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MUNICÍPIO OE

PLANALTO

CNPJ: 76.460.525/0001-15

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ
Planalto-PR, 25 de Abril de 2022.

DE: Gilmar Luiz Scherer- Secretário de Saúde

PARA: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

G CONVITE □pREGAO □ TP
LiCrfAÇAO N.":
SOLK^ITAÇAO:

PR0CE8SC(S);4nL^
Senhor Prefeito,

jqcr iSÕâl

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização objetivando a

aquisição de DIETAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIS
destinados às ações de promoção à saúde da Secretaria de Saúde e dispensação nas

UNIDADES DE SAÚDE do município de Planalto - PR e ALIMENTO PARA DIETA
ESPECIAL COM RESTRIÇÃO DE AMINOÂCIDOS - TIROSINEMIA (TYROMED B
PLUS), destinados ao uso de paciente por demanda judicial para fornecimento da mesma.
i

;ltem

UND.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QTDE.

VALOR

36

R$2.271,38

50

RS 141,56

40

R$154,73

400

RS 49,76

Alimento para fim especial para dietas com restrição de
1

1 ^

lata

lata

aminoácidos, para controle dietético de crianças acima de 1 ano
portadoras de Tirosinemia. Contém uma mistura de aminoácidos
(isenta de fenilalanina e tirosina) adicionada de carboidratos,
vitamias e minerais. Lata com 500g. obs TYROMED B PLUS
(DEMANDA JUDICIAL)

Módulo de proteína de alto valor biológico para uso enteral e/ou
oral, composto pó 100% de proteína do soro do leite, sem adição
de gordura e carboidrato. Embalagem contendo no mínimo 250
gramas.

Fórmula infantil destinada a necessidades díetoterápicas

3

lata

específicas, nutricionalmente completa para lactentes e de
seguimento para lactentes e crianças de primeira infância.
Densidade calórica de 1 Kcal/ml. Hipercalórica. Fonte protéica de
soro de leite desmineralizado e caseinato. Contém LCRufas,

nucleotideos, beta caroteno, prebióticos. isenta de glútem. Lata
400 gramas.

4

lata

Fórmula infantil de segmento, para lactentes de 6 a 12 meses
de idade, com relação proteínas do soro do leite/caseína, com
prebióticos, DHA e ARA. Enriquecida com substâncias
coadjuvantes que estimulam beneficamente a resposta
imunológica, vitaminas, ferro e outros oligoelementos. Lata de
8D0g
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Dieta infantil polimérica de 1 a 10 anos. Fórmula polimérica
sem sabor nutricionalmente completa, para crianças maiores de
01 ano de idade, normocaiórica, normoproteica, em pó, com
proteína de alto valor biológico e IDR para macro e micro
nutrientes. Utilizada por via oral ou enteral, isento de lactose e

60

R$ 66,68

120

R$ 36,55

4

R$ 69,92

50

R$ 18,74

100

R$ 107,04

glúten. Lata de 40ag. FORTINI(DEMANDA JUDICIAL)

Nutrição completa e especializada para recuperação e / ou
6

frasco

V

manutenção do estado nutricional e de um adequado controle
giicêmico (Diabetes tipo 1 e 2) isenta de glúten, lactose,
sacarose . Embalagem lOOOmI. Densidade caiórica 1,0 Kcal/mi:
Produto de referência; Diamax IG

Espessante para alimentos, contendo amido de milho
instantâneo ou espessante goma xantana
7

caixa

para espessar

alimentos líquidos e semisólidos e que mantenha a viscosidade
desejada / proposta tempo indeterminado, sem cor e sem sabor e
livre de grumes. Isento de sacarose, lactose e glúten.
Apresentação: Caixa com 24 saches de 1,2g/cada

Suplemento alimentar líquido, hipercaiórico, densidade caiórica
8

frasco

r

9

lata

de no mínimo 1,5 kcai/ml, hiperprotéico, mínimo de 20% de

proteína, com ou sem fibras, rico em vitaminas e minerais.
Apresentação em embalagem de 200 a 250mi, Sabores diversos.

Nutrição completa em pó, para dieta enteral ou orai, para
manutenção e/ou recuperação do estado nutricional e adequado
controle giicêmico (Diabetes tipo 1 e 2). Embalagem de 400g.
Isenta de glúten, sem adição de sacarose. Densidade energética
de 0,94Kcai/ml. Distribuição energética: 20% proteína,
Carboidratos 37%, Gordura 34%. Produto de Referência:
Glucerna

O custo total da aquisição solicitada importa no valor de R$ 135.248,36 (cento e trinta e
cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos).

Gilmar Luiz Scherer

Secretário de Saúde
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E-mail: píanalto@planalto.pr.gov.br
3ão Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ
TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DO OBJETO

Aquisição de DIETAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIS destinados a

atender necessidades nutricionais específicas de crianças, adultos e idosos que estão vinculados a

Secretaria Municipal de Saúde e ALIMENTO PARA DIETA ESPECIAL COM RESTRIÇÃO DE
AMINOÁCIDOS — TIROSINEMIA (TYROMED B PLUS), destinados ao uso de paciente por demanda
judicial (Autos 1784-51-2013.8.16.0061).
2.
ÓRGÃO INTERESSADO
Secretaria Municipal de Saúde

3.

RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

Gilmar Luiz Scherer

4.

DA JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO
Justifica-se a presente aquisição visando cumprir o determinado na demanda judicial (Ação Cível
Autos r\° 0001784-51.2013.8.16.0061) para fornecimento de dieta específica que uma paciente do

município precisa, segue anexa documentação, enquanto precisar, sendo que conforme a paciente vai
crescendo e desenvolvendo a dieta muda e o município precisa fornecer o objeto determinado em cada
fase de desenvolvimento.

Ademais, a Secretaria Municipal de Saúde justifica a aquisição das fórmulas infantis, dietas
enterais, suplementos e módulos alimentares com o objetivo de atender necessidades nutricionais
específicas de crianças, adultos e idosos que estão vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, os
objetos a serem adquiridos serão usados para atender os pacientes que possuem algum tipo de alergia
ou intolerância, casos de desnutrição e estágio avançado de perda de peso e massa muscular, câncer,
diabetes, sondagem (dieta enteral), lactentes de a O a 6 meses de vida na impossibilidade da
amamentação e crianças de 6 meses a 1 ano de idade.

As quantidades requisitadas foram baseadas no número usado no ano 2021, de acordo com o
Pregão Eletrônico 44/2022. Outro destaque é a juntada de informação onde consta todos os objetos e
dietas adquiridas pela Paciente de Demanda Judicial em 2021 na Secretaria de Saúde.
Considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988, em especial o seu artigo 196, que
diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitáriO\às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação:
Considerando a lei 8.080, de Setembro de 1990 que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes;

Considerando os termos do art. 28 do Decreto n° 7.508, de 2011, que garante ao usuário do
SUS, o acesso universal e igualitário à assistência terapêutica integral;
Considerando que esta secretaria, tem por atribuição, comprar e fornecer as dietas, suplementos
e fórmulas que estão previstas no Protocolo Regional de Terapia Nutricional, o qual foi pactuado entre a
Comissão de Assistência Farmacêutica, Comissão de Terapia Nutricional, Conselho Regional dos
Secretários Municipais de Saúde, gestão municipal e Conselho Municipal de Saúde de Planalto;
Considerando que algumas dietas e suplementos utilizados por pacientes de demanda judicial
não estão contemplados no Protocolo Regional de Terapia Nutricional, devendo assim ser comprados
conforme as necessidades do município, e que estamos atualmente com pouco saldo na licitação
vigente para aquisição dos referidos itens;
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Considerando que estamos com pacientes diabéticos acamados utilizando apenas dieta
industrializada para nutrição via sonda e também muitas crianças com prescrição médica para receber
fórmula infantil de segmento, que não está padronizada no protocolo regional;
Considerando que a maioria das intervenções em saúde está diretamente relacionada ao estado

nutricional dos pacientes, onde um aporte adequado de nutrientes, na quantidade certa, contribui para
uma melhor recuperação da saúde dos pacientes, e que alguns pacientes acamados dependem
exclusivamente da dieta enteral/oral industrializada para se alimentarem. Portanto, é necessário a

formação de estoques de segurança, bem como, viabilizar o registro de preços como forma de garantir
o fornecimento das referidas, dietas, fórmulas e suplementos;
Sendo assim, o Município de Planalto - PR, por meio da Secretaria Municipal de Saúde DECIDE
pela abertura de licitação através de Pregão Eletrônico para a contratação de empresa para aquisição
das dietas, suplementos alimentares e fórmulas infantis, conforme relação constante do item 05 do
presente instrumento.
5. DOS PRODUTOS

ilteni

1

UNO.

lata

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ^

QTDE.

Alimento para fim especial para dietas com restrição de
aminoácidos, para controle dietético de crianças acima de 1 ano
portadoras de Tirosinemia. Contém uma mistura de aminoácidos
(isenta de fenllalanina e tirosina) adicionada de carboidratos,

36

VALOR

VALORA
Total

Unitário

R$
R$
2.271,38 81.769,68

vitamias e minerais. Lata com 500g. obs TYROMED B PLUS

(DEMANDA JUDICIAL)
Módulo de proteína de aito valor biológico para uso enteral e/ou
2

lata

oral, composto pó 100% de proteína do soro do leite, sem adição
de gordura e carboidrato. Embalagem contendo no mínimo 250

50

R$
141,56

R$
7.078,00

40

R$
154,73

R$
6.189,20

400

R$
49,76

gramas.

Fórmula Infantil destinada a necessidades dietoterápícas

específicas, nutricionalmente completa para iactentes e de

seguimento para iactentes e crianças de primeira infância.
3

lata

Densidade caiórica de IKcai/ml. Hipercaiórica. Fonte protéica de
soro de leite desmineralizado e caseinato. Contém LCPufas,

nucleotídeos, beta caroteno, prebióticos. isenta de giútem. Lata
400 gramas.

Fórmula infantil de segmento, para Iactentes de 6 a 12 meses
de idade, com relação proteínas do soro do leite/caseína, com
4

lata

prebióticos,

DHA

e

ARA.

Enriquecida

com

substâncias

coadjuvantes que estimulam beneficamente a resposta
imunológica, vitaminas, ferro e outros oligoelementos. Lata de

R$
19.904,00

800g

5

lata

Dieta Infantil polímérica de 1 a 10 anos. Fórmula polimérica sem
sabor nutricionalmente completa, para crianças maiores de 01 ano
de idade, normocalóhca, normoproteica, em pó, com proteína de
alto valor biológico e IDR para macro e micro nutrientes. Utilizada
por via oral ou enteral, isento de lactose e glúten. Lata de 400g.

