribuições e encargos sociais, e todas as 
despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, ferramentas, lucro, seguros e demais 
encargos, enfim todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa discriminados no Termo de 
Referência e especificações (ANEXO I). 
 
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2021. 
 
 

____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO VI 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS n.º RP 005/2021 

Processo N° 13/2021 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP 
  

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI CONSISA VRT, inscrita no CNPJ 
sob o nº 07.242.772/0001-89, neste ato, representado por seu Presidente em Exercício, o Sr. Amilton 
Fontana, Prefeito de Roca Sales, RS, brasileiro, casado, neste ato simplesmente denominado CONSISA 
VRT e a licitante vencedora. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: 
..............................................., C.N.P.J. nº ..........................., estabelecido à rua 
............................................................. neste ato representada pelo Sr. 
............................................................, a saber: 
 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
O presente tem como fundamento legal habilitação em procedimento licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 05/2021, realizada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal 
10.024/19, da Resolução nº006/2020, de 21 de fevereiro de 2020, Resolução nº026/2014, de 26 de dezembro 
de 2014, Resolução nº 03/2021, de 28 de abril de 2021, da Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 
e alterações posteriores, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, as normas gerais da Lei nº 11.107/05, Decreto Federal nº 6.017/07, e, ainda, de acordo com as 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS, resultantes das propostas de empresa(s) que ofereçam o menor custo para futura e 
eventual contratação, com fornecimento parcelado de MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E 
ALIMENTOS FUNCIONAIS PARA USO HUMANO para uso no SAMU VT e aos órgãos ou entidades dos entes da 
Federação consorciados ou referendados ao CONSISA VRT, na condição de Órgão participante desta licitação de 
acordo com os quantitativos estimados no Termo de Referência (ANEXO I). 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO REGISTRADO 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

ESTIMADA  
MARCA VALOR 

UNITÁRIO  

     

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DA DETENTORA  
3.1 A Detentora dos Preços Registrados terá seu registro cancelado quando:  
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços - ARP;  
b) não retirar ou não aceitar a Nota de Empenho, sem justificativa aceitável;  
c) não aceitar reduzir os preços registrados, quando este se tornar superior ao praticado no mercado;  
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput d art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 2002.  
3.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” do subitem anterior, será 
formalizado por despacho expedido pelo contraditório e a ampla defesa.  
3.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) por razão de interesse público; ou  
b) a pedido do fornecedor. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 
4.1 DO PRAZO DE VIGÊNCIA E INÍCIO DA VIGÊNCIA  
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4.1.2. O termo de REGISTRO DE PREÇOS vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura 
da ATA do presente processo. 
a) Durante o prazo de validade da ATA inexistirá obrigatoriedade, por parte do Município, de proceder aquisições 
exclusivamente por seu intermédio, podendo, quando julgar conveniente, utilizar outros meios expressamente 
contemplados em lei, sem que caiba ao detentor indenização ou recurso, assegurada preferência ao mesmo tão 
somente em igualdade de condições. 
b) Neste mesmo interregno fica também garantido ao órgão responsável pelo REGISTRO o direito de cancelar a 
ATA na verificação de quaisquer das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora o 
contraditório e ampla defesa. 
 
4.2 PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO 
4.2.1. O prazo para a entrega é de 15 (quinze) dias a contar da data da EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA. 
 
5. CLÁUDULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/EXECUÇÃO 

5.1.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a conclusão da entrega de todas as 
quantidades de todos os itens de cada ordem de compra. O recebimento implica na entrega total dos 
itens pela empresa, no Consórcio, e resolução de todas as pendências, se houverem, de falta de 
produtos, quebra, avarias, extravio de volumes, etc. 
5.1.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao adjudicatário enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidades ou inadimplência. 
5.1.2.1. A multa que não for paga no prazo de 10 dias, ou em caso de a CONTRATADA não se manifestar 
no prazo legal, será retida de pagamento que o CONTRATADO tem a receber. 
5.1.3. Os pagamentos aos fornecedores serão efetuados somente mediante depósito bancário em 
conta indicada pelos mesmos. 
5.1.4. Deverão acompanhar as notas fiscais os seguintes documentos: 
5.1.4.1. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por Linha de Produção/Produtos com 
validade atual, publicado no Diário Oficial da União, em vigor, inclusive, na data de entrega dos 

