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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

LICITAÇÃO COMPARTILHADA 

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari, Consórcio Público constituído 
na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza 
autárquica, inscrito no CNPJ 07.242.772/0001/89 e com sede na ERS 130, nº 3665 sala 08, 
Bairro Montanha, Lajeado/RS, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria nº 
15/2021, comunica aos interessados que realizará LICITAÇÃO COMPARTILHADA na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual contratação, com fornecimento parcelado de MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS 
ALIMENTARES E ALIMENTOS FUNCIONAIS PARA USO HUMANO para seus Municípios 
Consorciados. O procedimento licitatório obedecerá às disposições contidas nas Leis 
Federal nº10.520 de 17 de julho de 2002, No Decreto Federal 10.024/19, na Resolução nº 6 
de 21 de fevereiro de 2020, na Resolução nº 26 de 26 de dezembro de 2014, na Resolução 
nº 03 de 28 de abril de 2021, na 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: Menor Preço por item  

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado 

ORÇAMENTO: Sigiloso 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h do dia 11/07/2022 até às 07h59min do dia 
21/07/2022 

ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS: das 08h às 08h29min do dia 21/07/2022 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08h30 do dia 21/07/2022 

PLATAFORMA ELETRÔNICA: www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

O orçamento da Administração é sigiloso com fundamento no art. 15, §1º do Decreto nº 
10.024 de 20 de Setembro de 2019 e nos Acórdãos 2.150/2015 e 2.080/2012 do TCU-
Plenário, e será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio 
de lances. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto registrar preços para aquisição de MEDICAMENTOS, 
SUPLEMENTOS ALIMENTARES E ALIMENTOS FUNCIONAIS PARA USO HUMANO, cuja 
especificação, descrição e quantitativos estimados são os constantes do Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital. 

1.2. O Consisa é o Órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de 
procedimentos para registro dos preços e gerenciamento das atas de registro de preços 
desta licitação compartilhada, bem como responsável por executar a rotina de compra, 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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rateio e pagamento em nome dos seus Municípios Consorciados (quando da necessidade 
dos mesmos). 

1.3. Não serão permitidas adesões a esta licitação. 

 

2. ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2.1. São Órgãos Participantes do presente processo licitatório o Consórcio Intermunicipal 
de Serviços do Vale do Taquari (CONSISA) e os entes consorciados conforme lista abaixo: 

2.1.1. Entes Consorciados Participantes: Anta Gorda, Arroio do Meio, Arvorezinha, Bom Retiro 
do Sul, Boqueirão do Leão, 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, 
Pouso Novo, Progresso, Putinga, Relvado, Roca Sales, Santa Clara do Sul, São José do Herval, 
São Valentim do Sul, Teutônia, Travesseiro, Vespasiano Corrêa, Westfália e União da Serra. 

2.1.2. São Entes Consorciados os Municípios que ratificaram por lei o Protocolo de Intenções 
do CONSISA e que se manifestaram formalmente mediante prévia indicação dos itens e 
quantitativos a serem licitados, através do preenchimento de formulário próprio no 
Sistema de Compras do CONSISA. 

2.3. Os Municípios Consorciados acima supracitados, através do Consisa, 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. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. A sessão deste pregão ocorrerá eletronicamente, em sessão pública, e iniciará com a 
convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Diário Oficial 
do Estado e no sítio eletrônico do Consórcio, bem como realizada em conformidade com 
este edital na data, no horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo. 

4.2. Poderão participar deste pregão eletrônico todas as empresas que atendam às 
condições deste edital e seus anexos e que estejam devidamente credenciadas no Portal 
de Compras Públicas: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

4.3. O pregão na forma eletrônica será conduzido pelo CONSISA com o apoio operacional 
do Portal de Compras Públicas, disponível no endereço eletrônico 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, oferecendo recursos de criptografia e de 
autenticação que garantam as condições de segurança nas etapas do certame. 

4.4. Como condição para participação neste Pregão, o licitante prestará as seguintes 
declarações em campo próprio do sistema eletrônico: 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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a) de que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e da conformidade de sua 
proposta com as exigências definidos no edital; 

b) de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n. 
123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 
a 49; 

c) de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame e que está ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.4.1. A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 sujeitará o licitante às sanções 
previstas no art. 49 do Decreto n. 10.024/2019 e nas demais cominações legais. 

4.5. Não poderão participar desta licitação: 

a) as empresas impedidas de licitar e contratar com o Consisa e com os Municípios 
Consorciados, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

b) as empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de 
contratar com o Consórcio e com os Municípios Consorciados, com fundamento no art. 87, 
inciso III, da Lei n. 8.666/1993; 

c) as empresas declaradas inidôneas, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n. 8.666/1993 e 
art. 46 da Lei n. 8.443/1992; 

d) servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação e 
quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei n. 
8.666/1993; 

e) empresas reunidas em consórcio ou que se apresentam sob a forma de cooperativa. 

f) instituições sem fins lucrativos qualificadas como Oscip. 

4.6. Os documentos desta licitação deverão: 

a) ser apresentados com os dados do CNPJ da unidade empresarial (matriz/filial) 
responsável pela execução do objeto desta licitação, com exceção: 

a.1) da Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB 
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos 
federais e à Dívida Ativa da União - DAU por elas administrados e do Certificado de 
Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, que deverá ser da matriz da 
pessoa jurídica; 

a.2) da Certidão de falência/recuperação judicial e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT que deverá ser da matriz (sede) da pessoa jurídica; 
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a.3) dos demais documentos de habilitação que, pela própria natureza, comprovadamente 
possam ser emitidos de forma centralizada, em nome da matriz (sede) e filial, da pessoa 
jurídica; 

a.4) dos documentos de qualificação técnica com CNPJ da matriz, quando a participante 
da licitação for filial. 

b) estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor; 

c) no modo digital e na hipótese de dúvida em relação à integridade do referido 
documento, deverão ser apresentados em original, em publicação da imprensa oficial ou 
em cópia autenticada por cartório ou por servidor qualificado como pregoeiro; 

d) quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências 
de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 
apresentados com tradução livre; 

d.1) na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato 
ou da ata de registro de preços, os documentos de habilitação serão traduzidos por 
tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto n. 8.660, 
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos 
respectivos consulados ou embaixadas; 

d.2) aplicam-se, no que couber, o disposto nos itens anteriores no caso de documentos 
apresentados em outros idiomas por licitantes nacionais; 

4.7. Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, os 
documentos expedidos nos últimos 4 (quatro) meses que antecederem à data da sessão 
deste certame serão considerados válidos. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO 

4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, ambas intransferíveis e de 
responsabilidade única do Usuário, obtidas junto ao Portal de Compras Públicas. Devem 
ser observados e seguidos, inclusive, os seguintes aspectos: 

a) remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de 
habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares; 

b) responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do Consisa por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros; 

c) acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
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d) comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de 
acesso; 

e) utilizar a chave de identificação e a senha de acesso, pessoal e intransferível, para 
participar do pregão na forma eletrônica; 

f) solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse 
próprio. 

4.2. O credenciamento do licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema 
implicará responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

4.3. O licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. 

4.4. Todos os custos decorrentes do credenciamento no Portal de Compras Públicas, da 
elaboração e apresentação de propostas e habilitação, serão de responsabilidade do 
licitante. 

 

5. DO REGISTRO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 Exclusivamente através do Portal de Compras Públicas, o licitante deverá remeter a sua 
proposta inicial (digitada ou importada em arquivo compatível conforme orientações do 
Portal), para um ou mais itens do objeto deste Edital, bem como apresentar os 
documentos de habilitação exigidos neste certame, até a data e horário indicados no 
preâmbulo, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento e tais 
documentos. 

5.1.1. Não deverão ser enviadas, de modo físico, cópias de quaisquer documentos ao 
endereço do Consórcio. Todo e qualquer documento deverá ser enviado, eletronicamente, 
através do Portal de Compras Públicas. 

5.2. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente apresentados. 

5.3. Quanto à proposta eletrônica inicial, deverão ser observados os seguintes pontos: 

a) em relação a cada item, não será admitida cotação inferior à quantidade prevista no 
Anexo I; 

b) o sistema estará configurado para receber o valor unitário de cada item, em moeda 
nacional e com até 3 (três) casas decimais após a vírgula; 

c) no campo de “DETALHAMENTO DO ITEM” deverão ser incluídas apenas informações que 
complementem a especificação do produto; 
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d) no campo “MODELO/NOME COMERCIAL” deverá ser especificada um único modelo 
para o item, não sendo aceitas expressões do tipo “diverso” “diversos modelos” e etc; 

e) no campo “MARCA/FABRICANTE” deverá ser especificado um único fabricante para o 
item, não sendo aceitas expressões do tipo “diverso” “diversas marcas/fabricantes” e etc; 

f) demais especificações da Proposta inicial devem seguir o disposto no item 8 deste Edital. 

5.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
declarar, sob pena de decair seu Direito de Pequena Empresa, em campo próprio do 
sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios 
previstos nessa lei. 

5.5. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante mais bem 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso ao 
público após o encerramento do envio de lances. 

5.5.1. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação, não haverá 
ordem de classificação das propostas, ocorrendo somente após os procedimentos de 
negociação e julgamento da melhor proposta. 

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública 
na internet, mediante utilização da chave de acesso e da senha. 

6.2. Os licitantes interessados poderão participar da sessão pública na internet, por meio 
do uso dos recursos de acesso ao sistema eletrônico. 

6.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.4. Antes do início da fase competitiva, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e 
desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
no edital. 

6.4.1. Serão desclassificadas as propostas apresentadas que contenham itens sem 
especificação de modelo e marca/fabricante. 

6.4.2 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, 
acompanhado em tempo real por todos os participantes. 

6.5. 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. 

 

7. DA FASE DE LANCES 



 

 

9 Processo nº 22/2022 
Pregão Eletrônico nº 07/2022 

7.1. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas aceitas pelo pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

7.2. Aceitas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, momento em que os 
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

7.2.1. Poderão ser abertos até 25 (vinte e cinco) itens de forma concomitante para 
recebimento dos lances, para fins de celeridade ao processo.  

7.3. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do respectivo 
valor consignado no registro. 

7.4. Na formulação de lances, deverão ser observados os seguintes aspectos: 

a) o intervalo (decremento) mínimo entre lances será de R$ 0,001. 

b) os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas neste edital; 

c) o licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema; 

d) não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 

7.5. Durante a sessão pública deste certame, os licitantes serão informados em tempo real 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor. 

7.6. Será adotado o envio de lances no modo de disputa “aberto e fechado”, em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

7.7. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido 
o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, a recepção de 
lances será automaticamente encerrada. 

7.8. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 
até o encerramento deste prazo. 

7.8.1. Não havendo o mínimo de três ofertas nas condições definidas neste item, poderão 
os autores dos melhores lances na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer 
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 

7.9. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 
lances segundo a ordem crescente de vantajosidade. 

7.9.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo 
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de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, 
o disposto no item 8.9. 

7.10. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 
reinício da etapa fechada, no caso de nenhum licitante classificado na etapa de lance 
fechado atender às exigências de habilitação. 

7.11. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa 
de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances 
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.12. Quando a desconexão persistir por tempo superior a quinze minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinício somente após decorridas 24 horas da comunicação 
do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicial. 

7.14. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate 
previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n. 123/2006, seguido da aplicação do 
critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei n. 8.666/1993, se não houver licitante que 
atenda à primeira hipótese. 

7.15. Não havendo envio de lances após o início da fase competitiva, remanescendo 
somente as propostas iniciais, os critérios de desempate serão aplicados da seguinte forma: 

a) observância dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei 
Complementar n. 123/2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º 
da Lei n. 8.666/1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese; e 

b) persistindo o empate, haverá sorteio pelo sistema eletrônico entre as propostas 
empatadas. 

 

8. DO ENVIO DA PROPOSTA CLASSIFICADA PROVISORIAMENTE EM PRIMEIRO 
LUGAR 

8.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta, observado o critério de julgamento, 
não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital. 