60

R$

66,68

R$
4.000,80

FORTINI(DEMANDA JUDICIAL)
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Nutrição completa e especializada para recuperação e / ou
manutenção do estado nutricional e de um adequado controle
6

frasco

glícêmico (Diabetes tipo 1 e 2) Isenta de glúten, lactose, sacarose

120

R$
36,55

R$
4.386,00

4

R$
69,92

R$
279,68

50

R$
18,74

R$
937,00

100

R$
107,04

R$
10.704,00

. Embalagem lOOOmI. Densidade calórica 1,0 Kcai/ml: Produto de
referência: Diamax IG

Espessante para alimentos, contendo amido de milho
instantâneo ou espessante goma xantana para espessar alimentos
7

caixa

líquidos e semisólidos e que mantenha a viscosidade desejada /
proposta tempo indeterminado, sem cor e sem sabor e livre de

grumes. Isento de sacarose, lactose e glúten. Apresentação: Caixa
com 24 saches de 1,2g/cada

Suplemento alimentar líquido, hipercalórico, densidade calórica
8

frasco

de no mínimo 1,5 kcal/mi, hiperprotéico, mínimo de 20% de
proteína, com ou sem fibras, rico em vitaminas e minerais.

Apresentação em embalagem de 200 a 250ml. Sabores diversos.

9

lata

Nutrição completa em pó, para dieta enteral ou oral, para
manutenção e/ou recuperação do estado nutricional e adequado
controle glicêmico (Diabetes tipo 1 e 2). Embalagem de 400g.
Isenta de glúten, sem adição de sacarose. Densidade energética
de 0,94Kcal/ml. Distribuição energética: 20% proteína,
Carboidratos

37%,

Gordura

34%.

Produto

de

Referência:

Glucerna
Total

135.248,36

6. CONDIÇÕES DOS ITENS
6.1. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens contendo o nome do fabricante,
trazendo impressa a composição quantitativa e qualitativa dos ingredientes, número do lote, data de
fabricação, data de validade e lacre de segurança íntegro;
6.2. Os itens deverão estar no mínimo 6 meses antes do prazo de validade total. Na hipótese de

absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente
avaliada pela instância gestora, a Secretaria poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se
o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização
dos medicamentos no período de validade;

6.3. As embalagens não poderão ter rasuras nos números de lotes e datas de validade;
6.4. Quando os produtos forem fracionados, ou seja, não estiverem em sua embalagem secundária
original, os mesmos devem ser acondicionados de forma a evitar quebras, vazamentos e desvios de
qualidade;
6.5 Os itens devem ser acondicionados e transportados de forma segura, evitando perdas e transtornos
no momento das entregas.
7.

DA ENTREGA

7.1. O prazo de entrega dos itens é de 7 dias corridos após o recebimento da Solicitação de Compra,
que será enviada via e-mail da empresa, conforme necessidade da secretaria;
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7.2. Os itens deverão ser entregues no almoxarifado da Central de Assistência Farmacêutica
localizado na Rua Júlio Skrzypczak, 742 - Bairro; Nossa Senhora de Lourdes, CEP: 85750-000,
município de Planalto-PR, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h;
7.3. Os itens serão recebidos, imediatamente depois de efetuada a entrega, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
7.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. São obrigações da Contratante:
8.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
8.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
8.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
8.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, após o
ATESTO da Nota Fiscal/Fatura pelo servidor do Serviço de Saúde;
8.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa
fornecedora atinentes ao objeto do edital;
8.7. Acompanhar, fiscalizar e supervisionar o fornecimento dos produtos, por meio da verificação das
especificações do edital e quantidades solicitadas, bem como a qualidade dos mesmos;
8.8. Devolver todo e qualquer produto que estiver fora das especificações e solicitar expressamente a
sua substituição.
8.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:
9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, procedência, registro e validade;
9.3. Todos os produtos deverão observar rigorosamente as determinações legais no que tange ao
registro, autorização de produção, ao armazenamento e à comercialização nos órgãos competentes;,
9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990); 7.1.3. substituir, reparar ou
corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou
defeitos;

9.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
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9.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.7. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a terceiros em
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
9.8. Substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o item que for considerado defeituoso pelo
requisitante;

9.9. Apresentar documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, sempre que
solicitado;

9.10. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e
municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
9.11. Entregar os produtos em suas embalagens originais e em perfeitas condições;

9.12. Cumprir, as suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações;
9.13. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial
quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas
relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete.

10. SU BCONTRATAÇÂO
A contratada não poderá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer forma a que está obrigada.
11.

CUSTO ESTIMADO

O custo estimado total da presente contratação é de R$ 135.248,36 (cento e trinta e cinco mil,
duzentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos).
Os valores estimados supracitados não implicam em previsão de crédito em favor da contratada,
que somente fará jus aos valores após a solicitação da compra através de pedido formal e conseqüente
entrega dos itens;
Os custos estimados da contratação foram apurados mediante cotação de preços com os
fornecedores e cotação no site do banco de preços, sendo utilizado a média dos valores obtidos. Foi
também solicitado orçamento das empresas Medigram, Nutriport, RCA Materiais, União Nutricional e
Savimed, mas estas não retornaram as solicitações de orçamento.

12. DA GERENCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
O contrato será acompanhado gerenciado e fiscalizado pelo Secretário Municipal de Saúde.
7

Planalto, 26 de abril de 2022.

GILMAR LUIZSCHERER

SECRETÁRIO DE SAÚDE

LUIZ CARLOS-BONI
PREFEITO MUNICIPAL
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Parecer Técnico

(41)3053-9676 ou (41)9141-8484
rn r i n ■

judiciai

CEAF - Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
i
Parecer Técnko:

Médico/OVAUO: Q

Farmacêutico/Cemepars Q
Médico/Cemepar: Q
Data de Retomo:

Observação:

?rA®9.!?.Ções quanto ao
Solicitações

Data

ADENDO NO 308/2020 PGE/PRS

iDescrtcão do Adendo

NECgSARIO O AUMENTO OA obsAGEM ^
Ob^rvações
1)TELEFONE DO

2)ADENDO À
Medicamentos

Medicimento

(JUD) NmSINONE lOMG (importado)
(JUD) NmSINONE 2MG

(JUD) NmsiNONA lOMG

(JUD) NÍTISINONE SMG

03/02/2020 09:21:38

Adendos

®392

Adendo

http://www.cmde.parana.pr.gov.br/cmde_j)r/consuItarFichaTecnica.do?action=(carregarlnterfaceExi

Inativo

Situação

PRAZO: 10(DEZ)

POSOLOGIA E

COMO A
^GORA NÃO SERÁ MAIS NECESSÁRIO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NA DOSAGEM DE 2 MG,BEM PARANA,
COMO SERÁ

A ANÁLISE DA EFICÁCIA i

RESPONSÁVEL: FERNANDO ALCÂNTARA CASTELO

DATA: 31/01/2020
DE: PROCURADORIA DE SAÚDE

EMAIL: FERNANDOALCANTARA@PGE.PR.GOV.BR
Para»

de VALORES NO MONTANTE I

'

™ OEAmKn.AÇÃO MTUraT.

PÚBLICA DE CAPANEMA

1)TIPO E NÚMERO DA AÇÃO2) ORIGEM:

MANUELA DELEPIANE OSTAPIUK

3) NOME DO PACIENTE:

CPF: 056574789-40
4)ADENDO:

SJIA E orro CENTAVOS) CONFORME mÍnUTA^ BAQUEIO
MEDICAMENTO NniSINONE 05 MG,SUFiSíre
PARA^
PERÍODO DE 02 MESES DE TRATAMENTO.
'"= •'ARA O

Consulta

Fluxo Estoque

Administração

Gerencwl

Programação e

Sair

Usuário: FERNANDA CARLA ORSO SOARES ÜAF: FE 08 PM Planalto

Produção APAC

Data da Citação: 01/10/2013

Valor da Multa por Dia: 1000,00

lilip.// W w w.i/iiiuc.ptti<uia.pi.5\.

Processo Judldal

Prazo em dias: 5

Determinação de Perfda: Não

Data da Liminar:

Desorição do Réu:

Data do Ofido: 01/10/2013

CNS;898.0042.0239.7306 CPFs 056.574.789-40 Situação do Usuário: ATIVO N® interno: 247.270

AvaHaçâo Téoika Autorização

CE/\F - Componente Especializado da Assistência harmaceutica

Atendimento

Consulta > Ficha Técnica

Ficha Técnica Judiciai
Identificação do Usuário

Dados da Origem

Número do Oficio: 035

Órgão de Origem: PROCURADORIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO

VARA CÍVa.DA COMARCA DE CAPANEMA

Advogado Responsável: MICHAEL JÚNIOR FERREIRA DOS SANTOS(PROCURADORIA DA SAÚDE)
Dados do Objeto

Tribunal:

Locai de Entrega:

Tipo da Ação: AÇÃO 0RDD>4ÁR1A
Réu: Município e Estado

Município Réu: Capanema

Advogado Autor: RENATA FARAH PEREIRA DE CASTRO
Data da Propositura:

Data do Cumprimento: 06/10/2013

Prazo: Dias

Reembolso pela União: Não

Patologia: TIROSENEMIA

Duração do Tratamento: POR TEMPO INDETERMINADO
Posoiogia: 1) NinSINONE 5MG: TOMAR(01) UM COMP. AO DIA
Situação da Ficha Técnica: Ativo
Estágio da Ação:

Observação da Situação: A; ATIVO EM 08/07/21

Novos Medicamentos:

Alteração de Dose - Quantidade Mensal:
Alteração de Dose - Apresentação:

Depósito ludidal: Sim

Permite Substituição:

Modo de Cumprimento:

Observação do Depósito Judidal; R$137.312,38

Dados na Justiça Federal
Tribunal Federal:

Número dos Autos Na Justiça Federai:

Data dos Autos na Justiça Federal:

íO/05/2022 10:5

C N P J.: 76.460.526/0001-16

Prefeitura Municipal de Planalto

^ Saldas de insumos

Página: 1 de 6

Data: 10/05/2022

Horário: 10:59:17

fâ' Unidade de Saúde = 4 - PSF6 NISII PLANALTO

E Locai de Armazenamento = 4 - PSF5 NiS li PLANALTO
® Data da Salda entre 01/01/2021 e 31/12/2021
Usuário = 17841
Quantidade

Unidade de Saúde Data da Saída

Insumo

scrição

scrição Compieta
Lote
Valor Total

Pri ncípio Ativo
Pri

4 03/02/2021
■RO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML
641

2,92
4 03/02/2021

COOLETlLlCO 70%1000ML
7569

4.19
4 03/02/2021

/VA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIA
d

75,80
4 03/02/2021

ERINGA 20 ML COM AGULHA 25/7
677

7.46
4 03/02/2021

ÍAZET1P0QUEU091CM/91M
685

42,87
4 03/02/2021

;UPLEMENTO ALIMENTAR FORTINI LATA 400G
120,06
4 03/02/2021
[YROMED

10761

5.400,00
4 02/03/2021

SUPLEMENTO ALIMENTAR FORTINI LATA400G
120,06
4 02/03/2021
TYROIviv..