medicamentos, suplementos alimentares e alimentos funcionais, relativo aos produtos das 

marcas/laboratórios ofertados, inclusive, para medicamentos, suplementos alimentares e alimentos 
funcionais importados; Este documento será apresentado, em via original, cópia previamente 
autenticada por Tabelião ou cópia autenticada por Empregado Público do Consórcio CONSISA VRT 
mediante vistas do original. O documento exigido deverá ser apresentado em 01 (uma) via, não 
podendo ser manuscritos, nem apresentar emendas, rasuras, entrelinhas ou ser ilegível. 
5.1.4.2. Certificado de Registro do produto emitido pela ANVISA, com validade atual. 
5.1.4.3. Descrição do item conforme descrito na ordem de compra enviada com:  validade, fabricação, 
lote, marca, embalagem e quantidade por caixa. 
5.1.4.4. Nota Fiscal de Procedência do Laboratório. 
5.1.5. Deverá ser enviado por e-mail ( laudos.consisavrt@gmail.com ) previamente à emissão das 
notas fiscais o seguinte documento: 
5.1.5.1. Laudo analítico de produção do medicamento por lote fornecido pelo próprio Laboratório ou 
Laboratório credenciado à rede REBLAS. 
5.1.6. Descrição da marcas e especificações detalhadas do objeto bem como, a quantidade que contém 
cada embalagem do produto ofertado, conforme proposta na etapa inicial do processo licitatório; 
5.1.6.1. Em caso de troca de marca do produto cotado inicialmente, deve ser feita solicitação expressa 
e formal ao e-mail farmacia@consisavt.com.br para análise prévia do BPF e Registro do respectivo 
produto. 

mailto:laudos.consisavrt@gmail.com
mailto:farmacia@consisavt.com.br
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5.1.7. Em caso da quantidade da Ordem de Compra for divergente à quantidade da embalagem cotada 
pela empresa, deve acompanhar CARTA DE ESTORNO junto da nota fiscal e também ser enviada ao e-
mail farmacia1@consisa.vrt.com.br . 
5.1.8. O pagamento das Notas Fiscais que compreenderem medicamentos constantes do Convênio 
Confaz 87/02 e alterações somente será efetuado se respeitadas as disposições do item 11.2.48. 
5.1.8.1 Caso fique constatado que alguma nota fiscal, que contenha item isento de ICMS conforme 
Convênio CONFAZ 87/02, esteja destacando/tributando ICMS erroneamente, será solicitada a troca. 
Caso não seja possível a remissão da nota fiscal por qualquer que seja o motivo (divergência de NCM 
por exemplo), a mesma será paga a menor no exato valor de destaque do tributo, tendo em vista que 
a empresa declarou em sua proposta de preços que o valor do item considera a desoneração.   

 
5.2. DA ENTREGA 
5.2.1. Todos os DANFEs deverão conter obrigatoriamente: a descrição do produto, a marca e/ou fabricante, o 
número de lote do produto, o prazo de validade do produto, quantidade específica de cada lote se houver e, o 
número da ordem de compra e pregão. O não atendimento a esse item sujeitará a empresa às penalidades 
previstas neste edital. 
5.2.2. Eventuais reposições de mercadoria devem ser entregues acompanhadas de Danfe emitido com natureza 
de operação “bonificação”, “reposição”, “outras saídas” ou semelhante. 
5.2.3. Em caráter excepcional, poderá ser avaliada a possibilidade de aceite de produto com prazo de validade 
abaixo do exigido em edital (18 meses). O pedido deve ser formalizado e deve receber anuência expressa do 
Consórcio antes que ocorra a entrega. 
 