8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

8.3. A proposta adequada ao último lance após negociação do licitante provisoriamente 
classificado em primeiro lugar deverá ser encaminhada em formato ‘PDF’ no prazo de 2 
(duas) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, podendo esse 
prazo ser prorrogado pelo pregoeiro, mediante solicitação escrita e justificada do licitante, 



 

 

11 Processo nº 22/2022 
Pregão Eletrônico nº 07/2022 

formulada antes de findo o prazo estabelecido e formalmente aceita pelo pregoeiro, e 
deverá obedecer ao modelo indicado no Anexo III, que se resume a: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 

b) apresentar a identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da 
proponente, referência a esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários e 
indicação de endereço eletrônico (e-mail); 

c) descrição clara e detalhada de todos os itens ora vencidos, especificando ainda a forma 
de apresentação, o número do registro na Anvisa, modelo/nome comercial (se houver), 
fabricante e quantidade; 

c.1) conter o valor unitário da tabela da Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED) vigente à data da abertura da sessão;  

d) ter indicação única de preço para cada item, em moeda nacional, com exibição do valor 
unitário, com no máximo três casas decimais após a vírgula e em algarismos; o valor total 
do item em algarismos e o valor total da proposta em algarismos e por extenso, conforme 
preços praticados no mercado e devidamente ajustada ao lance vencedor; 

e) conter o prazo de validade da proposta que não será inferior a sessenta dias, contado da 
data da sessão pública de recebimento da proposta de preços. 

f) conter o prazo de entrega dos produtos, que será de no máximo quinze dias corridos, 
contados do envio da Ordem de Compra pelo Consórcio; 

g) conter que o prazo de validade dos produtos, por ocasião da entrega, não será inferior a 
12 (doze) meses; 

h) que no preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à 
perfeita execução do objeto, composição do BDI, entrega no endereço do Consórcio, 
encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos fornecidos, mão 
de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, 
ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da 
infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros 
ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, 
estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do 
objeto desta licitação. 

8.3.1. A proposta de preços que contiver itens 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 III. 
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8.4. No caso de os prazos de validade da proposta, entrega e validades dos produtos serem 
omitidos na proposta, o pregoeiro entenderá como sendo iguais aos previstos, 
respectivamente, no subitem 8.3 alíneas “e”, “f” e “g”. 

8.5. Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que 
contenham índice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca 
do licitante. 

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

8.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste edital e seus anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante. 

8.8. O licitante fica obrigado a indicar o CNPJ da unidade empresarial responsável pela 
execução do objeto da contratação (matriz ou filial). 

8.9. Sem prejuízo do disposto no item 8.3 deste edital, o pregoeiro poderá solicitar o envio 
de documentos complementares àqueles entregues na abertura do certame, 
determinado prazo para o atendimento. 

8.9.1. Os documentos complementares à proposta, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante mais 
bem classificado após o encerramento do envio de lances. 

 

9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

9.1. 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 à 
referência estipulada para contratação neste edital e em seus anexos, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. Serão desclassificadas as propostas de preços que: 

a) não atenderem às exigências deste edital e seus anexos; 

b) apresentarem valor unitário que exceda o contido na tabela da Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos (CMED) vigente à data da abertura da sessão; 

b.1) O Consisa poderá remeter denúncia de sobrepreço à Secretaria Executiva da Câmara 
de Regulação do Mercado de Medicamentos, bem como ao Ministério Público; 

c) apresentarem valor unitário, após a fase de lances e ou negociação, superiores a 25% 
(vinte e cinco por cento) do menor preço cotado pelo Consórcio para cada item; 
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9.3. Erros no preenchimento da proposta não são motivo suficiente para a sua 
desclassificação, quando esta puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do 
preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

9.3.1. O pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, sanear erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada. 

9.3.2. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para saneamento das 
propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 
sistema com, no mínimo, 24 horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.4. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros 
setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão. 

9.5. O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, determinando prazo para o 
atendimento, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente 
aceita pelo pregoeiro. 

9.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.7. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

10.1. Os documentos de habilitação apresentados deverão estar no nome e CNPJ do 
licitante, e em plena validade na data de abertura do certame. 

10.1.1. Não serão aceitos protocolos, documentos não autenticados na forma da lei, nem 
documentos com prazo de validade vencido.  

10.1.2. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, este será de 120 (cento 
e vinte) dias contados da data de emissão, exceto Comprovante de Inscrição no CNPJ e 
Documentos de Habilitação Técnica (quando este for solicitado e não estiver vinculado a 
prazo específico cobrado no edital). 

10.2. A HABILITAÇÃO JURÍDICA far-se-á com a verificação dos seguintes documentos: 

a) Cópia do documento de identidade e CPF do representante legal da empresa; 

b) Documento de constituição da empresa: Registro Comercial no caso de empresa 
individual; Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
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sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
ou Inscrição do Ato Constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

c) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

d) Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto desse certame; 

e) Certidão Negativa de Falência ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, 
expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

f) Comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito 
de tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/06, quando for o caso. 

10.3. A HABILITAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL far-se-á com a verificação dos seguintes 
documentos: 

a) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Federal (abrangendo inclusive os 
relativos à seguridade social e a dívida ativa da União, documento conjunto emitido pelo 
Ministério da Fazenda), Estadual e Municipal do domicílio da interessada; 

b) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

10.4. A HABILITAÇÃO TÉCNICA far-se-á com a verificação dos seguintes documentos: 

- A serem enviados anteriormente à Abertura da Sessão, conforme o disposto no item 5: 

a) Cópia da Autorização de Funcionamento ou da respectiva publicação no Diário Oficial 
da União da empresa (Artigo 5º, da Portaria Ministerial nº 2814, de 29 de maio de 1998, 
alterada pela Portaria Ministerial nº 3716, de 08 de outubro de 1998), bem como Cópia da 
Autorização Especial de Funcionamento ou da respectiva publicação no Diário Oficial da 
União da empresa, no caso de cotação de medicamentos sujeitos ao controle especial 
(Artigo 2º da Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde). 

b) Cópia da Licença Sanitária Estadual e/ou Municipal, para a atividade desenvolvida pela 
empresa: produção, importação, armazenamento distribuição ou comercialização de 
medicamentos (Artigo 5º, da Portaria Ministerial nº 2814, de 29 de maio de 1998, alterada 
pela Portaria Ministerial nº 3716, de 08 de outubro de 1998). 

c) Certidão de Regularidade da licitante junto ao Conselho Regional de Farmácia, com 
indicação de farmacêutico(s) responsável técnico inscrito. 

- A serem enviados após a etapa de lances, referente aos itens vencidos e dentro do prazo 
estipulado para negociação, envio da proposta readequada OU em até 1 (um) dia útil 
(através de diligência aberta pelo Pregoeiro), quando verificado o não envio nas situações 
anteriores: 
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d) Cópia do Certificado de Registro do Produto, que poderá ser emitido via internet no site 
da ANVISA, dentro do prazo de validade ou de sua publicação no Diário Oficial da União, 
devendo este ser identificado com o número do item da licitação a que se refere 
(ASSINALADO COM MARCA TEXTO). Caso o Certificado de Registro do Produto estiver 
vencido, deve o licitante anexar o Protocolo de Renovação do Registro, datado de 180 
(cento e oitenta) dias antecedentes ao vencimento. Serão aceitos apenas os protocolos até 
12 (doze) meses contados da data de vencimento de registro junto a ANVISA, sob pena de 
desclassificação do item. 

d.1) Para os medicamentos de notificação simplificada, constantes na RDC ANVISA nº 
199/2006 e nº 107/2016, a empresa vencedora deverá apresentar Cópia da Declaração de 
Notificação Simplificada emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 
dentro do prazo de validade e a cópia do rótulo, a fim de permitir a verificação das 
características técnicas, composição e indicação do produto ofertado, em conformidade 
com as Leis nº 5.991/73, Art. 25-A, nº 6.360/76, Arts 1º, 6º, 16, 18; nº 9.782, Arts. 8º, §1º, I, III, VI, 
VII; Decreto 8.077/13, Arts. 1º, 8º, 15, devendo estes serem identificados com o número do 
item da licitação a que se refere (ASSINALADO COM MARCA TEXTO). 

d.2) Para itens isentos de registro sanitário, conforme RDC 27/2010 e RDC 240/2018, a 
empresa vencedora deverá enviar cópia do rótulo ou da bula do produto, a fim de permitir 
a verificação das características técnicas, composição e indicação do produto ofertado, 
devendo estes serem identificados com o número do item da licitação a que se refere 
(ASSINALADO COM MARCA TEXTO). 

10.5. DECLARAÇÃO CONSOLIDADA, em papel timbrado da empresa e assinada pelo 
Representante Legal indicado no subitem 10.2, letra “a”, constando que: 

a) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como 
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e da conformidade de sua 
proposta com as exigências definidos no edital; 

b) cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n. 123/2006, 
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, se for 
o caso. 

c) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame e que está ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

d) não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

e) de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do 
art. 5º, da Constituição Federal; 

f) de que os itens da sua proposta de preços não excedem o preço contido na tabela da 
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), de que seus valores finais, 
conforme o caso, já contam com o desconto do Coeficiente de Adequação Preços (CAP) 
(se incidente) e com a desoneração do ICMS prevista no Convênio Confaz ICMS nº 87/2002 
(para os itens aplicáveis). 
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10.6. Declaração de DADOS DE SUPORTE PARA A CONTRATAÇÃO, em papel timbrado da 
empresa e assinada pelo Representante Legal indicado no subitem 10.2, conforme modelo 
do Anexo II.   

10.7. As licitantes que, por sua natureza ou por força de lei estiverem dispensadas da 
apresentação de determinados documentos de habilitação, deverão apresentar 
declaração identificando a situação e citando os dispositivos legais pertinentes 

10.8. O licitante que apresentar documentação em desacordo com este edital será 
inabilitada. 

10.9. Conforme regem os artigos 42 e 43, da Lei Complementar n. 123/2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião de participação do certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

10.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 

10.9.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 10.9.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legalmente previstas, 
quando serão convocados os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

10.10. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

10.11. Será declarado vencedor o licitante que apresentar menor preço, cumprir com os 
dispositivos do item 8 e que cumprir com todos os requisitos de habilitação. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer durante a sessão pública, em campo próprio no 
sistema eletrônico 

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante implicará decadência do 
direito de recurso. 

11.3. Caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção 
de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.4. A recorrente deverá apresentar, em campo próprio do sistema e por escrito, as razões 
do recurso no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a 
apresentar, se desejarem, contrarrazões em igual prazo, que começará a correr do término 
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do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

11.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

11.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Constatada a regularidade dos atos procedimentais, o objeto deste pregão será 
adjudicado pelo pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação 
caberá à autoridade competente para homologação. 

 

13. DO CADASTRO RESERVA DE FORNECEDORES 

13.1. O Cadastro Reserva de Fornecedores será formado por todos os licitantes classificados 
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva, excetuados 
os classificados em primeiro lugar com os quais serão registrados ata de registro de preços.  

 

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. Homologado o resultado deste Pregão, os licitantes vencedores dos itens ora 
homologados serão convocados para assinar, de forma exclusivamente eletrônica, a Ata de 
Registro de Preços, no prazo de até 3 (três) dias úteis, contado da data do recebimento do 
documento oficial de convocação. 

14.1.1. O prazo para que os licitantes classificados assinem o documento após serem 
convocados, poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, quando solicitado 
pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Consisa. 

14.1.2. Na assinatura da ata de registro de preços poderá ser exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas neste edital, que deverão ser mantidas pelos 
licitantes durante a vigência da ata de registro de preços e, quando previsto, no contrato. 

14.2. Na hipótese de o fornecedor classificado em primeiro lugar ter seu registro cancelado, 
não assinar ou não aceitar as Atas de Registro de Preços de Fornecimento, no prazo e 
condições estabelecidas, poderão ser convocados os Fornecedores do Cadastro de Reserva, 
na ordem de classificação, podendo o primeiro sofrer as penalidades impostas por Lei, após 
regular Processo Administrativo. 