10761

5.400.00
4 02/03/2021

SERINGA 20 ML COM AGULHA 25/7
7,96
4 05/04/2021
TYROMED

10761

5.400.00
4 05/04/2021

SUPLEMENTO ALIMENTWí FORTINI LATA 400G
10480

120.06
4 05/04/2021

SORO FISIOLOGICO 0.9% 500 ML
641

5.99
4 05/04/2021

SORO FISIOLOGICO 0.9% 250 ML

0009

5.17.12.147

IDS Desenvolvimento de Software & Assesso

Programa: TDmWSaid5153 - SARSaida.fr3

^ Prefeitura Municipal de Planalto

C.N.P.J.: 76.460.526/0001.16

^ Saídas de Insumos

I Unidade de Saúde = 4 - PSF5 NIS II PUNALTO
i: Data da Saída
Armazenamento
= 4•PSF5
NIS II PLANALTO
>
entre 01/01/2021
e 31/12/2021
Usuário = 17841

Unidade de Saúde Data da Saída
insumo

Descrição

Descrição Completa

Lote

Valor Total

Princípio Ativo

4 05/04/2021

agua destilada solução injetável frasco 10 ML
7671

3,03
05/04/2021

DIPIRONA SODICA solução oral 500 MG/ML FRASCO 10 ML
8857

4 05/04/2021

IBUPROFENO suspensão oral 50 MG/ML FRASCO 50 ML
7383

,,.W. de PROCEDIMENTO TAMANHO
^ 05/04/2021
luva
MEDIA
83,35

4 05/04/2021

ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1000ML
1UÜ57

3^92
4 05/04/2021

SERINGA 20 ML COM AGULHA 25/7
677

597

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500
5,99

4 05/05/2021
lYROMED

^"'6^

5.400,00

SUPLEMENTO ALIMENTAR FORTInTw-A40og
120,06

SERINGA 20 ML COM AGULHA^S/f
7,46

EXTENSOR PARA GASTRO/JEJUnSSa
20,29

SERINGA 20 ML COM AGULHA*25^°^^^°^^
''''

11,06

itiuAo.-^
^ 02/06/2021
luva
DE PROCEDIMENTO TAMANHO
PEQUENO
236.93

4 02/06/2021
tyromed

5.400,00

0003-

5.17.12.147

Página: 2 de 6

Data: 10/05/202
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^ Prefeitura Municipal de Planalto

Página:3 de 6
Data: 10/05/2022
Horário: 10:59:17

^ Saídas de Insumos
w Unidade de Saúde = 4 - PSF5 NISII PLANALTO

Hí Local de Armazenamento = 4 - PSF5 NIS II PLANALTO
ô Data da Salda entre 01/01/2021 e 31/12/2021
Usuário = 17841
Quantidade

Unidade de Saúde Data da Saída
)escríção
Descrição Completa

Lote

Valor Total

Insumo

Princípio Ativo

4 02/06/2021

50R0 FISIOLÓGICO 0.9% 250 ML
642

12.38
4 21/06/2021

EXTENSOR PARA GASTRO/JEJUNOSTOMIA
4561

40,59
4 08/07/2021

761

5.400.00
4 08/07/2021

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIA
2251

74,30
4 08/07/2021

SERINGA 20 ML COM AGULHA 25/7
677

11.06
4 08/07/2021

AGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO 10 ML
7671

0.40
4 08/07/2021

BROMOPRIDA GOTAS 4 MG/ML FRASC010 ML
11423

0.99
4 08/07/2021

DIPIRONA SODÍCA SOLUÇÃO ORAL 600 MG/ML FRASC010 ML
8857

^

0.61

4 08/07/2021

IBUPI--. iNO SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML FRASCO 50 ML
10713

1.01
4 08/07/2021

COMPRESSA DE GAZE 7.5/7.5 CM
17.31
4 06/08/2021
TYROMED

10761

5.400,00
4 06/08/2021

SERINGA 20 ML COM AGULHA 25/7
677

6.63
4 06/08/2021

ESPARADRAP010 CM/4.5 METROS
518

5.11
4 06/08/2021

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIA

0010
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Saídas de Insumos

? Unidade de Saúde = 4 - PSF5 NIS il PLANALTO

Local de Armazenamento = 4 - PSF5 NiS ii PLANALTO
* Data da Saída entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Página: 4 de 6
Data: 10/05/2022
Horário: 10:59:17

Usuário = 17841

Unidade de Saúde Data da Saída
Descrição

Insumo

Descrição Completa

^0*®

Valor Total

Princípio Ativo

4 03/09/2021
TYROMED

10761

5.400.00
4 03/09/2021

SUPLEMENTO ALIMENTAR FORTINI LATA 400G
10480

120,06
4 03/09/2021

SERINGA 20 ML COM AGULHA 25/7
®77

5,81
4 03/09/2021

Álcool etIlico 7o% ioooml
12174

5,09
4 03/09/2021

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIA
2251

74,12
4 03/09/2021

AGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO 10 ML
7711

0,66
4 03/09/2021

COMPRESSA DE GAZE 7,5/7,5 CM
®®2

17,37
4 10/09/2021

sonda foley SILICONE 2 vias n" 12

4 10/09/2021

EXTENSOR para GASTRO/JEJUNOSTOMIA
50,73
4 04/10/2021
TYROMED

1.977,78
4 04/10/2021
TYROMED

12642
,

3.955,56
4 04/10/2021

ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1000ML
12174

4,68
4 04/10/2021

AGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASC010 ML
10270

1,66
4 04/10/2021

EXTENSOR PARA GASTRO/JEJUNOSTOMIA

IDS Desenvolvimento de Software & Assesso 5.17.12.147

Programa; TDmWSaid5153 - SARSaida.frS •
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Prefeitura Municipal de Planalto

Página:5 de 6
Data: 10/05/2022
Horário: 10:59:17

Saídas de Insumos

Unidade de Saúde = 4 - PSF5 NISII PLANALTO
Local de Armazenamento = 4 - PSF5 NIS 11 PLANALTO
Data da Saída entre 01/01/2021 e 31/12/2021
Usuário = 17841
Quantidade

Unidade de Saúde Data da Saída

Insumo

lescrição

lescríção Completa
Lote
Valor Total

4 21/10/2021

Princípio Ativo
"

ÍCTENSOR PARA GASTRO/JEJUNOSTOMIA
4561

40,59
4 03/11/2021

12642

5.933,33
4 03/11/2021

5ERINGA 20 ML COM AGULHA 25/7
Ò77

15.37
4 03/11/2021

ÍICOOL ETlLlCO 70%1000ML
12174

4,68
4 03/11/2021

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIA
2251

59.38
4 03/11/2021

SORO FISIOLÓGICO 0.9% 250 ML
642

6.72
4 03/11/2021

IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML FRASCO 50 ML
12196

1.18
4 03/11/2021

DIPIRONA SODICA SOLUÇÃO ORAL 500 MG/ML FRASC010 ML
9030
A

0,61
4 03/11/2021

BROM'. ,<IDA GOTAS 4 MG/ML FRASC010 ML
11423

0.99
4 07/12/2021

SUPLEMENTO ALIMENTAR FORTINI LATA 400G
126,37
4 07/12/2021
TYROMED

12642

5.977.78
4 07/12/2021

SERINGA 20 ML COM AGULHA 25/7
677

16.39
4 07/12/2021

AGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASC010 ML
3,44
4 07/12/2021

n t

ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1000ML

r\

0010-5

IDS Desenvolvimento de Software & Assesso
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^ Prefeitura Municipal de Planalto

C.N.P.J.: 76.460.526/0001-16

^ Saídas de Insumos

I Unidade de Saúde = 4 - PSF5 NIS II PLANALTO

L Local de Armazenamento = 4•PSF5 NIS li PLANALTO
Data da Saída entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Página:6 de 6 "
Data: 10/05/2022
Horário: 10:59:17

Usuário = 17841

Unidade de Saúde Data da Saída
Descrição

Insumo

Descrição Completa

*-0*®

Valor Total

Princípio Ativo

4 07/12/2021

LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIA
2251

49_43
4 07/12/2021

SORO FISIOLÓGICO 0.9% 100ML

•

O 10'C

IDS Desenvolvimento de Software & Assesso
5.17.12.147

Programa: TDmWSaid5153 - SARSaida.frS •'

município de planalto

CNPJN9 76.460.526/0001-16

PBEFEITURÁ MUNICIPAL

RLANALXO

Praça São Francisco de Assis,1583- CEP:85.750-000
e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Fone:(046)3555-8100 -Fax:(46)3555-8101
PLANALTO

-

PARANÁ

DECLARAÇÃO
Planalto 26 de abri! de 2022.

Declaro que por um lapso de atenção não paginamos os versos das laudas

impressas, por esse motivo, para não acarretar a reimpressão de toda documentação,
seguimos algumas páginas com numeração e letras. Sendo elas 8A - 9A - 10A - 10-BIOC-IOD.

An^^aTa^Wéfter
Departamen!õ de^^Licitações

oaio-í)

UND. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Nutrikca

Nutric in

Valor Banco

Média dos

de Preços

Valores

•s-

lata

Alimento para fim especial para dietas
com restrição de aminoácidos, para
controle dietético de crianças acima de 1
ano portadoras de Tirosinemia. Contém
uma mistura de aminoácidos (isenta de
fenilalanina e tirosina) adicionada de

R$2.431.14 R$2.178,00

R$ 2205(R$
4,41 a
R$2.271,38
grama)

R$81.769,68

carboidratos, vitamias e minerais. Lata

com 500g. obs TYROMED B PLUS
(DEMANDA JUDICIAL)
Módulo de proteína de alto valor
biológico para uso enteral e/ou oral,
composto pó 100% de proteína do soro do
leite, sem adição de gordura e
carboidrato. Embalagem contendo no
mínimo 250 gramas.
Fórmula

infantil

destinada

R$ 163,60

R$ 122.81

R$ 120,00

R$ 159,82

R$141,56

R$7.078,00

R$ 131,54

R$ 154,73

R$6.189,20

a

necessidades
dietoterápicas
específicas, nutrlcionalmente completa
para lactentes e de seguimento para
lactentes e crianças de primeira infância.
Densidade

calórica

de

1 Kcal/ml.

Hipercalórica. Fonte protéica de soro de
leite desmineralizado e caseinato. Contém

LCPufas, nucleotídeos, beta

caroteno,

prebióticos. isenta de glútem. Lata 400
gramas.

R$ 177,91

■■ .. . ..

-r

■'■ri--:

Fórmula infantil de segmento, para
lactentes de 6 a 12 meses de idade, com

4

lata

relação proteínas do soro do lelte/caseína,
com prebióticos, DHA e ARA. Enriquecida
com substâncias coadjuvantes que
estimulam beneficamente a resposta
irhunológica, vitaminas, ferro e outros
oligoelementos. Lata de 800g

R$ 55,42

400

Dieta infantil polimérica de 1 a 10 anos.
Fórmula
polimérica
sem
sabor
nutricionalmente completa, para crianças

, .j:

maiores

5

6

lata

de
01
ano
de
idade,
normocalórica, normoproteica, em pó,
com proteína de alto valor biológico e IDR
para macro e micro nutrientes. Utilizada
por via oral ou enteral, isento de lactose e
glúten.
Lata
de
400g.
FORTINI
(DEMANDA JUDICIAL)

R$ 19.904,00

R$44,09

Nutrição completa e especializada para
recuperação e / ou manutenção do estado
nütricionaj e de um adequado controle
frasco glicêmico (Diabetes tipo 1 e 2) Isenta de
glúten, lactose, sacarose . Embalagem
lOOOmI. Densidade calórica 1,0 Kcal/ml:
Produto de referência: Diamax IG

CD

ND

60

120

R$41,20

R$ 83,07

R$50.29

R$36,11

R$32,35

R$ 66,68

R$ 4.000,80

R$4.386,00

Espessante para alimentos, contendo
amido

de

milho

instantâneo

ou

espessante goma xantana para espessar
alimentos líquidos e semisólidos e que

mantenha a viscosidade desejada /
proposta tempo indeterminado, sem cor e
sem sabor e livre de grumes. Isento de
sacarose, lactose e glúten. Apresentação:
Caixa com 24 saches de 1,2g/cada

Suplemento
alimentar
líquido,
hipercalórico, densidade calórica de no
mínimo 1,5 kcal/ml, hiperprotélco, mínimo
frasco de 20% de proteína, com ou sem fibras,
rico

em

vitaminas

e

R$ 55,38

R$ 9,06

R$ 21,88

R$131,84

R$ 108,54

R$ 69,92

R$ 279,68

R$ 18,74

R$937,00

R$ 107,04

R$ 10.704,00

minerais.