5.3. DO TRANSPORTE 
5.3.1. O transporte deverá ser realizado por empresas habilitadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
como transportadora de produtos para saúde e/ou medicamentos, devendo possuir Autorização de 
Funcionamento para essa atividade, e atender às Boas Práticas de Transporte. 
5.3.2. O transporte dos produtos deverá ser realizado em caminhão baú, e não poderá ser realizado 
concomitantemente com produtos químicos, solventes, inseticidas ou agrotóxicos, saneantes, tintas, óleos, 
perfumes e materiais com odor forte que possam impregnar no produto, alimentos in natura, e outros materiais 
que possam causar contaminação ou alteração na integridade e/ou nas características físico-químicas dos 
produtos. 
5.3.3. Os funcionários que farão a entrega dos produtos (transportadoras ou caminhão próprio da empresa) 
deverão ser orientados a aguardar a conferência do quantitativo de cada item pelo funcionário do Local de 
Entrega, e não somente do número de volumes, caso contrário a mercadoria será devolvida. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA AUTORIZAÇÃO E DA DESPESA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1 A realização desta licitação encontra-se autorizada no Processo Administrativo nº 013/2021. 
6.2 Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da 
emissão das Notas de Empenho. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
7.1 É vedada a subcontratação parcial e/ou total do objeto do contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS REAJUSTES 
8.1 Não haverá qualquer reajustamento de preços, nem mesmo atualização dos valores.  
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
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9.1 A fiscalização do recebimento dos materiais contratados será realizada por servidor a ser designado, cabendo 
o acompanhamento, controle, aceitação dos mesmos conforme deverá constar nas Notas Fiscais/Faturas, 
podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não atenderem ao especificado. 
9.2 A presença da fiscalização, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não 
implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela 
entrega da máquina.   
9.3 A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer material, que não corresponder às especificações 
constantes no Termo de Referência (ANEXO I) e/ou apresentar defeito, num prazo máximo de 03 (três) dias após 
a notificação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E PROCEDIMENTO 
10.1  A Ata de Registro de Preços - ARP poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas 
no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
a.1) O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos prestadores de serviço. 
a.2) Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
a.2.1) convocar o licitante vencedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 
a.2.2) frustrada a negociação, o licitante será liberado do compromisso assumido; e 
a.2.3) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
a.3) Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 
a.3.1) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido 
de fornecimento; e 
a.3.2) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
a.4) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de 
Registro de Preços - ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
a.5) Fracassada a negociação com os demais fornecedores, para adesão de item, a empresa deve apresentar 
documentos comprobatórios de custo do produto/item datados da época da licitação (antes da abertura da 
sessão) a fim de comprovar o custo base, bem como, apresentar documento que comprove o custo atual, 
justificando assim o valor que a empresa possa a vir a solicitar em pedido de reequilíbrio. 

b) O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga o CONSISA VRT a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição de 
determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 
c) O licitante detentor da Ata de Registro de Preços - ARP poderá solicitar o reequilíbrio econômico-
financeiro dos preços vigentes através de solicitação formal via protocolo ao Órgão Gerenciador do 
Registro de Preços, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do 
pedido, que serão analisados e julgados pelo Município. 
d) O preço atualizado não poderá ser superior ao praticado no mercado. 
e) A empresa não poderá solicitar cancelamento de item ou reequilíbrio financeiro, antes de fornecer 
os itens da primeira ordem de compra emitida pelo Consórcio. 
 



 

 

 

     

Página | 50  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES  
Ao Órgão Gerenciador constituem as seguintes obrigações:  
11.1.1 A CONTRATANTE, além das obrigações estabelecidas no Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 005/2021, 
deve:  
11.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante 
ou preposto da licitante; 
11.1.3. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e 
exigências do contrato; 
11.1.4. Exercer a fiscalização do fornecimento do objeto, por pessoa designada para esse fim. 
11.1.5. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato. 