14.2.1. Os Fornecedores do cadastro de reserva serão incluídos na respectiva ata da sessão 
na forma de anexo, na sequência da classificação do certame, segundo a ordem da última 
proposta apresentada durante a fase competitiva, excluído o percentual referente à 
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margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da 
Lei Federal nº 8.666/93; 

14.3. Observados os critérios e condições estabelecidas neste Edital e o preço registrado, os 
Órgãos Participantes, através do Órgão Gerenciador, poderão comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse 
público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento 
compatível com o solicitado. 

14.4. A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos 
Participantes, a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização 
de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

14.5. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no site do 
Consórcio e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. 

 

15. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses. 

15.2. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e 
irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações 
previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

15.2.1. Na hipótese da situação prevista no art. 19 do Decreto n.º 7.892/2013, não havendo 
êxito nas negociações, o Consisa procederá com a revogação da ata de registro de preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

16. DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

16.1.  Os preços não serão reajustados durante a validade desta Ata. 

 

17. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 
contidas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

17.1.1 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 de Registro de Preços promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores. 

17.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 
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I – convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado pelo mercado; 

II – frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem 
aplicação de penalidade; 

III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

17.1.3. 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: 

I – negociar os preços; 

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento (envio da Ordem de Compra), e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

17.2. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes de revisão não poderão ultrapassar os 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época 
do registro – equação econômico-financeira. 

17.2.1. Será considerado preço de mercado o que for igual ou inferior ao menor preço 
daqueles apurados pelo Consisa para o objeto pesquisado. 

17.2.2. Enquanto vigente a validade da proposta financeira da licitante, conforme disposto 
no item 8.3 letra ‘e’, não serão atendidos os dispositivos do subitem 17.1.3.  

17.3. O Consórcio poderá entrar em contato com o fornecedor para verificar se há interesse 
em adesão de determinado item, tendo a empresa 48 horas para responder sobre o aceite. 
Caso contrário a consulta será destinada ao próximo fornecedor do ranking. 

17.4. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

 

18. DO CANCELAMENTO 

18.1. O Registro de Preços poderá ser cancelado, de pleno direito, além de outras hipóteses: 

a) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o 
Fornecedor: 

I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
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II - não aceitar a autorização de fornecimento de compra (Ordem de Compra) no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

IV - estiver presentes razões de interesse público; 

V - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Consisa ou com qualquer um dos 
Municípios Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993; 

VI - for impedido de licitar e contratar com Consisa ou qualquer um dos Municípios 
Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

b) pelo FORNECEDOR, desde que vencida a validade de sua proposta financeira e 
mediante solicitação por escrito encaminhada ao Consisa, na hipótese de comprovação 
de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior, que venha a 
comprometer o cumprimento das exigências da Ata de Registro de Preço. O Consisa 
avaliará as razões do pedido e, caso não as aceite, abrirá processo específico para aplicação 
das penalidades previstas neste Edital, garantidos a ampla defesa e o contraditório. 

18.2. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 
formalizado por despacho da autoridade competente e registrado, por apostilamento, na 
respectiva Ata de Registro de Preços. 

18.3. A comunicação do cancelamento do registro de preços, nos casos aqui previstos será 
efetuada, preferencialmente, por correspondência eletrônica com aviso de recebimento. 

18.4. O inadimplemento de qualquer item do Edital, da Proposta, da Ordem de Compra e 
da Ata ensejará, a critério do ÓRGÃO GERENCIADOR, o cancelamento do Registro de 
Preços do FORNECEDOR, sujeitando-o às penalidades previstas neste Edital 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 

19.1. A empresa cujo preço seja registrado fica obrigada a: 

a) assinar a Ata de Registro de Preços no prazo indicado no Edital; 

b) fornecer o objeto deste Edital na forma, nos prazos, nos preços registrados e no endereço 
do Órgão Gerenciador (CONSISA), observadas as condições estipuladas neste edital, 
sobretudo nos procedimentos indicados no Termo de Referência - Anexo I, na proposta, 
na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Compra/Nota de Empenho, no Contrato e/ou 
instrumento equivalente; 

c) responsabilizar-se por todas as despesas e custos oriundos das entregas bem como de 
suas eventuais trocas durante a garantia; 
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d) efetuar a substituição do material que não corresponder ao exigido neste edital e seus 
anexos, a qualquer tempo e às suas expensas, inclusive quando o material apresentar 
irregularidades, defeitos ou problemas que impossibilitem o seu uso, no prazo de 7 (sete) 
dias a partir da notificação. 

e) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a 
regularidade fiscal e trabalhista junto ao Órgão Gerenciador sempre que solicitado; 

f) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrente de sua culpa ou dolo, por atos relacionados ao descumprimento das 
obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços. 

g) observar os princípios de proteção de dados previstos no art. 6º da Lei n. 13.709/2018 (Lei 
Geral de Proteção de Dados) e neste edital para execução do objeto adjudicado. 

h) manter cadastro (e-mails e telefones) atualizados junto ao Órgão Gerenciador, tendo em 
vista que os prazos da execução contratual contam a partir do envio das 
comunicações/documentos e não do seu recebimento. 

 

20. DAS SANÇÕES E PENALIDADES  

20.1. Nas hipóteses de não cumprimento das obrigações ora assumidas durante a licitação 
ou nas hipóteses de inexecução total ou parcial durante a execução da Ata, Contrato ou 
instrumento equivalente, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao licitante/fornecedor as 
sanções e penalidades indicadas na Resolução do Consisa nº 03 de 28 de abril de 2021. 

20.2. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Contratado o 
contraditório e a ampla defesa. 

20.3. Da aplicação das penas previstas na referida Resolução, caberá recurso no prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados da intimação, o qual poderá ser enviado por e-mail. 

20.4. As multas de que tratam a Resolução do Consisa nº 03 de 28 de abril de 2021, deverão 
ser pagas em até 10 (dez) dias contados da comunicação, mediante depósito na conta 
bancária indicada no documento. Não sendo efetuado o depósito no prazo, o valor da 
multa será descontado de pagamentos a que o contratado tenha direito. 

20.4.1. Fracassada a cobrança da multa, a mesma poderá ser cobrada judicialmente. 

 

21. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

21.1. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP será realizado no prazo 
de validade da Ata de Registro de Preços. 

21.2 A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a 
necessidade de cada Município Consorciado. 
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21.3. As aquisições e demais particularidade desta serão processadas conforme os 
procedimentos relatados no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

21.4. Por ocasião da emissão da ORDEM DE COMPRA ou NOTA DE EMPENHO, o Órgão 
Gerenciador poderá exigir do licitante vencedor a apresentação das Certidões Negativas, 
bem como a comprovação das condições de habilitação consignadas neste edital, que 
deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência da Ata ou Contrato. 

21.5. Os itens contratados deverão ser entregues no endereço do Órgão Gerenciador e nos 
prazos indicados no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

21.6. As características do objeto contratado deverão atender às especificações detalhadas 
do Termo de Referência - Anexo I deste Edital. 

 

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

22.1. O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior 
verificação da conformidade dos seus componentes e especificações constantes da 
proposta, quanto à marca, modelo, especificações técnicas e níveis de desempenho 
mínimos exigidos. 

22.2. Após recebimento provisório, o bem será recebido definitivamente, mediante a 
verificação da qualidade e sua consequente aceitação, mediante Atesto da Nota Fiscal pelo 
servidor responsável do Consórcio. 

22.3. Caberá ao servidor responsável rejeitar o produto que não esteja de acordo com as 
exigências do edital. 

 

23. DO PAGAMENTO 

23.1. O pagamento pelas aquisições deste objeto será efetuado em até 30 (trinta) dias a 
contar da conclusão da entrega de todas as quantidades de todos os itens da respectiva 
ORDEM DE COMPRA a que se referem. 

23.1.1. Pendências como falta de entrega de produtos, reposição de quebras, avarias ou 
extravio de volumes retardarão o pagamento até que resolvidas. 

23.2. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta corrente indicada 
no Anexo II. 

23.3. Havendo multas em virtude de sanções aplicadas por inadimplência, as mesmas 
serão retidas dos pagamentos a que o fornecedor tenha direito, caso o fornecedor não 
venha quitá-las no prazo de 10 dias (contados da comunicação) mediante depósito na 
conta do Consórcio. 

23.4. Os pagamentos serão efetuados em conformidade à Instrução Normativa nº 1.234 da 
RFB. 
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24. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

24.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto do presente pregão correrão à conta 
de recursos específicos consignados no Orçamento de cada Órgão Participante 
adquirente, bem como do Órgão Gerenciador. 

 

25. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, DA IMPUGNAÇÃO E DA MODIFICAÇÃO DO 
EDITAL 

25.1. Os pedidos de esclarecimentos relativos ao edital e seus anexos deverão ser enviados 
ao pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, em 
campo próprio da Plataforma do Portal de Compras Públicas ou através do endereço 
eletrônico compras@consisa.rs.gov.br. 

25.1.1. Os pedidos de esclarecimento e as impugnações encaminhados ao pregoeiro serão 
respondidos e colocados à disposição no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br 

25.1.2. Outras questões poderão ser encaminhadas à Comissão de Licitação, localizada no 
endereço indicado no preâmbulo ou pelos telefones (51) 3710-2706 ou 3748-4845, nos dias 
úteis, das 9h às 12h, ou ser encaminhada ao endereço eletrônico 
compras@consisa.rs.gov.br. 

25.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pelas condições previstas neste edital e em seus anexos. 

25.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 

25.4. Até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão deste pregão, 
qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste ato convocatório, mediante petição a 
ser encaminhada diretamente em campo próprio do Portal de Compras Públicas ou ao 
endereço compras@consisa.rs.gov.br. Quando feita por e-mail, deverá ser comprovado o 
recebimento por meio do telefone (51) 3710-2706. 

25.5. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pelas condições previstas neste 
edital e em seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis 
contados da data de recebimento da impugnação. 

25.6. As impugnações não suspenderão automaticamente os prazos previstos neste 
certame. 

25.6.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

file://///192.168.5.251/Administrativo/Licitações/2022/Pregão%20Eletronico/PE%2004%202022%20-%20Medicamentos/compras@consisa.rs.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
file://///192.168.5.251/Administrativo/Licitações/2022/Pregão%20Eletronico/PE%2004%202022%20-%20Medicamentos/compras@consisa.rs.gov.br
mailto:compras@consisa.rs.gov.br
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25.7. Modificações no edital, motivadas por acolhimento de impugnação ou outros 
motivos, serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para a 
divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o 
tratamento isonômico aos licitantes. 

 

26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

26.1. O edital na íntegra estará à disposição dos interessados no sítio eletrônico do Consisa 
e no Portal de Compras Públicas, nos endereços eletrônicos: www.consisa.rs.gov.br e 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

26.2. Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília/DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico 
e na documentação relativa ao certame. 

26.3. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração de proposta ou 
apresentação de documentos relativos a esta licitação, sobretudo em decorrência da 
anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao 
ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

26.4. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis no sítio eletrônico do Portal de Compras Públicas. 
Esses documentos e demais registros digitais serão juntados ao processo licitatório e 
permanecerão à disposição dos órgãos de controle interno e externo. 

26.5. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei n. 8.666/1993, o presente 
edital e a proposta da adjudicatária serão partes integrantes do contrato e da nota de 
empenho, conforme o caso. 

26.6. O pregoeiro ou a autoridade superior poderão promover diligências, no julgamento 
da habilitação e das propostas, destinadas a 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 atribuirão validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação, fixando prazos para atendimento. 

26.6.1. Havendo necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 26.6, a sessão pública será 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 horas de antecedência, e 
a ocorrência será registrada em ata. 

26.7. O pregoeiro ou a autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos por 
técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação. 