Apresentação em embalagem de 200 a
250ml. Sabores diversos.

Nutrição completa em pó, para dieta
enteral ou oral, para manutenção e/ou
recuperação do estado nutricional e
adequado controle glicêmico (Diabetes

lata

^^

400g. Isenta

de glúten, sem adição de sacarose.
Densidade energética de 0,94Kcal/ml.
Distribuição energética: 20% proteína,

R$125,00

Carboidratos 37%, Gordura 34%. Produto
de Referência: Glucerna
Va br tota

R$ 135.248,36

Nutrição QInico & Home Core

Proponente; NUTRICUN SAÚDE COM. D£ PROD. NUTRICIONAIS LTDA
Endereço: Rua Fagundes Varela,962, Sobreloja •Jardim Social
Cidade: Curitiba

Estado: Paraná

CNPJ: 12.694.747/0001-76
Teie/fax:(41)3264-4548

CEP: 82.520-040

Inscrição Estadual: 9053687536
E-mail: nütriclinsaude@nutriclinsaude.com.br

DADOS BANCÁRIOS-B.B-AG:3041-4 C/C:129872-0.
Responsável Cotação: Manuela Mallmann
Valor

Item UND. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

m QTDE.

Unitário

Alimento para fim especial para dietas com restrição
de aminoácidos, para controle dietético de crianças
acima de 1 ano portadoras de Tirosinemia. Contém uma

mistura de aminoácidos (isenta de fenilalanina e tirosina)
adicionada de carboidratos, vitamias e minerais. Lata

com 500g. obs TYROMED
JUDICIAL)

B PLUS (DEMANDA

TYROMED B 500G - COMIDAMED

Módulo de proteína de alto valor biológico para uso
enteral e/ou oral, composto pó 100% de proteína do soro
do leite, sem adição de gordura e carboidrato.
Embalagem contendo no mínimo 250 gramas.

R$120,00

WHEY PROTEÍN ISOLATE 250G - VITAFOR
Fórmula

infantil

destinada

a

necessidades

dietoterápicas específicas, nutricionalmente completa
para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças
de primeira infância. Densidade calórica de 1 Kcal/ml.
Hipercalórica. Fonte protéica de soro de leite
desmineralizado

e

caseinato.

Contém

LCRufas,

nucleotídeos, beta caroteno, prebióticos. Isenta de
glútem. Lata 400 gramas.
Fórmula Infantil de segmento, para lactentes de 6 a 12
meses de idade, com relação proteínas do soro do

leite/caseína, com prebióticos, DHA e ARA. Enriquecida
com
substâncias coadjuvantes que estimulam
beneficamente a resposta imunológica, vitaminas, ferro e
outros oligoelementos. Lata de 800g

. oni4
Aí

Dieta infantil polimérica de 1 a 10 anos. Fórmüla

polimériça sem sabor nutricionalmente completa, para
lata

crianças maiores de 01 ano de Idade, normocalórica,
nòrmoprotelca, em pó, com proteína de alto valor
biológico e ÍDR para macro e micro nutrientes. Utilizada
por via oral ou enteral, isento de lactose e glúten. Lata

60

de400g; FORTlNI(DEMANDA JUDICIAL)
Nutrição completa e especializada para recuperação e
/ ou manutenção do estado nutricional e de um
adequado còntrole glicêmico (Diabetes tipo 1 e 2)Isenta

60

de glútenj lactose, sacarose . Embalagem lOOOmI.
Densidáde calórica 1,0 Kcal/ml: Produto de referência:
biàmax IG:

Espessanté para alimentos, contendo amido de milho
instantâneo ou espessante goma xantana para espessar
alírnentos líquidos e semísólídos e que mantenha a
caixa

visçosidade; desejada / proposta tempo indeterminado,
sem cor e sem sabor e livre de grumes. Isento de

sadarose, lactose e glúten. Apresentação: Caixa com 24
sàches de 1,2g/cada
Suplemento
densidade
8

frasco

alimentar
calórica

de

líquido,
no

mínimo

hipercalóríco,
1,5

kcal/ml,

tíiperprotéicò, mínimo de 20% de proteína, com ou sem

50

fibras, rico em vitaminas e minerais. Apresentação em
eriibalagem de 200 a 250ml. Sabores diversos.

Nútriçãp completa em pó, para dieta enteral ou orai,
para manutenção e/ou recuperação do estado nutricional

e adequado controle glicêmico (Diabetes tipo 1 e 2).
lata

Embalagem de 400g. Isenta de glúten, sem adição de
sacarose. Densidade energética de 0,94Kcal/mi.
Distribuição energética: 20% proteína, Carboidratos
37%, Gòrdurà 34%. Produto de Referência: Glucerna

^LUCERNÃ 400G - ABBOTT

Ciiritiba: 20 de abril dé 2022.

Validade da proposta 90 dias

JUAN CORDEIRO

100

R$125,00

Nutríkcal^P'
DIETAS ÊNTE8AIS

V

MUNICÍPIO DE PLANALTO

ORÇAMENTO PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO
Empresa/Razão Social: VACCARIN & ALFF LTDA - EPP
CNPJ: 18.574.431/0001-27

Endereço: Rua General Osório, 3012, Centro, Cascavel - PR

C.E.P.: 85802-070

Telefone:(45)3038-9444
Nome p/ contato: Nathaüa

'^^ail: administracao@nutrikcal.com.br
Dados bancários: Caixa Econômica Federal - CEF /1552 GR 003 / Conta Corrente de n° 3800-7

Validade da proposta: 30 dias

1. Especificações técnicas:

ESPECIFICAÇÕES

VALOR UNIT.

Alimento para fim especial para dietas com restrição
de aminoácidos, para controle dietético de crianças
acima de 1 ano portadoras de Tirosinemia. Contém
uma mistura de aminoácidos (isenta de fenilalanina e
tirosína) adicionada de carboidratos, vitamias e
minerais. Lata com 500g. obs TYROMED B PLUS
(DEMANDA JUDICIAL) (XPT MAXAMAID 500G

VALOR TOTAL

R$

RS

2.431,14

87.521,04

122,81

6.140,50

177,91

7.116,40

DANONE)
I Módulo de proteína de alto valor biológico para uso
enteral e/ou oral, composto pó 100% de proteína do
soro do leite, sem adição de gordura e carboidrato.
Embalagem contendo no mínimo 250 gramas.(NUTRI

RS

HWHEY 250G NUTRIMED)
Fórmula

infantil

destinada

a

necessidades

dietoterápicas
específicas,
nutricionalmente
completa para lactentes e de seguimento para
lactentes e crianças de primeira infância. Densidade

calórica de IKcal/ml. Hipercalórica. Fonte protéica de

RS

soro de leite desmineralizado e caseinato. Contém

LCPufas, nucleotídeos, beta caroteno, prebióticos.
isenta de glútem. Lata 400 gramas.(INFATRINI 400G

DANONE)

MIB

■ =. Oolb

Nutrikcali^
DIETAS ENTERAIS

Fórmula infantil de segmento, para lactentes de 6 a 12
meses de idade, com relação proteínas do soro do
leite/caseína, com prebióticos, DHA e ARA.
Enriquecida com substâncias coadjuvantes que
estimulam beneficamente a resposta imunológica,
vitaminas,ferro e outros oligoelementos. Lata de 800g
(APTAMIL PREMIUM 2 800G DANONE)
Dieta infantil polimérica de 1 a 10 anos. Fórmula
polimérica sem sabor nutricionalmente completa,

para crianças

R$
LATA

400

22.168,00

maiores de 01 ano de idade,

normocalórica, normoproteica, em pó, com proteína
de alto valor biológico e IDR para macro e micro
nutrientes. Utilizada por via oral ou enteral, isento de

R$
4.984,20

lactose e glúten. Lata de 400g. FORTINI (DEMANDA
JUDICIAL)(FORTINI PLUS 400G DANONE)
Nutrição completa e especializada para recuperação e

7 ou manutenção do estado nutricional e de um
adequado controle glicêmico (Diabetes tipo 1 e 2)
Isenta de glúten, lactose, sacarose . Embalagem
lOOOmI. Densidade calórica 1,0 Kcal/ml: Produto de

R$
2.166,60

referência: Diamax IG (NUTRI DIABETIC lOOOML
NUTRIMED)

Espessante para alimentos, contendo amido de milho
instantâneo ou espessante goma

xantana

para

espessar alimentos líquidos e semisólidos e que
mantenha a viscosidade desejada / proposta tempo
indeterminado, sem cor e sem sabor e livre de

grumes. Isento de sacarose, lactose e glúten.
Apresentação: Caixa com 24 saches de l,2g/cada
(NUTILIS 300G DANONE) Espessante alimentar
instantâneo a base de amido de milho modificado e

gomas alimentícias (gomas tara, xantana e guar),
utilizado para espessar preparações quentes ou frias.
Ingredientes: Maltodextrina, amido de milho

R$
85,45

3

modificado, mix de gomas alimentícias (gomas tara,
xantana e guar). O mix de gomas alimentícias possui
propriedades espessantes e é resistente a ação da
amilase, presente na saliva. A associação do amido de

milho modificado ao mix de gomas alimentícias
confere mais segurança ao ato de deglutir para o

paciente disfágico. Densidade calórica 350 Kcal/lOOg.
Possui O de proteínas, 100% de carboidratos (56%
maltodextrina e 44% amido de milho modificado) e O

de lipídeos.

Suplemento

alimentar

líquido,

densidade calórica de no

hipercalórico,

mínimo 1,5 kcal/ml,

hiperprotéico, mínimo de 20% de proteína, com ou
sem

fibras,

rico

em

vitaminas

e

minerais.

R$
1.094,00

Apresentação em embalagem de 200 a 250ml.

Rua General Osório, 3012|
Centro|Cascavel - PR
|
CNPJ 18.574.451/0001-27

Nutríkcal
DIETAS ENTERAIS

Sabores diversos. (NUTRiDRINK PROTEIN 200ML
DANONE)

Nutrição completa em pó, para dieta enteral ou oral,

para manutenção e/ou recuperação do estado
nutricional e adequado controle glicêmico (Diabetes
tipo 1 e 2). Embalagem de 400g. Isenta de glúten, sem
adição de sacarose. Densidade energética de
0,94Kcal/ml. Distribuição energética: 20% proteína,
Carboidratos

37%, Gordura

34%.