 
11.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
São obrigações da CONTRATADA, além de outras inerentes ou decorrentes da presente contratação:  
11.2.1. Fornecer o objeto conforme especificações deste edital e em consonância com a proposta de 
preços; 
11.2.2. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 
CONTRATANTE; 
11.2.3. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos 
legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado; 
11.2.4. Comunicar ao CONSISA VRT, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 
os esclarecimentos que julgar necessário; 
11.2.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
11.2.6. O prazo para assinatura da ATA de Registro de Preços - ARP não deverá ser superior a 5 (cinco) 
dias úteis. 
11.2.7. Fornecer os itens registrados, sem solicitar cancelamento ou reequilíbrio financeiro, antes da 
primeira ordem de compra emitida pelo Consórcio. 
11.2.8. NÃO serão aceitos mais do que 02 (dois) LOTES por ORDEM DE COMPRA, excetuando-se 
solicitação PRÉVIA e por escrito pelo contratado e AUTORIZAÇÃO EXPRESSA do órgão requisitante 
do(s) medicamento(s). 
11.2.9. Fornecer os medicamentos sempre com prévio agendamento para fins de organização e 
planejamento da Central de Compras do CONSISA VRT, sendo preferencialmente realizadas nas 
segundas, terças e quartas-feiras. 
11.2.10. A empresa deverá manter e-mail e cadastro atualizado, enviando após a homologação do 
pregão eletrônico no prazo de 24 horas, informações do representante legal e dados pessoais. 
11.2.11. Caso o bem não corresponda ao exigido pelo Edital, a licitante CONTRATADA deverá 
providenciar, no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis a sua substituição visando ao atendimento das 
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Contrato, no Edital, na Lei 8.666/93 
e alterações posteriores, e na Lei 10.520/2002. 
11.2.12. Nas soluções orais, suspensões e xaropes, deverão estar incluídos, em cada apresentação, o 
COPO/COLHER MEDIDA ou o equivalente DOSADOR. 
11.2.13. Da mesma forma, os cremes com os respectivos aplicadores vaginais, deverão vir 
acondicionados, individualmente, contendo em cada embalagem unitária a ser dispensada aos 
usuários: 01 (uma) bisnaga de creme + 01 (um) aplicador protegido (asséptico). 
11.2.14. Os medicamentos entregues deverão conter: bulas, rótulo e embalagens, com todas as 
informações sobre os mesmos, em língua Portuguesa. A data de validade e o número do lote deverão 
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estar impressos ou gravados em todas as unidades de apresentação do produto (caixa, blíster, ampola, 
bisnaga, frasco). Nas EMBALAGENS PRIMÁRIAS E/OU SECUNDÁRIAS deverá constar a seguinte frase 
"PROIBIDA A COMERCIALIZAÇÃO".  
11.2.15. O acondicionamento do(s) frasco(s) na(s) caixa(s) deve(m) ser na posição vertical e os frascos 
separados por divisórias internas de papelão ("colmeias") ou em embalagens individuais. Para caixas 
hospitalares poderá ser solicitado posteriormente quantitativo maior de bulas. 
11.2.16. O Consisa se reserva o direito de, a qualquer tempo e com ônus para o fornecedor contratado, solicitar 
a elaboração de LAUDO EXTERNO de controle de qualidade do medicamento, devendo ser autorizado pelo 
CONTRATADO no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, após a solicitação do órgão requisitante. O LAUDO deverá 
ser expedido por um dos laboratórios analítico-certificadores, referendados pelo MS (conforme portaria 1818, 
de 02/12/1997), devendo ser em papel timbrado do laboratório, não podendo ser manuscrito, e constando o 
nome completo e número de inscrição no Conselho Regional do responsável assim como deverá conter os 
mesmos testes realizados pelo próprio fabricante em sua linha de produção, com indicação da farmacopéia de 
referência e parâmetros de aceitação, constando o nome do medicamento em "DCB" (Denominação Comum 
Brasileira). 
11.2.17. O Contratado autoriza que o CONSISA VRT receba o RESULTADO da ANÁLISE imediatamente após a 
conclusão do Laudo. Esta autorização deverá ser expressa, POR ESCRITO, pelo Contratado ao Laboratório e 
ENTREGUE ao CONSISA VRT, ANTES do fornecimento das AMOSTRAS, respeitado o prazo de até cinco dias após 
a solicitação formal do CONSISA VRT, sob pena das aplicações das sanções previstas neste Edital. 
11.2.18.  A CONTRATADA deverá solicitar previamente por e-mail farmacia1@consisavrt.com.br e apresentar 
Carta de Comprometimento de Troca para fins de que a CONTRATANTE aceite possíveis produtos com prazo de 
validade inferior a dezoito meses ou a noventa dias (No caso de medicamentos, suplementos alimentares e 
alimentos funcionais cuja natureza determine uma validade inferior a um ano, a entrega do mesmo não poderá 
exceder a 90(noventa)dias da sua fabricação), conforme o caso.  