26.8. A licitante vencedora deverá declarar ao Órgão Gerenciador (Anexo II), informações 
pertinentes de suporte para a contratação e efetivo gerenciamento da Ata de Registro de 
Preço:  recebimento de ordens de compra, notificações, comunicações e decisões 
administrativas. 

http://www.consisa.rs.gov.br/
file://///192.168.5.251/Administrativo/Licitações/2022/Pregão%20Eletronico/PE%2004%202022%20-%20Medicamentos/www.portaldecompraspublicas.com.br
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26.9. A íntegra do Edital e seus anexos estarão disponíveis durante todo o tempo, inclusive 
durante a execução das Atas respectivas, no Portal de Compras Públicas bem como no site 
do Consórcio. Os Empenhos emitidos podem ser consultados no Portal de Transparência 
do Consórcio (disponível no site). Não serão enviados documentos os quais o 
licitante/fornecedor tiver prévio acesso público e irrestrito.  

26.10. Os dados pessoais tornados públicos pelo certame deverão ser resguardados por 
todos os licitantes, observados os princípios de proteção de dados previstos no art. 6º da 
Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). 

26.11. Para quaisquer questões oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca 
de Lajeado/RS, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

Lajeado, 07 de julho de 2022. 
 

 

 

 

Marcos José Scorsatto 

Presidente do CONSISA 

 

 

 

Jonas Cristiano Fritsch 

Assessor Jurídico 

OAB/RS 72.203 
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ANEXO I 

PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1. Aquisição de MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E ALIMENTOS 
FUNCIONAIS PARA USO HUMANO pelo Órgão Gerenciador (Consisa) com base na 
demanda dos Municípios Consorciados (Órgãos Participantes da licitação) por meio de 
registro de preços. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A necessidade da contratação decorre de demanda apresentada pelos Municípios 
Consorciados para efetivo atendimento à sua população na área da saúde, tendo em vista 
que a assistência farmacêutica é uma política pública de fornecimento de medicamentos 
à população, tratando-se, pois, de direito social previsto no art. 6º da Constituição Federal. 
Assim, para que os Municípios logrem êxito em arcar com seus deveres de promover a 
saúde de todos, bem como para que os Munícipes tenham assegurado o seu direito 
previsto pela Constituição, e ainda levando em consideração a alta demanda apresentada 
pelos entes consorciados através das intenções de registro de preço, mostra-se necessária 
a realização da presente licitação.  

2.2. O Sistema de Registro de Preços será adotado em razão da necessidade de entrega 
parcelada, haja vista a indisponibilidade de espaço físico e indisponibilidade financeira. O 
fundamento para a adoção desse procedimento está previsto no art. 3º e incisos do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, abaixo transcrito: 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 
frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou 
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a 
ser demandado pela Administração. 

2.3. O presente processo de aquisição, bem como atas e contratos dele decorrentes, serão 
regidos pela Resolução nº 26/2014, de 26 de dezembro de 2014 e pelo Decreto nº 7.892, de 
23 de janeiro de 2013, mesmo que não inteiramente transcrito. 
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2.4. A abertura desse processo se dá, ainda, pela falta de adjudicação e homologação no 
processo licitatório anterior para aquisição de tais itens: Pregão Eletrônico 07/2022 
(Processo nº 22/2022). Naquela oportunidade, os referidos itens restaram desertos, 
fracassados ou cancelados (por sobrepreço). 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E QUANTITATIVO 

3.1. A especificação abaixo visa oferecer a descrição completa e adequada das 
características e quantitativos do objeto a ser licitado. 

3.1.1. Não serão aceitas fórmulas manipuladas. 

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. 

Item Código 
Interno 

Descrição do Produto Quantidade 
estimada 

1 102754 ACIDO ASCORBICO 500 mg - Comprimido 2.000 

2 102501 ACIDO VALPROICO 300 mg - Comprimido 5.000 

3 
100653 

AGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDROGENIO) 10 
volumes - 1 litro - Frasco 10.304 

4 102113 AMANTADINA 100 mg* - Comprimido 19.500 

5 
100471 

AMINOFILINA 24 mg/ml - INJETAVEL - ampola 10 ml - 
Ampola 

2.150 

6 
100550 

AMOXICILINA 250 mg/5 ml - suspensao oral - 60 ml - 
Frasco 

56.210 

7 
102066 

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

6.200 

8 
102784 

AMOXICILINA 400 mg/5ml - suspensao oral - 100 ml - 
Frasco 

2.500 

9 
102549 

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

16.175 

10 
103060 

AMOXICILINA 50 mg/ml - suspensao oral - 150 ml - 
Frasco 

25.700 

11 
102065 

AMOXICILINA 500 mg + CLAVULANATO DE POTASSIO 
125 mg - Comprimido 

501.400 
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12 100583 AMPICILINA 50 mg/ml - suspensao oral - 60 ml - Frasco 470 

13 100582 AMPICILINA 500 mg - Capsula 39.600 

14 
102786 

ANLODIPINO, BESILATO 2,5 mg + ENALAPRIL, MALEATO 
10 mg - Comprimido 

3.000 

15 100014 ATENOLOL 100 mg - Comprimido 173.400 

16 
102874 

ATENOLOL 50 mg + CLORTALIDONA 12,5 mg - 
Comprimido 1.000 

17 
102922 

ATROPINA, SULFATO 0,25 mg/ml - INJETAVEL - ampola 
- 1 ml - Ampola 5.480 

18 
100468 

ATROPINA, SULFATO 0,50 mg/ml - INJETAVEL - ampola 
- 1 ml - Ampola 1.970 

19 
102363 

BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 mcg 
(C/INALADOR) - Capsula P/Inalacao - Caixa C/60* - Caixa 310 

20 
100197 

BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 400 mcg/dose 
(C/INALADOR) - Capsula P/Inalacao - Caixa C/60* - Caixa 270 

21 
102721 

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

700 

22 
100565 

BENZOILMETRONIDAZOL 40 mg/ml - SUSPENSAO 
ORAL - 80 ml - Frasco 

2.230 

23 
102920 

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

150 

24 100019 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 mg* - Comprimido 1.184.700 

25 100203 BIPERIDENO, CLORIDRATO 4 mg* - Comprimido 15.000 

26 100112 BROMOPRIDA 10 mg - Comprimido 6.200 

27 102815 CALCIO, CARBONATO 1250 mg (EQ. A 500 mg DE 
CALCIO ELEMENTAR) - Comprimido 

543.500 

28 
101935 

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

1.146.000 

29 
102814 

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

1.618.000 
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30 
102855 

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

510.000 

31 
102396 

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

785.000 

32 102891 CARBAMAZEPINA CR 200 mg - Comprimido 12.000 

33 102037 CARBAMAZEPINA CR 400 mg - Comprimido 5.000 

34 102950 CASCARA SAGRADA (Rhamnus purshiana DC.) 380 mg 
- Capsula 

5.000 

35 102822 CASTANHA DA INDIA (Aesculus hippocastanum L.) 250 
mg - Capsula 

2.000 

36 100027 CEFALEXINA 500 mg - Comprimido 758.000 

37 100545 CETOCONAZOL 200 mg - Comprimido 24.800 

38 100531 CETOPROFENO 100 mg - Comprimido 56.015 

39 

102988 

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

1.900 

40 

102755 

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

1.250 

41 
102801 

CIPROTERONA, ACETATO 2 mg + ETINILESTRADIOL 
0,035 mg - Comprimido 

12.440 

42 102970 CITALOPRAM 40 mg - Comprimido 600 

43 102410 CLINDAMICINA 300 mg - Capsula 15.900 

44 100031 CLONIDINA, CLORIDRATO 0,2 mg - Comprimido 3.000 

45 
101916 

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

6.300 

46 
100539 

CLORETO DE SODIO 20 % - INJETAVEL - ampola - 10 ml 
- Ampola 

22.000 

47 
101917 

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

1.000 
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48 101251 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5 mg/ml - IM - 
INJETAVEL - ampola - 5 ml - Ampola 

2.480 

49 101375 CODEINA 50 mg + DICLOFENACO SODICO 50 mg - 
Comprimido 

3.000 

50 101374 COMPLEXO B - INJETAVEL - ampola - 2ml - Ampola 8.200 

51 102773 DEFLAZACORTE 7,5 mg - Comprimido 2.000 

52 102943 DESLORATADINA 0,5 mg/ml - xarope - 60 ml - Frasco 3.000 

53 
103096 

DESVENLAFAXINA, SUCCINATO 50 mg - LIBERACAO 
CONTROLADA - Comprimido 18.900 

54 101564 DEXAMETASONA 0,5 mg/5 ml ( ELIXIR ) - 120 ml - Frasco 350 

55 
100632 

DEXAMETASONA 2 mg/ml - INJETAVEL - ampola - 1ml - 
Ampola 

4.600 

56 
101171 

DEXAMETASONA 4 mg/ml - INJETAVEL - ampola 2,5 ml 
- Ampola 

38.000 

57 
101387 

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

12.900 

58 
100556 

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

28.250 

59 100047 DIGOXINA 0,25 mg - Comprimido 367.600 

60 100893 DIMENIDRINATO 25 mg/ml + PIRIDOXINA, 
CLORIDRATO 5 mg/ml - GOTAS - 20 ml - Frasco 

13.430 

61 
101199 

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

15.050 

62 100519 DIPIRONA SODICA 500 mg/ml - GOTAS - 20 ml - Frasco 47.500 

63 101249 DIPIRONA SODICA 500 mg/ml - INJETAVEL - IM/IV - 
ampola - 2 ml - Ampola 

92.480 

64 
101203 

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

1.000 

65 102780 DISSULFIRAM 250 mg - Comprimido 6.500 

66 102735 DIVALPROATO DE SODIO ER 500 mg - Comprimido 22.600 
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67 102924 DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 mg/ml -IV-INJETAVEL 
- ampola - 20 ml Ampola - Ampola 

100 

68 102116 DOMPERIDONA 1 mg/ml - suspensao oral - 100 ml - 
Frasco 

730 

69 101761 DOPAMINA 5 mg/ml -IV-INJETAVEL- AMPOLA 10 ml - 
Ampola 

1.300 

70 100517 DOXICICLINA, CLORIDRATO 100 mg - Comprimido 47.500 

71 104719 DROPROPIZINA 3 mg/ml - XAROPE 120 ml - Frasco 400 

72 100486 ENALAPRIL, MALEATO 10 mg* - Comprimido 8.345.500 

73 100485 ENALAPRIL, MALEATO 20 mg - Comprimido 4.961.000 

74 102843 ENTECAVIR 0,5 mg* - Comprimido 360 

75 100487 ERITROMICINA 500 mg - Comprimido 11.800 

76 
100535 

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

1.250 

77 
100514 

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

80.620 

78 
101197 

ESCOPOLAMINA 4 mg/ml + DIPIRONA SODICA 500 
mg/ml - IM/IV - INJETAVEL - ampola - 5 ml - Ampola 

68.000 

79 
102820 

ESPINHEIRA SANTA (Maytenus ilicifolia) 380 mg - 
Capsula 

27.000 

80 
102867 

ETILEFRINA, CLORIDRATO 10 mg/ml - INJETAVEL - IV/IM 
- ampola - 1 ml - Ampola 

200 

81 
101388 

FENITOINA 50 mg/ml - EV - INJETAVEL - ampola - 5 ml 
- Ampola 

2.150 

82 100593 FENOBARBITAL 4% - GOTAS - 20 ml - Frasco 6.330 

83 
100551 

FENOTEROL, BROMIDRATO 5 mg/ml - GOTAS - 20 ml - 
Frasco 

31.980 

84 
102740 

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

1.650 

85 104716 FLUDROCORTISONA, ACETATO 0,1 mg* - Comprimido 900 

86 
102535 

FORMOTEROL, FUMARATO 12 mcg + BUDESONIDA 200 
mcg - PO INALANTE EM CAPSULA - C/ INALADOR - 
Caixa C/60 - Caixa 

230 
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87 
100278 

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

200 

88 
100491 

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

19.670 

89 
102827 

GARRA DO DIABO (Harpagophytum procumbens) 500 
mg - Capsula 

22.000 

90 
100562 

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

634 

91 
102198 

GENTAMICINA. SULFATO 5 mg/g - POMADA 
OFTALMICA - 3,5 g - Bisnaga 

30 

92 
102869 

GLICOSE HIPERTONICA 50% - INJETAVEL - ampola - 10 
ml - Ampola 

7.000 

93 100495 HALOPERIDOL 1 mg - Comprimido 78.300 

94 103003 HIALURONATO DE SODIO 1 mg/ml - SOLUCAO 
OFTALMICA - 10 ml - Frasco 

30 

95 102948 HIDROXIDO DE ALUMINIO 230 mg - comprimido 
mastigavel - Comprimido 

2.000 

96 104737 HIDROXIZINA, CLORIDRATO 2 mg/ml - XAROPE- 100 
ml - Frasco 

1.850 

97 102952 HIPROMELOSE 5 mg/ml - SOLUCAO OFTALMICA - 10 ml 
- Frasco 

150 

98 102553 IBUPROFENO 100 mg/ml - solucao oral - conta - gotas - 
20 ml - Frasco 

43.250 

99 102415 IMIPRAMINA, CLORIDRATO 10 mg - Dragea 77.000 

100 101004 IMIPRAMINA, PAMOATO 75 mg - Capsula 2.000 

101 
103006 

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

10 

102 102187 INSULINA ASPART 100 UI/ml* - 3 ml (CAIXA C/5) - Caixa 50 

103 102366 ISOFLAVONA DE SOJA 75 mg - Capsula 6.000 

104 102317 LANSOPRAZOL 30 mg - Comprimido 17.000 

105 103077 LANSOPRAZOL 30 mg + CLARITROMICINA 500 mg + 
AMOXICILINA 500 mg - Capsula 