Produto

de

Referência: Glucerna (DIASIP RO 360G DANONE)
Suplemento alimentar em pó para nutrição orai, com
densidade energética normal, fonte de proteínas e

R$

R$

08,54

10,854,00

fibras. Com alto teor de vitaminas C, D, B 12 e zinco.

Sem adição de sacarose. Contém lactose. Não contém
glúten. Densidade calórica 1,04 Kcal/ml. Possui 23%
de proteínas, 54% de carboidratos e 23% de lipídios.

Cascavel - PR, 13 de Abril de 2022.
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I—CERTIFICADO-

1—OaV3ldUH3D —

Relatório de Cotação: dietas e suplementos secretaria de saúde
Pesquisa realizada entre 2Ç>mi2^21 16:58:32 e 26/04/2022 17:38:17
Relatório cjerado no dia 26/04/2022 17:41:34 (IP: 187.49.128.118)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 55 de 07 de Julho de 2021.

^vlétodo Matemático^Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base-na média aritmeljca:de todos os preços v
jgfeefècídnados.pelo usuário para aquele determinado Item, •
•' • '
^
'(^ieinstn^oNorpiativàN'65de07de Mho de2021. noArtigo 3','A pesquisa depreçosserá maieríêlizada.em

^1^ob valor estirnado.

V^V 1l

dovaíorestimado

j.,». ,.i

>t

'taan '.'.arâ..

Preços

Quantidade

Percentual

Estimado

Estimado
Calculado

1)alimento dieta enteral/oral po ç ac 1
0/ tirosinemia

18.000

79.380,00

RS. 159,82

RS 159.82

2) Módulo de proteína de alto valor biológico

4(i Unidades

RS
7.991,00

(un)

para uso enteral e/ou oral. 250 gramas.

3)Fórmula infantil destinada a necessidades dietoterápicas específicas

RS

RS 4,41 (ún)

Gramas

RS131>54

R$131.54-

RS
5.261,60

(un)

/ fHIpercalóríca. Lata 400 gramas.
4) Fórmula infantil de segmento, para lactentes de

400 Latas

RS 44,09

RS 44,09(un)

RS
17.636.00

6 a 12 meses de idade,com

relação proteínas do soro do leite/caseína, com
prebióticos, DHA e ARA. Lata de SOOg
5) Dieta infantil polimérica de 1 a 10

60 Latas

RS 50.29

RS 50,29.(un)

; rs:.
'3.017,40 ^

anos. Fórmula polimérica sem sabornutricionalmente completa,
crianças maiores de 01 ano de
je, normocalórica, normoproteica. Lata de 400g. FORTINI
(DEMANDA JUDICIAL)

6) Nutrição completa e especializada para recuperação e
/ ou manutenção do estado nutricional e

120 Unidades

RS 32,35(un)

RS 32,35

RS
3.882,00

de um adequado controle glicémico. Isenta

de glúten, lactose, sacarose. Embalagem lOOOmI.
; Produto de referência: Diamax 16

7) Espessante para alimentos, contendo amido de milho

4.Unidades

:. R$ O.OO (un)

50 Unidades

RS 25.27(un)

R$0,00, ,'

RS 0,00

: Caixa.com 24 saches dei,2g/cada

8)Suplemento alimentar liquido, hipercalórico, hiperprotéico, Apresenta

RS 25.27

RS
1.263,50

ção
em embalagem de 200 a 250ml. Sabores
diversos.

. 9) Nutrição completa em pó. para dieta enteral

100 Latas

RS 62,79

RS 62,79 (un)

estado nutricional e adequado controle glicêmico
(Diabetes tipo l e 2). Embalagem de
400g, Produto de Referência; Glucerna

RS'
6.279,00

ou oral. para manutenção e/ou recuperação do
-W».

Relalóriogeradonodia26/04/2022 17:41:34(IP: 187.49.128.118)

Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2ffiD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0b6SESJC0gJ9Aj8%2bGfdh0nYRjHyYnH2K%2bs%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenlicidade?

token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0b6SESJC0gJ9AjB%252bGfdh0nYRjHyYnH2K%252bs%253d

Valor Global:

, V

.

v R$ 124;7n Ó,5ÇÍ^

; Detalhamento (dos Itens

item 1; allmen^ío diéta énterál/oral po ç ac 1 c/tirpsinernia
Preço Estimado: R$ 4,41 (un)
Quantidade

Percentual: -

Média dos Preços Obtidos: R$ 4,41

Preço Estimado Calculado: RS 4,41

Observação

Descrição

-18:000:Graipasv, alimentoj^ara dietai enteralou oral; mistura de aminoactdos, para crianças acima de i ano com tirosínemia,

w, '

■cjk

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

'
RS 5,51

liK^llM.5^<fálN65deÓ7.deJulho,de2021
órgão: DEPTp.REG.SAUDE - DRS-XVj SOROCABA

Data: 11/04/202215:35

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO RAULO
SORÓCÁBA

Modalidade: Pregão Eletrônico

^

SRP:- NÃO

. Objeto: AQUISIÇÃO DE DICTAS PARA ATENDIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL.

Identificação: OC: 0901390000120220000008

pescriçãò: ALiMÉtiTO DIETA.ENTERAL/ORAL PO Ç AC 1 C/ TIROSINEMIA - ALIMENTO

rí^

Lote/Item: 1/1

PARA DIÉTA ENTERAL OU OI^L. MISTURA DE AMINOACIDOS, PARA CRIANÇAS

Ata: l ink Ata

ACIMA DE 1 ANO COM TIROSINEMIA, ISENTO DE FENIULANINA E TIROSINA,

Fonte: www.bec.sp.gov.br

suplementado C/ yiTS, minerais E OLIGOELEMENTOS, em PO,

ACONDÍCIÓNADO EM MATERIALHERMETIC. FECHADO, A APRESENTAÇÃO DO

Quantidade: 6.000

PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÕES VIGENTES

Unidade: GRAMA
UF: SP

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

GNPJ

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

vm613;88170QQ:ií30:rí MB-COMERGIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES'LTDA

|M8rca:TYR0MEDBkuS . '

vJ^Fabribánitè: Fab^artie nâpírifór^
■24.823.889/0001^75

.

•

:. v

'

■

LÜCIANE PERESBATiSTA

RS 6,22

Marca: XPTMAXAMAID

^Fabricante: Fabricãrite não informado

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.
: v37;1í4a3ái9/ÓC!Cil^1 - A.LV.. DISTRlBUIDORA.DE
DlSTRlBU

'RM32.^

ll^yEi^ÇEMf^:®" /•, -í;, ■_{;
^:^i%^XPÍHEN#|^AX^

Dahorié ■

, ÍFabricánié: Fabricante não Informado; V

Preço. (Outros Entes Públicos) 2: Média das:3 Melhores Propostas Iniciais
ln& II M S" da IN 65 de 07 de Julho ide 2021 .

Órgão: HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Objeto: Dietas:,

Descrição: FORMULA METÁBOLICA EM PO PARA PORTADORES DE TIROSINEMIA : DÊSTINADAA ATENDERAS NECESSIDADES DE CRIANÇAS DEO Al

ANO:ÍSÈNTA DE FENÍLANANINA E TIROSINA. COM NO MÍNIMO 50G DE

RS 3,30

Data: 01/04/2022 09:00

Modalidade: Pregão com registro de preço
SRP: SIM

Identificação: 26737
Lote/Item: 1/9

proteína em lOOG DO PRODUTO. SUPLEMENTADA COM VITAMINAS E

•

MINERAIS. EMB/VLAGEMCÓ-f^ORMULAMETABOLICA EMPO PARA

PORTÁDORES DE TIROSINEMIA - DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES
DE CRIANÇAS DE O A 1 ANO.ISENTA DE FENÍLANANINA E TIROSINA. COM NO
mínimo 50G DE PROTEÍNA EM 1OOG DO PRODUTO. SUPLEMENTADA COM
VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 500 G. - GR

Ata: Link Ata

Homologação: 22/04/202216:14
Fonte: https://www.publinexo.com.br/pub
linexo/login
Quantidade: 6.000
UF: RS

Sfâils]

Relatório gerado nb dia 26/04/2022 17:41:34 (IP: 187.49.128.118)

Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0b6SESJC0gJ9AjB%2bGfdh0nYRjH)YnH2K%2bs%3d
http://www.bancodéprecos.com.br/CertiftcadoAutenticidade?
token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0b6SESJC0gJ9/>jB%252bGfdh0nYRiHyYnH2K%252bs%253d

2/18

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

28.725.094/0001-85

DANUTRE NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LIDA.

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

.

R$2,62

Marca: DANONE
Fabricante: Fabricante não informado

30.490.772/0001-10

R$3,98

LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

*VENCEDOR*
Marca:TYROMEOAPLUS

Fabricante: Fabricante não informado

Item 2: Módulo de proteína de alto valor biológico para uso enteral e/ou oral. 250 gramas.
Preço Estimado: R$ 159,82(un)
Quantidade

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: RS 159,82

Média dos Preços Obtidos: R$ 159,82
Observação

Descrição

50 Latas

, Módulo de proteína de alto valor biológico para uso enteral e/ou oral. 250 gramas.

R$ 134,65

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. IIArt. S"da IN65de 07de Julho de 2021

Órgão: ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA SAÚDE - ANSSAU

Data:. 07/12/2021 09:20
Modalidade: Pregão com registro de preço

Objeto: ALIMENTAÇÃO ÈNTERAL
Descrição: MÓDULO DE PROTEÍNA PARA USO ORAL OU ENTERAL DE ALTO VALOR
BIOLÓGICO LATA DE 250G A 300G. EMBALAGEM QUE GARANTA AS
PROPRIEDADES DO PRODUTO.PRODUTO DEVE SER ENTREGUE COM SUA

VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO.• MÓDULO DE PROTEÍNA PARA USO ORAL

SRP: SIM

Identificaçãp: 26035
Lote/Item: 1/15

Atà:; Link Ata

OU ENTERAL DE ALTO VALOR BIOLÓGICO LATA DE 250G A 300G.EMBALAGEM
QUE GARANTA AS PROPRIEDADES DO PRODUTO.PRODUTO DEVE SER

ENTREGUE COM SUA VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO.

Homologação: 11/01/202215:36
Fonte: https://vvww.publinexo.com.br/pub
linexo/ioginQuantidade; 250
UF: AC

CNPJ

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

10.193.608/0001-33

MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

fylarca:FRESENIUS ,

.

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

-.fj .

.' ^

Fâbrlçajité: Fabricante nâpjnforniad^^^
06.987.995/0001-02

R$112,00
MMSlIS
: R$157.30

BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

*VENCEDOR*
Marca: DANONE

Fabricante: Fabricante não informado

RS 185,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. UArt. 5"da IN 65de07de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÓPOLIS/SE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE LEITES. FÓRMULAS ^
E SUPLEMENTOS,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÓPOLIS - SERGIPE,conforme

especificações mínimas, quantitativos e demais condições constantes do anexo I

Data: 04/11/2021 09:00

:■

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

• SRP: Sllyi
Identificação; 31204 .
Lote/Item: 7/7: .

- Termo de Referência, do edital.

Ata: Link Ata.

Descrição: Módulo de proteína de alto valor biológico(PAVB)- Módulo de proteína de altovalor biológico (PAVB),de ótima digestibilidade e versatilidade, tem como fonte ■
proteiça o caseinato de cálcio, não contém glúten, embalagem com 250g.