11.2.19.  Realizar a coleta e descarte de produtos, em caso de aceite, pelo CONTRATANTE, da Carta de 
Comprometimento de Troca de produtos com validade curta. 
11.2.20. Em caso de troca de marca do produto cotado inicialmente, deve ser feita solicitação expressa 
e formal ao e-mail farmacia@consisavt.com.br para análise prévia do BPF e Registro do respectivo 
produto. 
11.2.21. Apresentar nos casos em que a quantidade da Ordem de Compra for divergente à quantidade 
da embalagem cotada pela empresa, CARTA DE ESTORNO junto da nota fiscal e enviar ao e-mail 
farmacia1@consisa.vrt.com.br  
11.2.22.  Entregar as caixas completas, com as etiquetas originais do laboratório, com descrição, lotes 
e validades dos medicamentos visíveis.  
11.2.23. As cartas de comprometimento de troca, quando autorizadas o envio de validades 
divergentes ao edital, devem ser enviadas no prazo de até 7 dias, após a solicitação pelo Consórcio. 
11.2.24. As caixas de ampolas devem vir acondicionadas e identificadas em caixas que contém 
somente ampolas, não devendo conter outras formas farmacêuticas. 
11.2.25. As etiquetas da transportadora e/ou fornecedor não devem estar sobrepostas nas etiquetas 
originais dos laboratórios impedindo a visibilidade da descrição, dos lotes e validades dos 
medicamentos. 
11.2.26. As caixas com frações de medicamentos devem ser identificadas com o que consta na 
mesma. 
11.2.27. Caso a empresa não tenha o medicamento com validade / lote exigida nesse edital, deve 
solicitar previamente à Central de Medicamentos para suposta análise, antes do faturamento do item. 
11.2.28. Em casos de trocas de marca em relação a homologada, a empresa deve solicitar previamente 
à Central de Medicamentos para suposta análise, antes do faturamento do item. 
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11.2.29. Não serão aceitos blisters soltos e/ou embalagens secundárias abertas e/ou incompletas. 
11.2.30. A quantidade do pedido recebida, deve estar de acordo com a quantidade mínima da 
embalagem homologada na proposta. Ex: item X embalagem homologada com 28 comprimidos, e 
ordem de compra com 300 comprimidos = envio correto de 280 comprimidos (10 caixas com 28 
comprimidos) e solicitação de estorno de 20 comprimidos e, NÃO envio de 300 comprimidos. 
11.2.31. O envio de caixa original completa deve estar de acordo com a quantidade mínima da 
embalagem homologada na proposta. Ex: item X embalagem homologado com 60 frascos e ordem de 
compra com 120 frascos = envio correto de uma caixa (lacrada e completa) de 60 frascos do lote Y e 
outra caixa lacrada e completa com 60 frascos do lote Z. OU: envio correto de 2 caixas completas e 
lacradas com 60 frascos de um mesmo lote. 
11.2.32. Em caso de devolução de mercadorias estas deverão ser ressarcidas ao Consórcio no prazo de 
7 dias, a partir do informe pela Central de Medicamentos. 
11.2.33. Não havendo o cumprimento das cláusulas acima, a empresa será notificada e sancionadas. 
11.2.34. A empresa poderá ser excluída de participar dos Processos Licitatórios do Consórcio, 
conforme a Resolução nº 03/2021. 
11.2.35. As defesas das comunicações de irregularidades devem ser apresentadas em documentação formal 
datada e carimbada. A empresa deve manifestar-se mesmo que: os itens comunicados já tenham sidos faturados. 

11.2.36. A empresa deve confirmar o recebimento da comunicação de irregularidade, não confirmado 
será considerado como recebido. 
11.2.37. A empresa deve certificar-se se o Consórcio recebeu a defesa, a qual deve ser enviada 
exclusivamente para o e-mail: farmacia1@consisavrt.com.br 
11.2.38. Pedidos de prorrogação de entrega/prazo serão aceitos somente após a comunicação de 
irregularidade para a empresa, que deve enviar sua defesa dentro do prazo de 3 (três) dias úteis a 
contar da publicação da comunicação de irregularidade, comprovando formalmente as razões que 
motivaram o inadimplemento, para fins de análise deferindo/indeferindo o pedido. 
11.2.39. Todas as notas fiscais faturadas devem ser enviadas em pdf para o e-mail: 
notafiscal.consisavrt@gmail.com e acompanhadas dos itens na entrega 
11.2.40. O edital e anexos, atas, adjudicação e homologação, rol de vencedores, ranking pode ser consultado 
em http://www.consisavrt.com.br/licitacoes/ ou https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Processos/    
11.2.40.1. As notas de empenho devem ser acessadas em http://www.consisavrt.com.br/ Portal da 
Transparência/Despesa/Despesa/Empenho Orçamentário Despesa. 
11.2.41. Os prazos de entrega dos medicamentos são contados a partir do dia do envio da ordem de compra 
para a empresa, a mesma deve confirmar o envio, caso contrário, se dá como recebido 
11.2.42. A empresa ao aderir o item tem o prazo de 5 dias úteis para o envio do mesmo, podendo sofrer 
penalizações se não entregues. 
11.2.43. O Consórcio ao encaminhar e-mail ao fornecedor para interesse de adesão de um determinado item, a 
empresa tem 48 horas para apresentar interesse. Caso contrário a consulta será destinado ao próximo vencedor 
do ranking 
11.2.44. Entregas devem ser agendadas exclusivamente pelo telefone do Consórcio independente se são ou não 
medicamentos termolábeis, o recebimento é de segundas a quartas. Quintas e sextas não são recebidos 
mercadorias. 
11.2.45. Nas solicitações de troca de marcas e validades devem estar descritos o número da ordem de compra 