1.500 
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106 104496 LEVODOPA 100 mg + BENSERAZIDA 25 mg - 
DISPERSI•VEL* - Comprimido 

8.000 

107 100326 LEVODOPA 200 mg + CARBIDOPA 50 mg - LIBERACAO 
LENTA - Comprimido 

2.000 

108 102554 LEVONORGESTREL 0,75 mg - Comprimido 420 

109 100330 LEVOTIROXINA SODICA 100 mcg* - Comprimido 1.566.200 

110 104736 LEVOTIROXINA SODICA 112 mcg - Comprimido 10.000 

111 101851 LEVOTIROXINA SODICA 125 mcg - Comprimido 42.000 

112 100328 LEVOTIROXINA SODICA 25 mcg* - Comprimido 2.032.500 

113 100329 LEVOTIROXINA SODICA 50 mcg* - Comprimido 1.674.100 

114 100896 LEVOTIROXINA SODICA 75 mcg - Comprimido 321.000 

115 102817 LEVOTIROXINA SODICA 88 mcg - Comprimido 18.000 

116 102868 LIDOCAINA 1% - INJETAVEL SEM VASOC. - 20 ml - Frasco 27.950 

117 
103270 

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

55.050 

118 102148 LOPERAMIDA, CLORIDRATO 2 mg - Comprimido 3.300 

119 
103272 

LORATADINA 5 mg + PSEUDOEFEDRINA 120 mg - 
Comprimido 600 

120 101190 LORATADINA 5 mg/5 ml - xarope - 100 ml - Frasco 49.050 

121 101209 LORAZEPAM 2 mg - Comprimido 74.000 

122 
102765 

MACROGOL 3350 13.125 g + BICARBONATO DE SODIO 
0.1775 g + CLORETO DE SODIO 0.3507 g + CLORETO DE 
POTASSIO 0.0466 g - 14g - Sache 

800 

123 
103068 

MAGNESIO, SULFATO 50% IM/IV-INJETAVEL-AMPOLA 
10 ml Ampola - Ampola 

600 

124 
102395 

METOTREXATO 25 mg/ml* - INJETAVEL - IM/IV - ampola 
- 2 ml - Ampola 

200 

125 100066 METRONIDAZOL 250 mg - Comprimido 265.800 

126 102319 MICONAZOL 20 mg/g - GEL ORAL - 40 g - Bisnaga 600 

127 
102748 

NAPROXENO 500 mg + ESOMEPRAZOL 20 mg - 
Comprimido 

13.000 
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128 100586 NIFEDIPINO 10 mg - Comprimido 202.600 

129 
100568 

NISTATINA 100.000 UI/ml - SUSPENSAO ORAL - 30 ml 
- Frasco 

16.200 

130 103043 OSELTAMIVIR. FOSFATO 45 mg* - Capsula 300 

131 103083 OXCARBAZEPINA 600 mg - Comprimido 8.200 

132 
103063 

OXIMETAZOLINA, CLORIDRATO 0,25 mg/ml - NASAL 
PEDIATRICO - 20 ml - Frasco 800 

133 100595 PARACETAMOL 200 mg/ml - GOTAS- 15 ml - Frasco 87.112 

134 102763 PERMANGANATO DE POTASSIO 100 mg - Envelope 11.170 

135 100508 PERMETRINA 1 % - LOCAO - 60 ml - Frasco 21.300 

136 
102849 

POLIVITAMINAS + POLIMINERAIS + AMINOACIDOS - 
Comprimido 

3.000 

137 100366 PRAMIPEXOL 0,125 mg* - Comprimido 36.000 

138 103263 PRAMIPEXOL 1 mg* - Comprimido 32.400 

139 104235 PREDNISOLONA 20 mg - Comprimido 14.000 

140 100074 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 mg - Comprimido 143.600 

141 102236 PROPAFENONA, CLORIDRATO 300 mg - Comprimido 4.900 

142 102419 PROPRANOLOL 10 mg - Comprimido 1.000 

143 100376 RALOXIFENO, CLORIDRATO 60 mg* - Comprimido 400 

144 
105117 

RAMIPRIL 10 mg + ANLODIPINO, BESILATO 10 mg - 
Capsula 

6.000 

145 
102764 

RAMIPRIL 10 mg + ANLODIPINO, BESILATO 5 mg - 
Comprimido 

3.000 

146 
102974 

RAMIPRIL 5 mg + ANLODIPINO, BESILATO 5 mg - 
Comprimido 

1.000 

147 
102965 

RAMIPRIL 5 mg + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 mg - 
Comprimido 

7.000 

148 102373 SECNIDAZOL 1000 mg - Comprimido 6.500 

149 103108 SELEGILINA, CLORIDRATO 5 mg* - Comprimido 300 
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150 100633 SIMETICONA 75 mg/ml (EMULSAO ORAL) - GOTAS - 10 
ml - Frasco 

5.400 

151 103066 SOLUCAO DE RINGER C/LACTATO DE SODIO - SISTEMA 
FECHADO - 1000 ml - Frasco 

3.200 

152 102871 SOLUCAO DE RINGER C/LACTATO DE SODIO - SISTEMA 
FECHADO - 500 ml - Frasco 

3.850 

153 102976 SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 
SISTEMA FECHADO - 250 ml - Frasco 

24.850 

154 
100597 

SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9% ( 
NASAL) - conta - gotas - 30 ml SEM CONSERVANTES - 
Frasco 

32.550 

155 
102982 

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

2.050 

156 
102938 

SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO EM 
0,9% - SISTEMA FECHADO - 500 ml - Frasco 

24.254 

157 
102978 

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

3.020 

158 
102979 

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

7.400 

159 
102980 

SORO GLICOSADO 5% - SISTEMA FECHADO - 1000 ml 
- Frasco 

5.600 

160 
102752 

SORO GLICOSADO 5% - SISTEMA FECHADO - 500 ml - 
Frasco 

3.230 

161 101747 SULFADIAZINA 500 mg - Comprimido 29.300 

162 101275 SULFAMETOXAZOL 40 mg/ml + TRIMETOPRIMA 8 
mg/ml - suspensao oral - 100 ml - Frasco 

13.670 

163 100080 SULFAMETOXAZOL 400 mg + TRIMETOPRIMA 80 mg - 
Comprimido 

438.200 

164 103314 SULFATO DE ZINCO (20 mg de Zn Elementar) 
Comprimido - caixa c/ 30 cp - Caixa 

5.215 

165 100096 SULFATO FERROSO 25 mg Fe/ml - GOTAS - 30 ml - 
Frasco 

15.700 

166 100596 SULFATO FERROSO 40 mg Fe - Comprimido 1.142.100 

167 
100097 

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

630 
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168 100179 TIMOLOL, MALEATO 0,25 % - solucao oftalmica - conta 
gotas - 5 ml* - Frasco 

100 

169 103299 TINIDAZOL 30 MG/G + MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G 
- CREME VAGINAL - 40 G - Bisnaga 

245 

170 101084 TINIDAZOL 500 mg - Comprimido 500 

171 100181 TIORIDAZINA 100 mg - Dragea 1.500 

172 100512 TIORIDAZINA 25 mg - Dragea 2.000 

173 101009 TIORIDAZINA 50 mg - Dragea 12.600 

174 
102064 

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

16.420 

175 
102455 

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

30 

176 
102557 

TRAZODONA, CLORIDRATO 150 mg - LIBERACAO 
CONTROLADA - Comprimido 

3.000 

177 
104720 

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

48 

178 
102821 

UNHA-DE-GATO (Uncaria tomentosa) 250 mg - 
CÃ¡psula 15.600 

179 
103051 

VERAPAMIL, CLORIDRATO 2,5 mg/ml - ampola 2 ml - 
Ampola 100 

180 
103027 

VITAMINA E (RACEALFATOCOFEROL, ACETATO 400 
mg) - Capsula 3.000 

 

4. METODOLOGIA DO QUANTITATIVO ESTIMADO 

4.1. As quantidades estimadas durante a vigência da Ata de Registro de Preços foram 
projetadas de acordo com o consumo de cada Município Consorciado e se referem 
àquelas registradas no Sistema de Compras do Consisa quando da fase preparatória da 
licitação. 

 

5. FORMA DE ADJUDICAÇÃO 

5.1. A adjudicação será realizada por MENOR PREÇO por item. 
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6. EXECUÇÃO DO OBJETO  

6.1.  CARACTERÍSTICAS DA AQUISIÇÃO 

6.1.1. De forma mensal, os Municípios Consorciados (Órgãos Participantes da licitação) 
encaminham os seus pedidos via Sistema de Compras do Consórcio. Recebidos todos os 
pedidos, o Consisa os unifica e gera as ORDENS DE COMPRA para cada fornecedor, bem 
como emite os empenhos respectivos. 

6.1.2. As ORDENS DE COMPRA serão encaminhadas para cada fornecedor no e-mail que 
deve ser indicado no Anexo II. 

6.1.3. Recebida a ORDEM DE COMPRA e anteriormente à emissão da respectiva nota fiscal 
para entrega dos produtos, o fornecedor DEVERÁ enviar exclusivamente pelo e-mail 
laudos.consisavrt@gmail.com o seguinte documento: 

I - Laudo analítico de produção do medicamento por lote fornecido pelo próprio 
Laboratório ou Laboratório credenciado à rede REBLAS. 

6.2. CARACTERÍSTICAS DA ENTREGA 

6.2.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a 
contar do envio da Ordem de Compra de que trata o item 6.1.2, no endereço do Consisa 
indicado no preâmbulo. 

6.2.1.1. Tendo em vista a estrutura de pessoal enxuta e as conferências que devem ser 
realizadas, as entregas somente poderão ocorrer nas segundas, terças e quartas-feiras e 
deverão ser previamente agendadas pela transportadora final através dos telefones (51) 
3710-2706, (51) 3748-4845 ou (51) 99964-6735 com o Setor de Farmácia. 

6.2.2. Os medicamentos entregues deverão conter: bulas, rótulos 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".  

6.2.3. As embalagens (caixa, cartela e etc) e quantitativo por embalagem entregues devem 
ser idênticas àquelas constantes na proposta da licitante, julgada e homologada pelo 
Consórcio durante a licitação. 

6.2.3.1. Comprimidos ou cápsulas que estiverem sujeitos a acondicionamento em frascos: 
NÃO serão aceitas embalagens com mais de 60 compridos ou cápsulas.  