Fonte: licita,net.com,br
Quantidade: 200

0022

Unidade: Unidade

S/âíEI

Relatório gerado no dia 26/04/2022 17:41:34(IP: 187.49.128.118)
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UR SE

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

GNPJ
'ir

R$185.00

"532.06,1/ODQll.^r*',STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

::^vEivjçE90RV,t-/^.M

,

;lMatop:.tREMI}V^Í>E^MtXS^MAMipaM^ •
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Item 3: Fórmula infantil destinada á necessidades dietoterápicas específicas. Hipercalórica. Lata 400 gramas.

Percentuai: -

Preço. Estimado: R$ 131,54Í(iJn)
Õuantidade:

Preço Estimado Calculado: R$ 131,54

Média dos Preços Obtidos: R$ 131,54
Observação

Descrição'^

73.r

;4Ít'LlnidacféV;

específicas. Hipercalórica. LàtaíéOO gramas; .
R$ 155,00

Preço (Cornpras Governamentais) 1; Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
lnc.lArt.5''dalN6Sde07deJulhodé2021

órgão: Góyerno do Estado do Rio de Janeiro

Data: 08/02/202210:00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÜDE DE QUEIMADOS
Objeto; O objetójdà presente licitação é a aquisição Alimentos para fins especiais em

, caráter. ernergertcial para atender às necessidades do ATAN-ÁREA TÉCNICA
. DE alimentação E NUTRIÇÃO/ SAAIS - SUB. ADJ. DE ATENÇÃO INTEGRAL A
. SAÚDE.xonforme .còndições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital

SRP: SIM

identificação: :N<'Pregão:22022/UASG:926515
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata

. é seus:anexos.. v. - .

Descrição: Estabili.zante Alimentar - FÓRMULA INFANTIL HIPERCALÓRICA PARA

MENÒRES DE 1 ANo.Fórmuia infantil, em pó, para lactentes e de seguimento
para lacientes e crianças de primeira infância destinada a necessidades
dietoterápicas específicas com 1 kcal/ml. Exemplo de produtos: Infatrini. Lata

400g:i;:;-. '
.

Modalidade: Pregão Eletrônico

" ':■

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 107
Unidade: Unidade
UF: RJ

CatMat: 1502B6Í:ESTABILIZANTE ALIMENTAR, ESTABILIZANTE ALIMENTAR
CNPJ. :

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

"ia'.! 231772/000^62' VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

R$115,00

• f VENCEDOR * ;'í

'vWca"INEAtRfNK*V
'Fabricante; DANÒNE

' Modelo LATA400G'.

j

'

"

• ' i

:10.910.334/0001^56
Marca: INFATRINI

>

GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

R$195.00

.

Fabricante: DANQNÉ
Modelo: LATA 400 6-;

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R$ 123.00

lncjAn.5''dalN6S(hÒ7deMhode2021

órgão: PRÊFEITIJRA MUNICIPAL DE CARMQ DQ RIQ CLARO
Objeto: Registrode Preços para Futura e Eventual Aquisição de Suplementos
. Al|meritáres.

Descrição: Suporte distribuidor de leite • FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES. DE
SEGMENTO E PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIADES

■ DIETOTERÁPICAS COM 1 KCAL/ML, NUTRICIONALMENTE COMPLETA QUE

CONTENHA PREBJÓTICOS, DHA É ARA EM SUA COMPOSIÇÃO. SEM SABOR.

aa23

APRESENTAÇÃO PÓ, EMBALAGEM MÍNIMA 400 G. SIMILAR AO PRODUTO

INFATRÍNI OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

Data: 06/12/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Identificação: N®Pregâo;702021 / UASG:984287
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 200

' Relatório gerado no dia 26/04/2022 17:41:34 (IP: 187.49.128.118)

^5^1^ Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuIp6yJWaOX0b6SESJC0gJ9AjB%2bGfdh0nYRjHyYnH2K%2bs%3d
http'J/www.bancodèprecos.com.br/CertlficadoAjtenticídade?
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token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0b6SESJC0gJ9A|B%252bGfdh0nYRJHyYnH2K%252bs®A253d
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CatMat: 54402 - SUPORTE DISTRIBUIDOR DE LEITE, SUPORTE DISTRIBUIDOR DE LEITE

Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

40.021.146/000t-38

*VENCEDOR * •.

.-•R$'123,00

LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS

. NUTRIClONAIS LTDA

Marca: DANONE ;

!

-

Fabricante: OANONE
Modelo: INFATRINI400G

RS 120,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. IIArt. 5'da IN 65de07de Julho de2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SUPLEMENTOS
NUTRIClONAIS E DIETAS.

Descrição: INFATRINI PO 400G - INFATRINI PO 400G

Data: 28/01/2022 00:00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: SIM , /
Identificação: 00000222 .
Lote/Item: 1/11

; ,

Ata: link Ata

Fonte: servicos.pmsaposse.sp.gov.br:5656

/Transparência/
Quantidade: 450

;

Unidade: LATA

.

UF; SP

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ

03.612.312/0001.r44

*VENCEDOR*

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

, -,..;;i"R$,}20,0p

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. .

■

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não Informado

RS 134,70

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. IIArt. 5'da IN65de07de Julho de2021

Órgão: MUNICÍPIO DE CARANGOLA/MG
Objeto: contratação de pessoa jurídica visando o fornecimento eventual, a depender da
necessidade e da disponibilidade financeira, de suplementos alimentares para
atendimento a ordens judiciais para atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde,com exclusividade de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte ■

Data: 30/11/2021 14:30

.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO

Identificação: 32288
Lote/Item: 5/1

EPP e Micro Empreendedores Individuais, tudo conforme Edital, Termo de
Referência e demais anexos

Ata: Link Ata

Fonte: licitanèt.com.br
Quantidade: 100
Unidade: UNIDADE
UF: MG

Relatório gerado no dia 26/04/2022 17:41:34(IP: 187.49.128.118)

Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0b6SESJC0gJ9AjB%2bGfdh0nYRjHyYnH2K%2bs%3d
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Descrição: Fórmúlã Infantil Infatrini Sem Sabor Fórmula infantil desenvolvida para
complementaf a.alimentação de bebês e crianças da primeira infância •

Fórrrtijla-ínfantií Infatrini Serri Sabor Fórmula infantil desenvolvida para

CóiViplernentar a plimentação de^^^^

e crianças da primeira infância, que

, necéssUiam de dietas para necessidades específicas, ideal para suprir
, .

necessidades diètoterápicas específicas. Contém ARA,DHA e Prebióticos. Não

.■

recomélidado pára intòlerantês à lactose. É ideal para suprir diferentes
necessifládes diètoterápicas,lais como:• Desaceleração do crescimento.•

GanhOtde peso insuficiente. • Pré è pós-operatório.• Restrição de volume. • Baixa

aceitai^aq oral/inapetência.• Poeriças crônicas, pulmonares e quaisquer outras
què neitóssitarn de uma restrição hídrica ou oferta de dietas com maior

!.

; cbncéhffação câlòrica e de nutrientes. Sua fórmula é hipercalórica,com ótima
; ofèftâ prbtéica é conta com nutrientes importantes como Prebióticos,
responsáveis pelo born funcioriamento do intestino: e dois Ácidos Graxos,
também encontrados no leite materno,que são responsáveis pelo suprimento

dos níyéiS adeqüados de energia e nutrientes essenciais para a manutenção da
~ saúdejnfántil, são eles: Ácido Araquidônico(ARA),da família dos ômega-6,e
Ácídò pocosahexáenóico(DHÁ), üma forma de ômega-3. Juntos,contribuem
para;ò dèsenvolyimento cognjtivó e fortalecimento do sistema imunológico e dos
ossos,estimulando um crescimento equilibrado e saudável. O composto lácteo,
- por sua vez,sãb produtos que possuem acréscimo de outros ingredientes na sua
. forrhujaçãò,além do derivado lácteo. Já a fórmula infantil são suplementos cujas
fórmulas tentarn sè aproximar ó rriáximo possível do leite materno. Ingredientes:.

. Óleps^yégetais(óleos de palma,canola, coco e girassol), maltodextrina, soro de
leitêdesmineraíizado, leite em pó desnatado,galacto-oligossacarídeos(GOS),
concentrado protéico de soro de leite, fruto-oligossacarídeos(FOS),carbonato de
' cálcíòt:fòsfato de cálcio tribásiço^citrato trissódico, óleo de Mortierella alpina,

: citrató;jqípotássicq, óleo de peixe,Jnositol, cloreto de potássio, L-ascorbato de
sódio, caiséinatò, cloreto de cóliná, citrato de magnésio,taurina, nucleotídeos
, ; (citidiha S-monOfòsfato, adenosina 5-monofosfato, sal dissódico de uridina 5-

} nrionofbsfato,iposiha 5-monofosfato e guanosina 5-monofosfato), hidrogênio

fbsfàtò.dipotássico,sulfato ferroso, sulfato de zinco, nicotinamida, D-pantotenato

dé cálGÍD,, sulfato ciiprico, D-biotina, cloridrato de cloreto de tiamina, palmitato de
retinilá/acetato de DL-a-tocoferila, DL-a-tocoferol, sulfato de manganês (11), ácido

N-pteròií-L-glutãmico, betacaroteno, cianocobalamina, colecalciferol, cloridrato de
;

piridoxiná, ribofiávina, iodeto de potássio,fitomenadiona,selenito de sódio,
emulslficantes lecitina de soja e rnono e diglicerídeos de ácidos graxos. Contém
lactosè.- Contém derivados de leité, soja e peixe. Não contém glúten.

.

CNPJ

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

G(3LblèELLÍ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS

.iiFabricante: Fabfieãqtenãoínformãdo'
Mõdélb: INFÀfRINliiiC^

R$134.70

.s\'^ ; •
■
■

Preço (Outros Èntes'Públicos) 3: Média dás 3 Melhores Propostas Iniciais
lhc.llArt.S<>dalN'6S^Ò7deJulhocle2Ó2Í
Órgão: Furido Municipaí de Saúde
Prefeitura Municipal de Pato Bragado/PR

Objeto: Aquisição de 12(doze) latas de Leite INFRATITE, para atender paciente
necessitado, mediante demanda judiacil Autos n®. 0005237-17.2021.8.16.0112.

Descrição; LEITE EM PÓ INFATRINI LATA COM 400 GRAMAS - LEITE EM PÓ INFATRINI
■

R$125.00

Data: 16/11/2021 00:00

Modalidade: Dispensa por Justificativa
SRP: NÃO

Identificação: 2722021
Lote/Item: 1/1

LATA COM 400 GRAMAS
Ata: N/A

Fonte: sistema.patobragado.pr.gov.br:808
1/pronimtb/index.asp?acao=1&item
=2

Quantidade: 12
Unidade: Lta
UF: PR

Reíatórlo gerado no dia 26/04/2022 17:41:34(IP: 187.49.128.118)
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VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ

. R^.125,00

01.320.015/0001-08 ^ MAINERÍ & CIA LTDA
*VENCEDOR* :

Marca:(ylárca não informada
Fabricànte: Fabricante não informado

Item 4: Fórmula infantil de segmento, para lactentes de 6 a 12 meses de idade,com relação proteínas do soro do leite/caseína, com
prebióticos, DHA e ARA. Lata de SOOg
Preço Estimado: R$ 44,09(un)
Quantidade

40b;Lafãs

Percentual: -

Média dos Preços Obtidos: R$ 44,09

Preço Estimado Calculado: R$ 44,09

Descrição

"^Observação

Fórmula infantil de segnriento, pára lactentes de 6 a 12 meses de idade,com relação proteínas do soro do(eite/caseína, com.prébi
óticos, DHA e ARA. Lata de SOOg

•

i

;

'

•

R$44,06

Preço(Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
tnc. lArt. 5"da IN65de07de Julho de2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - RJ
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
futura e eventual aquisição de fórmula alimentar infantil para atender a farmácia
judiciai..