11.2.46. É obrigatório o número da ordem de compra nas notas fiscais. 
11.2.47. Troca de vencidos, a empresa tem 15 dias para reposição da mercadoria, a partir do informe 
de troca. 
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11.2.48. As Notas Fiscais que compreenderem fornecimentos de itens beneficiados por isenção de 
ICMS (conforme Convênio CONFAZ 87/02 e alterações) devem, além de mencionar essa base legal, 
informar o valor equivalente ao imposto que seria devido se não houvesse a isenção;  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, de acordo com os artigos 78 e 79 da Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
13.1. O licitante vencedor ficará passível da aplicação das sanções e penalidades previstas na Lei Federal nº 
10.520/02, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, aplicáveis isolada ou conjuntamente, nas seguintes 
situações:  
13.1.1. Pela não apresentação da documentação de habilitação, proposta de preços e amostras (se solicitadas), 
pela apresentação de documentação falsa ou pela não manutenção da proposta, por parte do licitante detentor 
da melhor oferta:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
13.1.2. Pela oferta de produto e/ou serviço em desacordo com as especificações constantes no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do item ofertado em desacordo.  
13.1.3. Pela recusa na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, dentro do prazo previsto no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens recusados;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
13.1.4. Pelo atraso na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, além do prazo previsto no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa diária na razão de 1% (um por cento) sobre o valor total dos itens não entregues, por dia de atraso, a 
contar do primeiro dia após o término do prazo previsto para entrega do objeto;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
13.1.5. Pela entrega do objeto e/ou execução dos serviços em desacordo com o solicitado no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens entregues em desacordo, por infração, 
com prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a efetiva adequação;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
13.1.6. Por causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Ressarcimento ao erário;  
IV. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta; 
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V. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
13.2. Nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/19, o licitante, 
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
impedido de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios consorciados e ter cancelado o 
Registro Cadastral de Fornecedores junto a esses órgãos, nos casos de: 
a) não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços; 
b) não entregar a documentação exigida no Edital; 
c) apresentar documentação falsa; 
d) causar o atraso na execução do objeto; 
e) não mantiver a proposta; 
f) falhar na execução do Contrato; 
g) fraudar a execução do Contrato; 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
i) declarar informações falsas; e 
j) cometer fraude fiscal. 
13.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Contratado o contraditório e a ampla 
defesa. 
13.6. Da aplicação das penas previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, 
o qual deverá poderá ser enviado por e-mail ou protocolado no Protocolo Central do município. 
13.7. O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas, será dirigido à 
Autoridade Competente para decisão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
14.1. Fica assegurado ao CONSISA VRT, o direito de, a qualquer tempo, antes da contratação, revogar a presente 
Ata, por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, suficiente para 
justificar o ato, sem que assista às licitantes direito à indenização. 

 
As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu serão dirimidas no Foro 
da Comarca de Lajeado – RS, esgotadas as vias administrativas.  
 
Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços - ARP, que vai assinada pelo Sr. 
AMILTON FONTANA, Prefeito Municipal de Roca Sales/RS, Presidente em Exercício do CONSISA VRT, e 
pelo Sr. ......................................,   qualificado preambularmente, representando a detentora e 
testemunhas. 
 
 
 

____________________________________ ____________________________________ 
CONSISA VRT 

 
 

EMPRESA 

__________________________________  
Setor Jurídico  

 
 