6.2.3.2. As ORDENS DE COMPRA enviadas ao fornecedor podem vir a apresentar 
quantitativo superior ou inferior se comparado à quantidade da embalagem informada na 
proposta da licitante e ora aprovada pelo Consórcio. Nesses casos, o fornecedor deve 
entregar a exata quantia de modo a impedir a quebra do quantitativo da embalagem ora 
aprovada. Por exemplo: o item ‘X’ possui embalagem aprovada com 28 comprimidos e a 
ORDEM DE COMPRA foi enviada com 300 comprimidos. O fornecedor deve entregar 
apenas 280 comprimidos (10 caixas com 28 comprimidos cada), solicitando assim o 
estorno de 20 comprimidos. 

mailto:laudos.consisavrt@gmail.com
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6.2.4. Não serão aceitos mais do que dois lotes de medicamentos por ORDEM DE COMPRA, 
excetuando-se as solicitações feitas previamente e por escrito e autorização expressa do 
Município requisitante de tal item. 

6.2.5. Nas soluções orais, suspensões e xaropes deverão estar incluídos, em cada 
apresentação, o COPO/COLHER de medida ou o equivalente DOSADOR. 

6.2.5.1. Da mesma forma, os cremes com os respectivos aplicadores vaginais, deverão vir 
acondicionados individualmente, bem como conter em cada embalagem unitária a ser 
dispensada aos usuários 01 (uma) bisnaga de creme + 01 (um) aplicador protegido 
(asséptico).  

6.2.6 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. Não serão aceitos blisters soltos e/ou embalagens secundárias abertas e/ou 
incompletas. 

6.2.7. As caixas de ampolas devem vir acondicionadas e identificadas em caixas que 
contém somente ampolas, não devendo conter outras formas farmacêuticas. 

6.2.8. As caixas com frações de medicamentos devem ser identificadas com o que consta 
na mesma: descrição do item, quantidade, lote, fabricação e validade. Deve ser 
acondicionado no máximo 1 item por fração. 

6.2.9. As caixas devem ser entregues completas, com as etiquetas originais do laboratório: 
com descrição, lotes e validades dos medicamentos visíveis. 

6.2.9.1. As etiquetas da transportadora e/ou do fornecedor não devem estar sobrepostas nas 
etiquetas originais dos laboratórios impedindo a visibilidade da descrição, dos lotes e 
validades dos medicamentos.  

6.2.10. Em caso de devolução de mercadoria por não atendimento às especificações do 
Edital e seus anexos, o FORNECEDOR deverá solucionar quaisquer pendências e entregar 
os produtos em até 7 dias a contar do envio da advertência. 

6.2.11. Passado o prazo indicado no item 6.2.1 sem que o fornecedor tenha efetuado a 
referida entrega, o Consórcio emitirá um COMUNICADO DE IRREGULARIDADE e enviará 
ao fornecedor. 

6.2.11.1. Pedidos de prorrogação do prazo de entrega somente deverão ser enviados pelo 
fornecedor após o recebimento da Comunicação de Irregularidade de que trata o subitem 
anterior. Assim, o pedido de prorrogação de prazo terá natureza de defesa (para com a 
Comunicação) e deverá ser enviado no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do 
recebimento da Comunicação, devendo o fornecedor comprovar formalmente as razões 
que motivaram o inadimplemento, para fins de análise do deferimento ou indeferimento 
do pedido. A defesa deve ser enviada exclusivamente para o e-mail 
farmacia1@consisa.rs.gov.br, devendo o fornecedor certificar-se de que o Consórcio 
recebeu a mesma. 

file://///192.168.5.251/Administrativo/Licitações/2022/Pregão%20Eletronico/PE%2004%202022%20-%20Medicamentos/farmacia1@consisa.rs.gov.br
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6.2.11.2. Não serão aceitos pedidos de prorrogação de prazo de entrega sem que o 
fornecedor tenha recebido o COMUNICADO DE IRREGULARIDADE. 

6.2.11.3. Ainda que os produtos possam ter sido faturados, caso o fornecedor receber o 
COMUNICADO DE IRREGULARIDADE, deverá defender-se conforme dispunha o item 
6.2.11.1 

6.2.12. Quando se tratar de entrega de item aderido de outro fornecedor: 

a) se o item aderido tiver demanda represada anterior à adesão (se já foram emitidas 
ORDENS DE COMPRA para aquisição e restaram sem sucesso na entrega), o prazo de 
entrega de tal quantitativo será reduzido para 5 (cinco) dias úteis; 

b) demais ORDENS DE COMPRA (novos pedidos mensais) emitidas serão entregues 
conforme o disposto no item 6.2.1. 

6.2.12.1. Anteriormente à efetivação da adesão, o fornecedor será consultado quanto à 
capacidade de atendimento do prazo indicado no item 6.2.12 leta ‘a’, podendo sofrer 
penalizações caso dê o aceite e a entrega não for efetivada conforme o disposto. 

6.3. CARACTERÍSTICAS DO TRANSPORTE 

6.3.1. 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. 

6.3.2. 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. 

6.3.3. 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 Consórcio, e não somente do número de volumes, caso 
contrário a mercadoria poderá não ser aceita. 

6.4. CARACTERÍSTICAS DOS DOCUMENTOS FISCAIS 

6.4.1 Todos os DOCUMENTOS FISCAIS deverão conter obrigatoriamente: a descrição do 
produto (conforme descrito na ordem de compra); a marca/fabricante; o número do lote 
do produto; a data de validade e fabricação do produto; quantidade específica de cada 
lote se houver; tipo da embalagem (caixa e etc) e quantidade por embalagem; 

6.4.1.1. No campo de informações adicionais do DOCUMENTO FISCAL deve constar o 
número da ORDEM DE COMPRA respectiva e o número desta licitação (P.E 07/2022). 

6.4.2. Deve acompanhar o DOCUMENTO FISCAL do fornecedor: 
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I – Nota Fiscal de procedência do laboratório dos respectivos itens; 

6.4.3. Os DOCUMENTOS FISCAIS devem ser emitidos levando em consideração o disposto 
na Instrução Normativa da RFB nº 1.234/2012 e Resolução nº 07/2022 do Consisa quanto às 
retenções de IRRF. 

6.4.3.1 O valor a ser retido de IRRF deverá constar em campo adicional ou campo de 
informações complementares no DOCUMENTO FISCAL. 

6.4.4. Os DOCUMENTOS 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. 

6.4.5. Os DOCUMENTOS FISCAIS emitidos pelo fornecedor e que acompanharão os 
produtos por ocasião da entrega, deverão também ser enviados eletronicamente, em 
formato PDF, para o e-mail farmacia1@consisa.rs.gov.br. 

6.4.6. Nos casos em que a quantidade da ORDEM DE COMPRA for divergente da 
quantidade por embalagem cotada pela empresa em sua proposta financeira conforme 
situação descrita no item 6.2.3.1, o fornecedor deve anexar ao DOCUMENTOS FISCAL uma 
Carta de Estorno, sendo que a mesma também deve ser enviada eletronicamente para o 
e-mail farmacia1@consisa.rs.gov.br. 

6.4.7. Eventuais reposições de mercadoria devem ser entregues acompanhadas de 
DOCUMENTO FISCAL emitido com natureza de operação “bonificação”, “reposição”, “outras 
saídas” ou semelhante. 

6.4.8. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante dos 
DOCUMENTOS FISCAIS deverá ser aquele registrado na Ata de Registro de Preços. 

6.5. SOLICITAÇÕES DE TROCA DE MARCA 

6.5.1. A solicitação de troca de marca, pelo fornecedor, deverá ocorrer previamente ao 
faturamento e ser direcionada por escrito para o e-mail da Central de Medicamentos 
(farmacia@consisa.rs.gov.br) que analisará o pedido. 

6.5.2. Caso o pedido de troca de marca se refira a algum item que conste com pendência 
de entrega, o fornecedor deverá indicar o número da ORDEM DE COMPRA respectiva na 
solicitação. 

6.5.3. Deverá acompanhar a solicitação, o documento indicado no item 10.4. letra ‘d’ do 
Edital – Registro do Produto. 

6.5.4. Nos casos em que a troca de marca foi autorizada pelo Consórcio e a quantidade 
mínima da embalagem é divergente à inicialmente homologada, o pedido deverá ser 
enviado em sua totalidade, e o excedente deverá ser bonificado. 

6.6. VALIDADE DOS PRODUTOS 

mailto:farmacia1@consisa.rs.gov.br
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6.6.1. O prazo de validade dos produtos, por ocasião da entrega, não será inferior a 12 (doze) 
meses; 

6.6.2. 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. 

6.6.3. Poderá ser analisada a aceitabilidade de produtos com validade inferior a 12 (doze 
meses), desde que o fornecedor faça a solicitação expressa para os e-mails 
farmacia1@consisa.rs.gov.br e farmacia@consisa.rs.gov.br. No pedido deve constar que o 
fornecedor fará a referida troca assim que solicitado (sem qualquer ônus para o Consórcio), 
procedendo com a coleta e o descarte destes produtos com validade curta. 

6.6.3.1. Quando do recebimento e conferência de produtos enviados com as validades 
divergentes ao que dispunha o item 6.6.1 e que foram previamente aprovadas pelo 
Consórcio, será solicitado ao fornecedor que o mesmo emita e envie uma CARTA DE 
COMPROMETIMENTO DE TROCA no prazo de até 7 dias. 

6.6.4. A partir da solicitação do Consórcio, o fornecedor terá 15 dias para repor os produtos 
os quais dispõe o item 6.6.3. 

 

7. PAGAMENTO 

7.1. O pagamento pelas aquisições deste objeto será efetuado em até 30 (trinta) dias a 
contar da conclusão da entrega de todas as quantidades de todos os itens da respectiva 
ORDEM DE COMPRA a que se referem. 

7.1.1. Pendências como falta de entrega de produtos, reposição de quebras, avarias ou 
extravio de volumes retardarão o pagamento até que resolvidas. 

7.2. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta corrente indicada 
no Anexo II. 

7.3. Havendo multas em virtude de sanções aplicadas por inadimplência, as mesmas serão 
retidas dos pagamentos a que o fornecedor tenha direito, caso o fornecedor não venha 
quitá-las no prazo de 10 dias mediante depósito na conta do Consórcio. 

7.4. Os pagamentos serão efetuados em conformidade à Instrução Normativa nº 1.234 da 
RFB. 

 

8. DEMAIS DISPOSITIVOS 

8.1. Quanto às obrigações, sanções, penalidades, e demais prerrogativas, a CONTRATADA 
ficará sujeita ao que estiver disposto e previsto no Edital.  

file://///192.168.5.251/Administrativo/Licitações/2022/Pregão%20Eletronico/PE%2004%202022%20-%20Medicamentos/farmacia1@consisa.rs.gov.br
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 

DADOS DE SUPORTE PARA CONTRATAÇÃO 

 

1. DADOS BANCÁRIOS: 

NOME DO BANCO: 

CIDADE: 

Nº DA AGÊNCIA: 

Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA: 

NOME DA CONTA CORRENTE: 

 

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL RESPOSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

NOME COMPLETO: 

CARGO OU FUNÇÃO: 

IDENTIDADE Nº : 

CPF Nº: 

TELEFONE PARA CONTATO: 

 

3. DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA EMPRESA 

Declaramos que os domicílios eletrônicos da empresa para recebimento dos documentos abaixo, 
são: 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ASSINATURA: _______________________________ 

ORDEM DE COMPRA: ______________________________ 

COMUNICADO DE IRREGULARIDADE: ____________________________________ 

ADVERTÊNCIA/SANÇÕES/PENALIDADES: __________________________________ 

 

4. DECLARAÇÃO DE ASSINATURA POR CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da 
“Ata de Registro de Preços”, o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato “PDF”, por 
certificação digital. 

Local e Data 

Nome e Assinatura do Representante da Empresa  
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA  

 

Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço:     
Telefone: 
Email:  

 

Item 
 

 

Descrição 
do Produto 

Registro 
ANVISA Unidade de 

Medida com 
Quantidade 
por 
embalagem 

Nome 
Comercial/
Modelo 
 
Fabricante 

Qtde. 
Preço 
Unitário 
cfe 

Tabela 
CMED 

Preço 
Unitário 
(R$) 

 

Preço 
Total 
(R$) 

-         

 

Quando se tratar de item desonerado de ICMS (conforme Convênio Confaz 87/2002), deve-se acrescentar a seguinte 
descrição: 

( 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$ ___ 

 

VALIDADE DA PROPOSTA:  

PRAZO DE ENTREGA: 

PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS: 
 

Declaramos que no preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita 
execução do objeto, composição do BDI, entrega no endereço do Consórcio, encargos sociais e inclusive as 
despesas com materiais e/ou equipamentos fornecidos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em 
geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e 
Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros 
ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, 
tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação. 