; ■>

Data: 07/01/202210:00

Modalidade: Pregão Eletrônico
; SRP: SIM

Identificação: N^Pregão:!!02021 / UASG;926946

Descrição: Lista de classifícação - Fórmula Infantil com ferro para lactentes a partir de 6°

Lote/Item: /l

mês de vida, adicionada de até 4g/l de Prebióticos, DHA e ARA com

predominância do soro do leite em relação a caseína,com lactose e
maltodextrino,sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e
Oligoelementos. Lata com aproximadamente SOOgr. Referência: NAN CONFORT

Ala. Link Ata

.

Adjudicação: 28/01/20^ 09:46
Fonte: wwvv.òomprasgovernàmentais.gov.
br

2 ou APTAMAIL 2.

CatMat: 29408 - LISTA DE CLASSÍFICACAO

Quantidade: 150

;

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

12.409.711/OOOl-01

NUTRIMIX COMERCIAL LTDA

.

.

Unidade: Unidade
■

■

K

UF: RJ

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$44,06
J'L'

*VENCED0R*

.

Marca: NAN COMFOR 2

Fabricante: NESTLÉ
Modelo: NAN COMFOR 2SOOg
10.910.334/0001-56

^
R$ 44,06

GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Marca: DANONE
Fabricante; DANONE
Modelo: LATA

R$ 43,20

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
/rtc HArt. 5' da ÍN 65 (^07 de Juiho de2021

Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE- ASPS
Prefeitura Municipal de Barra do Guarita/RS

Objeto: REF. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DOAÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES DA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEC. MUN. DE SAÚDE

Descrição: leite nan confort 02 800gr - leite nan confort 02 SOOgr

Data: 20/12/2021 00:00 .

. Modalidade: Dispensa por Limite ;
SRP: NÃO

. •

Identificação: 27952021 .
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A

Fonte: 177.125;247;2l 3/pronimtb/index.as
. p?acao=l&item=2,
-V ' "
Relatório gerado no dia 26/04/2022 17:41:34 (IP: 187.49.128.118)
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Quantidade: 10
Unidade: Und
UF: RS

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ

•93,641.710/0050r60

,

FERNANDEZ^COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A,

.'Í^IVENCEDORCV!^
' .'* '
'
VT,

'r,

•.■j|Eab^icap|te: Fab(iq

^

íiiMa|ca::Márda:nã9:ínforrnada

-.'i

R$43,20.

,

Preço (Outros Entes Públicos) 2:. Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R$ 45,00

tnc.11/^. 59 da IN 65de07. de Julhõ xíe2021

Órgão: SECRETARIA DÁ SAÚDE-ASPS .

Data: 20/12/2021 00:00

Prefeitura Municipal de Barra do Guarita/RS

Modalidade: Dispensa por Limite

: Objeto: REF.: AQUISIÇÃO pE LEITE PARA DOAÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES DA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: SEC. MUN. DE SAÚDE

SRP: NÃO

Identificação: 27952021

Descrição: Leite nan 2 coiifort BOOgr - Leité nan 2 cónfort SOOgr

Lote/Item: 1/2
Ata: N/A

Fonte: 177.125.247.21 S/pronimtb/index-as
p?acao=1&item=2
Quantidade: 5
Unidade: II
UF: RS

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ

9S,^4171 p/OOÇOr60; FERNANDEZGOMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.
'*Ç/PNlC|tn'nl3*r
VENtíEpOl^f. 'f'j

■'

C' A ' "

;

:

R$45,00

- -

: Marca: Marca não informada

: Fabricante: Fabricante não informado

Item 5; Dieta infantil polirfiérica de 1 a 10 anos. Fórmula polímérica sem sabor nutricionalmente completa, para crianças maiores de 01 ano
de idade, nprnhocalórica/pprmoproteicà. Lataide 400g. FORTINI (DEMANDA JUDICIAL)
Preço Estimado: R$ 50,29 (un)

Quantidádé

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R$ 50,29

Média dos Preços Obtidos: R$ 50,29

Descrição

Observação

sem sabor nutricionalmente completa, para crianças máiofés.de Ú1 a
FORTINI (DEMANDA JUDICIAL)

.

Rreço (Outros Erités Públicos) 1:.Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

RS 52,98

' incül Ari 5<'da ÍN

Órgão: MUNICÍPIO DE ALÉM F-ARAÍBA/MG
:

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para fgturá e eventual aquisição de GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS (SUPLEMENTOS) EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÕES
JUDÍÇIAIS. atendendp pedido da secretaria de saúde e Assistência Social, pelo
período,de 12 (doze) meses, em conformidade com este Edital e seus Anexos.

Descriçâò: SUPLÈMENTO ALIMENTAR - SUPLEMENTO ALIMENTAR, TIPO FORTINI
DANÕNÉNUTRICIA-400G

Data: 31/01/2022 1 2:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM

Identificação: 35405
Lote/Item: 25/25
Ata: Link Ata
Fonte: licitaneLcom.br

Quantidade: 300
Unidade: UN
UF: MG

0027
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CNPJ

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

26.325.797/0001-90

EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$ 40,00

*VENCEDOR*
Marca; Eremix
.
.Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Supremix
40.021.146/0001 -38

R$48,95

LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
NUTRICIONAIS LTDA

Marca: DANONE

Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: FORTINI PLUS400G

10.279.430/0001-48

R$'100,00

ROSILENE VIEIRA LOPES

Marca: pANONE .
Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: FORTINI
- ""'r

•

,;

: :

-

■

^

-

-

■'

'
■

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R$ 41,00

rnc. IIArt. S'da IN 65de07de Juiho de2021

Órgão; PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Data: 28/01/2022 00:00 ;

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SUPLEMENTOS

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

NUTRICIONAIS E DIETAS.

Descrição: FORTINI - 400GR - FORTINI - 40QGR

SRP:;.SIM

•

Identificação: 00000222
Lote/Item; 1/10

'

Ata: Link Ata

Fonte: servicos.pmsapossé.sp.gov.br:5656
/Transparência/ ,

■

Quantidade: 450
Unidade: LATA

!:

■!.

UF: SP

CNPJ

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

03.612.312/0001-44

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

. ."i ■ " .

■

■ ! ' V.

R$41,00

♦VENCEDOR*-, :.
Marca: Marca não informada

í

Fabricante: Fabricante não informado

.. -

R$59.50

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
/«c. IIArt. 5" da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI/MG

Data: 06/01/202209:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS

.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

NUTRICIONAIS PARA ATENDER LIMINARES JUDICIAIS.

. .SRP: :SIM

Descrição: FORMULA INFANTIL (LEITE FORTINI) 400 G ORDEM JUDICIAL - FORMULA
INFANTIL (LEITE FORTINI) 400 G ORDEM JUDICIAL

■

Identificação: 3396Ó' ,

-

Lote/Item: 6/6Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br\

Quantidade: 300

Unidade: LA ; V
UF: MG

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

40.021.146/0001-rSS

LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS

*yENGÉDÒB*
B/SiE)

•

CNPJ

.

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

',

.

fí$ 59,00

..

Relatóriogeradonodia26/04/2022 17:41:34 (IP: 187.49.128.118)
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VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ

íM^fcaí-DANONE'

.(jFabyicaDtcFabricçntQnâoi/jforfnado
r
.jIVlô^q|o.FaRTil^PLUS400é
' V '
.J..

•00:325.618/0001-2T

R$ 59,99

DROGARIA JARA LIDA

'Marca: DAMQNÈ ';;;'; ;
Fabricante: Fabricante nâó informado

Modelo;MS6657!?0CíÍ6

.

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

RS 42,20

lnC:IIM.5<>dalN65aeÒ7deJuÍhode202T.

'Órgão:.:MUNÍC(pÍp DE^^^^^^

Data: 24/11/2021.00:00

. Objeto: DESTINADO AO.REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCEUDO DE

FRAÍfDAS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES
PROVENIENTES DE AÇÃO JUDICIÀL
Descrição; FORTINI SEM SABOR 400GR -FORTINI SEM SABOR 400GR

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM

Identificação: 00007121
Lote/Item: 1/5
Ata: N/A

Fonte: www.transparenciaipilardosul,sp:gov.br;8079/Transparencia/
Quantidade: 90
Unidade: LT
UF: SP

RAZÃÕ SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ

03.611312/0001-44

*VENCEDOR*^

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$42,20

NUTRÍPORT COMERCIAL LTDA

••

;Marca:;Marcânâò::nformada;

;

.ííiFabrlcantei
FaWicahtenão
informado
l . íi,
^ -i,
.1-- - . * - •

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Média das S Melhores Propostas Iniciais

RS 46,81

lncilArt.5^dalN65de07deJidliode2Ó2J

Órgão: MUNICÍPIO DE PILARpO SUL

;

• Objeto: DEStlNADp.AO.REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE
frAldás Descartáveis, materiais e suplementos alimentares
PROVENIENTES DE AÇÃO JUDICIAL

Descrição: FORTINÍ SEM SÀBOR 400GR - FORTINI SEM SABOR 400GR

Data: 24/11/2021 00:00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM

Identificação: 00007121
Lote/Item: 1/58
Ata: N/A

Fonte: www.transparencia.pilardosuI.sp.go
v.br:8079/Transparencia/
Quantidade: 30
Unidade: LT
UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

24,067 457/0001-81

FORCE MEDIÇAL DISTRIBUIDORA EIRELI

VALOR DA PROPOSTA INiCiAL

R$46,81

*VENCEDOR*

. Marca:.Marca não informada,

"•

''Fabricante: Fabficahté hão informado

0029
Preço(Outros Entes'Públicos) 6: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R$ 49,25
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ínc. IIArt. 5'da IN65de07de Julho de2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA /(2)SECRETARIA DE SAÚDE

Data: 12/11/2021 10:00

Modalidade: Pregão

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Leites Especiais e
Suplementos Alimentares infantis e complementos,destinados à alimentação
exclusiva para atender aos usuários com necessidades patológicas do município
de Gravatá decorrentes de ordem judicial e demais demandas,conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

SRP: SIM

.