 

_________________________, em _____ de ____________ de 2022 

 

____________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa  
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PROCESSO nº 22/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 07/2022 

LICITAÇÃO COMPARTILHADA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº <nAta> 

 

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari (Consisa), adiante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR e os Municípios abaixo listados doravante denominados ÓRGÃOS 
PARTICIPANTES, em face da classificação da proposta em pregão, resolvem registrar os 
preços da empresa a seguir qualificada, denominada FORNECEDOR, nos termos da 
Resolução nº 26 de 26 de dezembro de 2014, da Resolução nº 03 de 28 de abril de 2021, 
da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro 
de 2006 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

ÓRGÃO GERENCIADOR: 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI, 
CONSISA, Autarquia Municipal, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas sob o nº 07.242.772/0001-89, com sede na Rodovia ERS 130, nº 
3665 sala 08, Bairro Montanha, Lajeado/RS, representado por seu 
Presidente Marcos José Scorsatto, Prefeito de Itapuca, brasileiro, inscrito 
no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 602.741.310-72, portador da 
Cédula de Identidade nº 9044073857, expedida pela SSP/RS residente 
e domiciliado em Itapuca/RS. 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 

Municípios de ANTA GORDA, ARROIO DO MEIO, ARVOREZINHA, BOM 
RETIRO DO SUL, BOQUEIRÃO DO LEÃO, 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, POUSO NOVO, 
PROGRESSO, PUTINGA, RELVADO , ROCA SALES, SÉRIO, SANTA CLARA 
DO SUL, SÃO JOSÉ DO HERVAL, SÃO VALENTIM DO SUL, TEUTÔNIA, 
TRAVESSEIRO , VESPASIANO CORRÊA, WESTFÁLIA e UNIÃO DA SERRA.
  

FORNECEDOR: 
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<RAZÃOSOCIAL>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n. <cnpj>, com sede no(a) 
<Endereço>, <cidade>/<UF>, neste ato representada por seu <Cargo>, 
<REPRESENTANTE>, brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o n. <cpf>, portador(a) da Cédula de Identidade n. <rg>, 
expedida pela <ÓRGÃO>, residente e domiciliado(a) <residente>. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O presente instrumento tem por objeto registrar os preços para futura e eventual 
aquisição de MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E ALIMENTOS FUNCIONAIS 
PARA USO HUMANO, de acordo com os quantitativos estimados e as condições e 
especificações do referido edital e consoante apresentadas na proposta do fornecedor 
vencedor do Pregão Eletrônico nº 07/2022, conforme discriminado abaixo: 

Item 
 

 

Especificação 
do 
Objeto 

 

Marca/ 
Modelo 

 

Unidade 
de 
Medida 

Qtde. Preço 
Unitário 
(R$) 

 

Preço 
Total 

(R$) 

-       

 

CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DO OBJETO 

2.1. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP será realizado no prazo 
de validade da Ata de Registro de Preços. 

2.2. A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a 
necessidade de cada Município Consorciado. 

2.3. Por ocasião da emissão da ORDEM DE COMPRA ou NOTA DE EMPENHO, o Órgão 
Gerenciador poderá exigir do licitante vencedor a apresentação das Certidões Negativas, 
bem como a comprovação das condições de habilitação consignadas neste edital, que 
deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência da Ata ou Contrato. 

2.4. As ORDENS DE COMPRA serão encaminhadas para cada fornecedor no e-mail que foi 
indicado no Anexo II do respectivo Edital. 

2.4.1. Recebida a ORDEM DE COMPRA e anteriormente à emissão da respectiva nota fiscal 
para entrega dos produtos, o fornecedor DEVERÁ enviar exclusivamente pelo e-mail 
laudos.consisavrt@gmail.com o seguinte documento: 

I - Laudo analítico de produção do medicamento por lote fornecido pelo próprio 
Laboratório ou Laboratório credenciado à rede REBLAS. 

CARACTERÍSTICAS DA ENTREGA 

mailto:laudos.consisavrt@gmail.com
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2.5. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a 
contar do envio da Ordem de Compra de que trata o item 2.4, no endereço do Órgão 
Gerenciador indicado no preâmbulo. 

2.5.1. As entregas somente poderão ocorrer nas segundas, terças e quartas-feiras e deverão 
ser previamente agendadas pela TRANSPORTADORA FINAL através dos telefones (51) 3710-
2706, (51) 3748-4845 ou (51) 99964-6735 com o Setor de Farmácia. 

2.5.2. Os medicamentos entregues deverão conter: bulas, rótulos 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".  

2.5.3. As embalagens (caixa, cartela e etc) e quantitativo por embalagem entregues devem 
ser idênticas àquelas constantes na proposta da licitante, julgada e homologada pelo 
Consórcio durante a licitação. 

2.5.3.1. Comprimidos ou cápsulas que estiverem sujeitos a acondicionamento em frascos: 
NÃO serão aceitas embalagens com mais de 60 compridos ou cápsulas.  

2.5.3.2. As ORDENS DE COMPRA enviadas ao fornecedor podem vir a apresentar 
quantitativo superior ou inferior se comparado à quantidade da embalagem informada na 
proposta da licitante e ora aprovada pelo Consórcio. Nesses casos, o fornecedor deve 
entregar a exata quantia de modo a impedir a quebra do quantitativo da embalagem ora 
aprovada. Por exemplo: o item ‘X’ possui embalagem aprovada com 28 comprimidos e a 
ORDEM DE COMPRA foi enviada com 300 comprimidos. O fornecedor deve entregar 
apenas 280 comprimidos (10 caixas com 28 comprimidos cada), solicitando assim o 
estorno de 20 comprimidos. 

2.5.4. Não serão aceitos mais do que dois lotes de medicamentos por ORDEM DE COMPRA, 
excetuando-se as solicitações feitas previamente e por escrito e autorização expressa do 
Município requisitante de tal item. 

2.5.5. Nas soluções orais, suspensões e xaropes deverão estar incluídos, em cada 
apresentação, o COPO/COLHER de medida ou o equivalente DOSADOR. 

2.5.5.1. Da mesma forma, os cremes com os respectivos aplicadores vaginais, deverão vir 
acondicionados individualmente, bem como conter em cada embalagem unitária a ser 
dispensada aos usuários 01 (uma) bisnaga de creme + 01 (um) aplicador protegido 
(asséptico).  

2.5.6 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. Não serão aceitos blisters soltos e/ou embalagens secundárias abertas e/ou 
incompletas. 

2.5.7. As caixas de ampolas devem vir acondicionadas e identificadas em caixas que 
contém somente ampolas, não devendo conter outras formas farmacêuticas. 
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2.5.8. As caixas com frações de medicamentos devem ser identificadas com o que consta 
na mesma: descrição do item, quantidade, lote, fabricação e validade. Deve ser 
acondicionado no máximo 1 (um) item por fração. 

2.5.9. As caixas devem ser entregues completas, com as etiquetas originais do laboratório: 
com descrição, lotes e validades dos medicamentos visíveis. 

2.5.9.1. As etiquetas da transportadora e/ou do fornecedor não devem estar sobrepostas nas 
etiquetas originais dos laboratórios impedindo a visibilidade da descrição, dos lotes e 
validades dos medicamentos.  

2.5.10. Em caso de devolução de mercadoria por não atendimento às especificações desta 
Ata ou Edital e seus anexos respectivos, o FORNECEDOR deverá solucionar quaisquer 
pendências e entregar os produtos em até 7 dias a contar do envio da advertência do 
Órgão Gerenciador. 

2.5.11. Passado o prazo indicado no item 2.5 sem que o fornecedor tenha efetuado a referida 
entrega, o Consórcio emitirá um COMUNICADO DE IRREGULARIDADE e enviará ao 
fornecedor. 

2.5.11.1. Pedidos de prorrogação do prazo de entrega somente deverão ser enviados pelo 
fornecedor após o recebimento da Comunicação de Irregularidade de que trata o subitem 
anterior. Assim, o pedido de prorrogação de prazo terá natureza de defesa (para com a 
Comunicação) e deverá ser enviado no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do 
recebimento da Comunicação, devendo o fornecedor comprovar formalmente as razões 
que motivaram o inadimplemento, para fins de análise do deferimento ou indeferimento 
do pedido. A defesa deve ser enviada exclusivamente para o e-mail 
farmacia1@consisa.rs.gov.br, devendo o fornecedor certificar-se de que o Consórcio 
recebeu a mesma. 

2.5.11.2. Não serão aceitos pedidos de prorrogação de prazo de entrega sem que o 
fornecedor tenha recebido o COMUNICADO DE IRREGULARIDADE. 

2.5.11.3. Ainda que os produtos possam ter sido faturados, caso o fornecedor receber o 
COMUNICADO DE IRREGULARIDADE, deverá defender-se conforme dispunha o subitem 
2.5.11.1 

2.5.12. Quando se tratar de entrega de item aderido de outro fornecedor: 

a) se o item aderido tiver demanda represada anterior à adesão (se já foram emitidas 
ORDENS DE COMPRA para aquisição e restaram sem sucesso na entrega), o prazo de 
entrega de tal quantitativo será reduzido para 5 (cinco) dias úteis; 

b) demais ORDENS DE COMPRA (novos pedidos mensais) emitidas serão entregues 
conforme o disposto no item 2.5. 

2.5.12.1. Anteriormente à efetivação da adesão, o fornecedor será consultado quanto à 
capacidade de atendimento do prazo indicado no item 2.5.12 letra ‘a’, podendo sofrer 
penalizações caso dê o aceite e a entrega não for efetivada conforme o disposto. 

CARACTERÍSTICAS DO TRANSPORTE 

file://///192.168.5.251/Administrativo/Licitações/2022/Pregão%20Eletronico/PE%2004%202022%20-%20Medicamentos/farmacia1@consisa.rs.gov.br
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2.6. O transporte dos produtos adquiridos 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. 

2.6.1. 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. 

2.6.2. 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 Consórcio, e não somente do número de volumes, caso 
contrário a mercadoria poderá não ser aceita. 

CARACTERÍSTICAS DOS DOCUMENTOS FISCAIS 

2.7. Todos os DOCUMENTOS FISCAIS deverão conter obrigatoriamente: a descrição do 
produto (conforme descrito na ordem de compra); a marca/fabricante; o número do lote 
do produto; a data de validade e fabricação do produto; quantidade específica de cada 
lote se houver; tipo da embalagem (caixa e etc) e quantidade por embalagem; 

2.7.1. No campo de informações adicionais do DOCUMENTO FISCAL deve constar o número 
da ORDEM DE COMPRA respectiva e o número da licitação que originou este instrumento 
(P.E 07/2022). 

2.7.2. Deve acompanhar o DOCUMENTO FISCAL do fornecedor: 

I – Nota Fiscal de procedência do laboratório dos respectivos itens; 

2.7.3. Os DOCUMENTOS FISCAIS devem ser emitidos levando em consideração o disposto 
na Instrução Normativa da RFB nº 1.234/2012 e Resolução nº 07/2022 do Consisa quanto às 
retenções de IRRF ou outra que vier a lhes substituir durante a vigência deste instrumento. 

2.7.3.1 O valor a ser retido de IRRF deverá constar em campo adicional ou campo de 
informações complementares no DOCUMENTO FISCAL. 

2.7.4. Os DOCUMENTOS 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. 

2.7.5. Os DOCUMENTOS FISCAIS emitidos pelo fornecedor e que acompanharão os 
produtos por ocasião da entrega, deverão também ser enviados eletronicamente, em 
formato PDF, para o e-mail farmacia1@consisa.rs.gov.br ou outro a ser indicado pelo Órgão 
Gerenciador. 

2.7.6. Nos casos em que a quantidade da ORDEM DE COMPRA for divergente da 
quantidade por embalagem cotada pela empresa em sua proposta financeira conforme 
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situação descrita no item 2.5.3.1, o fornecedor deve anexar ao DOCUMENTOS FISCAL uma 
Carta de Estorno, sendo que a mesma também deve ser enviada eletronicamente para o 
e-mail farmacia1@consisa.rs.gov.br ou outro a ser indicado pelo Órgão Gerenciador. 

2.7.7. Eventuais reposições de mercadoria devem ser entregues acompanhadas de 
DOCUMENTO FISCAL emitido com natureza de operação “bonificação”, “reposição”, “outras 
saídas” ou semelhante. 

2.7.8. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante dos 
DOCUMENTOS FISCAIS deverá ser aquele registrado nesta Ata de Registro de Preços. 

SOLICITAÇÕES DE TROCA DE MARCA 

2.8. A solicitação de troca de marca, pelo fornecedor, deverá ocorrer previamente ao 
faturamento e ser direcionada por escrito para o e-mail da Central de Medicamentos 
(farmacia@consisa.rs.gov.br) que analisará o pedido. 

2.8.1. Caso o pedido de troca de marca se refira a algum item que conste com pendência 
de entrega, o fornecedor deverá indicar o número da ORDEM DE COMPRA respectiva na 
solicitação. 

2.8.2. Deverá acompanhar a solicitação, o documento indicado no item 10.4 letra ‘d” do 
Edital – Registro do Produto. 

2.8.3. Nos casos em que a troca de marca foi autorizada pelo Órgão Gerenciador e a 
quantidade mínima da embalagem é divergente à inicialmente homologada, o pedido 
deverá ser enviado em sua totalidade, e o excedente deverá ser bonificado. 

VALIDADE DOS PRODUTOS 

2.9. O prazo de validade dos produtos, por ocasião da entrega, não será inferior a 12 (doze) 
meses. 

2.9.1. 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. 

2.9.2. Poderá ser analisada a aceitabilidade de produtos com validade inferior a 12 (doze 
meses), desde que o fornecedor faça a solicitação expressa para os e-mails 
farmacia1@consisa.rs.gov.br e farmacia@consisa.rs.gov.br. No pedido deve constar que o 
fornecedor fará a referida troca assim que solicitado (sem qualquer ônus para o Consórcio), 
procedendo com a coleta e o descarte destes produtos com validade curta. 

2.9.2.1. Quando do recebimento e conferência dos produtos enviados com as validades 
divergentes a este item e que foram previamente aprovadas pelo Consórcio, será solicitado 
ao fornecedor que o mesmo emita e envie uma CARTA DE COMPROMETIMENTO DE 
TROCA no prazo de até 7 dias. 

2.9.3. A partir da solicitação do Consórcio, o fornecedor terá 15 dias para repor os produtos 
os quais dispõe o item 2.9.2. 

CLÁUSULA TERCEIRA – RECEBIMENTO DO OBJETO 

mailto:farmacia1@consisa.rs.gov.br
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3.1. O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior 
verificação da conformidade dos seus componentes e especificações constantes da 
proposta, quanto à marca, modelo, especificações técnicas e níveis de desempenho 
mínimos exigidos. 

3.2. Após recebimento provisório, o bem será recebido definitivamente mediante a 
verificação da qualidade e sua consequente aceitação, mediante Atesto da Nota Fiscal por 
servidor responsável do Órgão Gerenciador. 

3.3. Caberá ao servidor responsável rejeitar o produto que não esteja de acordo com as 
exigências desta Ata e do respectivo Edital. 

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO 

4.1. O pagamento pelas aquisições do objeto desta Ata será efetuado em até 30 (trinta) dias 
a contar da conclusão da entrega de todas as quantidades de todos os itens da respectiva 
ORDEM DE COMPRA a que se referem. 

4.1.1. Pendências como falta de entrega de produtos, reposição de quebras, avarias ou 
extravio de volumes retardarão o pagamento até que resolvidas. 

4.2. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta corrente indicada 
pelo fornecedor durante a licitação. 

4.3. Havendo multas em virtude de sanções aplicadas por inadimplência, as mesmas serão 
retidas dos pagamentos a que o fornecedor tenha direito, caso o fornecedor não venha 
quitá-las no prazo de 10 dias (contados da comunicação) mediante depósito na conta do 
Órgão Gerenciador. 

4.4. Os pagamentos serão efetuados em conformidade à Instrução Normativa nº 1.234 da 
RFB ou outra que se refira a retenções e vier a lhe substituir. 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

5.1. Será de responsabilidade do Fornecedor cumprir todas as obrigações constantes nesta 
Ata, no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda fica obrigado a: 

a) assinar esta Ata de Registro de Preços no prazo de até 3 (três) dias úteis, contado da data 
do recebimento; 

b) fornecer o objeto desta Ata na forma, nos prazos, nos preços registrados e no endereço 
do Órgão Gerenciador, observadas as condições estipuladas na proposta, nesta Ata de 
Registro de Preços (sobretudo nos procedimentos indicados na CLÁUSULA SEGUNDA), na 
Ordem de Compra/Nota de Empenho, no Contrato e/ou instrumento equivalente; 

c) responsabilizar-se por todas as despesas e custos oriundos das entregas bem como de 
suas eventuais trocas durante a validade do produto e durante a vigência das Cartas de 
Comprometimento de Troca; 
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d) efetuar a substituição do material que não corresponder ao exigido neste edital e seus 
anexos, a qualquer tempo e às suas expensas, inclusive quando o material apresentar 
irregularidades, defeitos ou problemas que impossibilitem o seu uso, no prazo de 7 (sete) 
dias a partir da notificação. 

e) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a 
regularidade fiscal e trabalhista junto ao Órgão Gerenciador sempre que solicitado; 

f) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Órgão Gerenciador, Órgãos 
Participantes ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, por atos relacionados ao 
descumprimento das obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços. 

g) observar os princípios de proteção de dados previstos no art. 6º da Lei n. 13.709/2018 (Lei 
Geral de Proteção de Dados) para execução do objeto adjudicado. 

h) manter cadastro (e-mails e telefones) atualizados junto ao Órgão Gerenciador, tendo em 
vista que os prazos da execução contratual contam a partir do envio das 
comunicações/documentos e não do seu recebimento. 

CLÁUSULA SEXTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

6.1. Nas hipóteses de não cumprimento das obrigações ora assumidas durante a licitação 
ou nas hipóteses de inexecução total ou parcial durante a execução desta Ata, Contrato ou 
instrumento equivalente, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor as sanções e 
penalidades indicadas na Resolução do Consisa nº 03 de 28 de abril de 2021: 

61.1. As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas na fase licitatória e/ou de 
execução do contrato estão sujeitas às seguintes sanções: 

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 Órgão Gerenciador e com 
seus municípios consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

6.1.2. 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.  

6.1.3. Pela recusa na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, dentro do prazo previsto 
no Edital:  
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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 Órgão Gerenciador e com 
seus municípios consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

6.1.4. 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 Órgão Gerenciador e com 
seus municípios consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

6.1.5. 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 Órgão Gerenciador e com 
seus municípios consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

6.1.6. 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 Órgão Gerenciador e com 
seus municípios consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  

6.1.7. 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 
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pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o Órgão Gerenciador 
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. 

6.1.8. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Contratado o 
contraditório e a ampla defesa. 

6.1.9. Da aplicação das penas acima descritas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados da intimação, o qual poderá ser enviado por e-mail. 

6.1.10. As multas de que tratam os subitens 6.1.1 a 6.1.6 deverão ser pagas em até 10 (dez) 
dias contados da comunicação, mediante depósito na conta bancária indicada no 
documento. Não sendo efetuado o depósito no prazo, o valor da multa será descontado 
de pagamentos a que o fornecedor tenha direito. 

6.1.10.1. Fracassada a cobrança da multa, a mesma poderá ser cobrada judicialmente. 

CLÁUSULA SÉTIMA – ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 
contidas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

7.1.1 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 promover as necessárias negociações junto aos 
fornecedores. 

7.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 
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I – convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado pelo mercado; 

II – frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem 
aplicação de penalidade; 

III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

7.1.3. 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: 

I – negociar os preços; 

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento (envio da Ordem de Compra), e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

7.2. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes de revisão não poderão ultrapassar os 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época 
do registro – equação econômico-financeira. 

7.2.1. Será considerado preço de mercado o que for igual ou inferior ao menor preço 
daqueles apurados pelo Consisa para o objeto pesquisado. 

7.2.2. Enquanto vigente a validade da proposta financeira da licitante, conforme disposto 
no item 8.3 letra ‘e’ do Edital, não serão atendidos os dispositivos do subitem 7.1.3.  

7.3. O Órgão Gerenciador poderá entrar em contato com o fornecedor para verificar se há 
interesse em adesão a determinado item, tendo a empresa 48 horas para responder sobre 
o aceite. Caso contrário a consulta será destinada ao próximo fornecedor do ranking. 

7.4. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação 
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa. 

CLÁUSULA OITAVA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. Este Registro de Preços poderá ser cancelado, de pleno direito, além de outras 
hipóteses: 

a) pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o 
Fornecedor: 

I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

II - não aceitar a autorização de fornecimento de compra (Ordem de Compra) no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
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III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

IV - estiver presentes razões de interesse público; 

V - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Órgão Gerenciador ou com 
qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

VI - for impedido de licitar e contratar com Órgão Gerenciador ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002. 

b) pelo FORNECEDOR, desde que vencida a validade de sua proposta financeira e 
mediante solicitação por escrito encaminhada ao Consisa, na hipótese de comprovação 
de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior, que venha a 
comprometer o cumprimento das exigências da Ata de Registro de Preço. O Consisa 
avaliará as razões do pedido e, caso não as aceite, abrirá processo específico para aplicação 
das penalidades previstas neste Edital, garantidos a ampla defesa e o contraditório. 

8.2. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 
formalizado por despacho da autoridade competente e registrado, por apostilamento, 
nesta Ata de Registro de Preços. 

8.3. A comunicação do cancelamento do registro de preços, nos casos aqui previstos será 
efetuada, preferencialmente, por correspondência eletrônica com aviso de recebimento. 

8.4. O inadimplemento de qualquer item do Edital, da Proposta, da Ordem de Compra e 
da Ata ensejará, a critério do ÓRGÃO GERENCIADOR, o cancelamento do Registro de 
Preços do FORNECEDOR, sujeitando-o às penalidades previstas no Edital e instrumentos 
correlatos. 

CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços 
correrão a conta de dotação específica consignada no Orçamento do Órgão Gerenciador 
e subjetivamente no Orçamento do Órgão Participante respectivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO 

10.1. A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Administrativo nº 
22/2022, ao Pregão Eletrônico nº 07/2022 (Registro de Preços), realizado pelo Consórcio 
Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari, Órgão Gerenciador. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA 

11.1. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar 
de XX/XX/2022. 

11.2.  A vigência para a execução dos Contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços 
observará ao disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura não gera ao (Órgão 
Gerenciador (CONSISA) ou para os Órgãos Participantes a obrigação de solicitar os 
fornecimentos que dele poderão advir independentemente da sua estimativa de 
consumo. 

12.2. Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital e o preço registrado, o 
Órgão Gerenciador poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a 
ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro 
classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado. 

12.3. A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos 
Participantes a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização 
de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

12.4. O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das 
suas obrigações para com o Órgão Gerenciador (Consisa) e com os Órgãos Participantes, 
nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte 
integrante da presente Ata de Registro de Preços e a reger as relações entre as partes, para 
todos os fins, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO 

13.1. É competente o foro da Comarca de Lajeado/RS para dirimir quaisquer discussões 
oriundas da presente Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de 
Preços. 

Lajeado/RS, ....../......./2022 

 

 

 

 

Marcos José Scorsatto 
Presidente do Consisa 

 

 

Representante Legal do Fornecedor 
 <XXXXX> 
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Jonas Cristiano Fritsch 

Assessor Jurídico 

OAB/RS 72.203 
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