Identificação: N®Licitação:903834 ,
Lote/ltèm: 8/1

Ata: Lini< Ata

Descrição: SUPLEMENTO NUTRICIONAL - FORMUU POLIMÉRICA PEDIÁTRICA SEM

Adjudicação: 18/11/2021 13:^5

SABOR LATA COM 400G,FORMULA NUTRICIONALMENTE PARA CRIANÇAS
MAIORES DE OI ANO DE IDADE, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA,EM PÓ,
COM PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO DE IDR PARA MACRO E MICRO

Homologação: 18/11/2021 13:35
Fonte: wvyw.licitacoes-écom.br

NUTRIENTES, UTILIZADA POR VIA ORAL OU ENTERAL ISENTO DE LACTOSE E

Quantidade: 500

GLÚTEN SEM SABOR. COM NO MÍNIMO 80% DE VALIDADE, TIPO: FORTINI SEM

UF: PE

SABOR.

CNPJ

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

21475.861/0001-69

A J G DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA E|RELI

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

>.

49,25

*VENCEDOR*

Marca: Marca não informada;'
Fabricantê: Fabricante não informado

RS 49,25

SUSTENTARE EIRELI
Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Item 6: Nutrição completa e especializada para recuperação e / ou manutenção do estado nutricional e de um adequado controle gliCêmico.
Isenta de glúten, lactose,sacarose. Embalagem 1 OOOmI.: Produto de referência: Diamax IG
Preço Estimado: R$ 32,35(un)
Quantidade

Percentual: -

Média dos Preços Obtidos: RS 32,35

Preço Estimado Calculado: R$ 32,35

Observação

Descrição

. 12D Unidades •

-

Nutrição cojnpleta e especializada para recuperação e / ou manutenção do estado nutríçípnal e de um adequado controle glicê,;

mico. Isentá de glúten,lactose, sacarose. Embalagem lOOOmI.: Produto de referência: Diartiax 16

,

^
RS 35,61

Preço(Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Ina lArt. 5"da IN65de07de Julho de2021

Data: 06/12/2021 09:00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CURO
Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Suplementos

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:. SIM

Alimentares.

Descrição: Suporte distribuidor de leite - FÓRMUU PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORÁL
NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA DIABÉTICOS. NORMOCALÓRICA,

;;

Identificação: N®Pregão:702021 / UASG:984287
' Lote/Item: /5

NORMOPROTEICA,ACRESCIDA DE FIBRAS SOLÚVEL E INSOLÚVEL. ISENTA DE
SACAROSE,LACTOSE E GLÚTEN. DENSiDADE CALÓRICA 1,0 KCAL/ML.SABOR

Ata: UnkAta

Fonte: www.còmprasgovernámentais.gov.

BAUNILHA. APRESENTAÇÃO LÍQUIDA, EMBAUGEM MÍNIMA 1000 ML.SIMIUR
AO PRODUTO NUTRI DIABETIC OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
CatMat: 54402 - SUPORTE DISTRIBUIDOR DE LEITE, SUPORTE DISTRIBUIDOR DE LEITE

Quantidade: i;600

•

Unidade: Unidade

■ UF: MG
CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

11.050.585/0001-70

NUTRIBODY DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI

'' V:
VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$28,50

*VENCEDOR*
Mèrca: DIAMAX IG LITRO
Fabricantê: PRODIET
Modelo:PRQDIET DIAMAX IG LITRO

40.021.146/0001-38

LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS

R$39,00

.■

NUTRICIONAIS LTDA

Relatório gerado no dia 26/04/2022 17:41:34(IP: 187.49.128.118)
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VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ
1 Mafcã:.DANONE: ^
Fabricante: DANONE

■Modélo: fMUTRlDIABETIC 1.0,TP1000

ií^í^liô^B/OOO-í-qa i^atclean 'proOutos de higiene e limpeza lida
^^^a]í?aí'I^ÒVASÓbRCEtíC 'n ' ,
'irF^bncanté: NE^É-V.:"

foooMU ,

/

,

•4 '

R$ 99.33.»

»' .

'

.

'

Preço (Outros Entes Públicòs) 1: .Média dás 3 Melhores Propostas Iniciais

R$ 30,72

Inc IIArt. 5' da IN 65 de 07 de Julho de2021

Órgão; PREFÊ|TURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Objeto: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de
Fórmulas e Suplementos Alirhentares, para o Centro de Saúde III, localizado na

Avenida Padre Ánchieta n* 441-..Bairro Issa Salmen - Reginópolis - SP,
■ conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este
Edital corríò Anexo I.

■

;

Descrição: NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL LÍQUIDA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO,

NCJTRICIpNALMkNTE COMPLÉTA. NORMOCALÓRICA, COM FIBRAS, ISENTA
DÉ LACTOSE. SACAROSE E GLÚTEN. INDICADA PARA PACIENTES

DIABÉTICOS ÓU INTOLERANTES À GLICOSE, CONTRIBUI PARA A
.

MANUTENÇÃO E.RECUPERAÇÃ -NUTRIÇÃO ENTERALE ORAL LÍQUIDA, COM
■ BAIXO ÍNDICE GLICÉMICO, NUtRiClONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA,

•

Data: 20/04/2022 00:00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM

Identificação: 00002422
Lote/Item: 1/15
Atá: • l ink Ata

Fonte: 45.185.14.3b:5656/transparenciá/ ■
Quantidade: 810
Unidade: FR
UF: SP

COM.FIBRAS. ISENTA DE LACTÇSE, SACAROSE E GLÚTEN, INDICADA PARA
PACIENTÉS DIABÉTICOS OU INTOLERANTES Ã GLICOSE, CONTRIBUI PARA A

MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UM ADEQUADO ÍNDICE GLICÊMICO,

EMBALAGEM IQÓO ML -

'

CNPJ

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

30.5T8.878/000'l.-84

MEDICÀ NLTTfíECOMERCIO EIRELI

R$ 30,72

* VENCEDOR*.
•Marca: Marca náo informada.
'Fabricante: Fabricante não informado

• :.r

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R$30,V,

Inc. IIArt. S^da iNôS de 07 de Julho de2021

.

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Objeto: A prèsehte licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de
■

: ■

Fórmulás e Suplementos Alimentares, para o Centro de Saúde III, localizado na

Avenida Padre Aiíchieta n° 441, - Bairro Issa Salmen - Reginópolis - SP,
■

conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este
Edital como Anexo I.

Désçrição: NUTRÍçÃO ENTERAL E ORAL LÍQUIDA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÉMICO,
, , NUTRiCÍONALMENTE COMPLETA. NORMOCALÓRICA, COM FIBRAS, ISENTA
DE LACTOSE. SACAROSE E GLÚTEN. INDICADA PARA PACIENTES
. DIABÉTICOS OU INTOLERANTES À GLICOSE, CONTRIBUI PARA A

MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃ - NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL LÍQUIDA, COM
■

Data: 20/04/2022 00:00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP; SIM

Identificação: 00002422
Lote/Item: 1/36
Ata: Link Ata

Fonte: 45.185.14.30:5656/transparencia/
Quantidade: 270
Unidade: FR
UF: SP

BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO, NUTRICÍONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA,
COM FIBRAS, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN, INDICADA PARA
PACIENTES DIABÉTICOS OU INTOLERANTES À GLICOSE, CONTRIBUI PARA A

MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UM ADEQUADO ÍNDICE GLICÊMICO,
v; -

EMBALAGEM 1000 ML.

0031
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CNPJ

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

30.518.878/0001-84

MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

■

RS 30,72

*VENCEDOR*
Marca; Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

Iterri 7: Espessante para alimentos,contendo amido de milho. Caixa com 24 saches de 1,2g/cada
Preço Estimado: R$ 0,00(un)
Quantidade

Percentual:•

Preço Estimado Calculado: RS 0,00

Média dos Preços Obtidos: RS 0,00

Descrição

,4 Unidades ,

Observação

. Espessante,para alimentos, contendo amido de milho. Caixa com 24 saches dè 1,2g/cada

Itém 8:Suplemento alimentar líquido, hipercalórico, hiperprotéico, Apresentação em embalagem de 200 a 250ml. Sabores diversps.
Preço Estimado: RS 25,27(un)
: ..quantidade

50 Unidades

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: RS 25,27

Média dós PreÇòs Obtidos:,RS.25,27

Descrição

Observação

.Suplemento alimentar líquido, hipercalórico, hiperprotéico. Apresentação em embalagem de 200 a 250ml. Sabores diversos;;

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

RS 14,60

rnc. UM.5°da IN65de07de Julho de2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Objeto: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de
Fórmulas e Suplementos Alimentares, para o Centro de Saúde III, localizado na
Avenida Padre Anchieta n° 441 - Bairro Issa Salmen - Reginópolis - SP,

Data: 20/04/2022 00:00

Modalidade: PREGÃO PRESEN.CÍ/\L
SRP: SIM

'

-

identificação: 00002422

conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este
Lote/Item: 1/40

Edital como Anexo I.

Descrição: SUPLEMENTO ALIMENTAR ENTERAL E ORAL LÍQUIDO,

HIPERPROTEICO/HIPERCALÓRICO. NUTRICIONALMENTE COMPLETO, COM
INDICAÇÃO DE NECESSIDADES AUMENTADAS DE PROTEÍNA, ARGININA,
VITAMINAS, MINERAIS, CALORIAS E CICATRIZAÇÃO, NÃO CONTÉM
GLtÜTEN. FORMA PRONTA PARA CONSUMO - SUPLEMENTO ALIMENTAR
ENTERAL E ORAL LÍQUIDO, HIPERPROTEICO/HIPERCALÓRICO,
NUTRICIONALMENTE COMPLETO,COM INDICAÇÃO DE NECESSIDADES
AUMENTADAS DE PROTEÍNA, ARGININA, VITAMINAS, MINERAIS, CALORIAS E

Ata: Link Ata

Fonte: 45.185.14.30;5656/transparençia/
Quantidade: 270
Unidade: FR
UF: SP

CICATRIZAÇÃO, NÃO CONTÉM GLÚTEN, FORMA PRONTA PARA CONSUMO,
EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200 ML.

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ

30.518.878/0001-84 • MEDÍC & NUTRE COMERCIO EIRELI

♦VENCEDOR*

VALOR DA PliOPOSTA INICIAL

" '

'

'

^

R$ 14,60

;

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R$ 25,47

me. UM. 5" da IN 65 de 07de Julho de2021

Órgão: FUNESBOM - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS
Objeto: CBMERJ-Dietas Enterais/SuplAlimentares

Data: 01/02/2022 14;00
Modalidade; Pregão Eletrônico
SRP: NÃO

Identificação: 25669
Lote/Item: 1/21
Ata: Link Ata

LSlfaCil!]
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Descrição: SÜPLEl^ÉNTO ALIMENTAR - SUPLEMENTO ALIMENTAR.DESCRICAO:
SUpLeMÉNTO alimentar LIQÚibO HiPERPROTEICO,ACRESCIDO DE ARGININA
E COM ALTO TEOR DE MICRONUTRIENTES RELACIONADOS A CICATRIZACAO

.

(ZINÇO. SELENÍO. VITAMINAS C. A. E), ISENTO DE GLÚTEN,APRESENTAÇÃO:

Fonte: www.compras.rj.gov.br
Quantidade: 360
Unidade: Unidade
UF: RJ

EMBALAGEM DE 200 ML,FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - ID:155531 -

V Código.do ltem:6445.002.0515
VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ

''36.07à616/000t';22^'' WM GOM^

E REPRESENTAÇÕES HOSPITALAR LTDA

yiíMarcR^;l^arcanão'ij)fbrfn8dç

■

i-íFatfrj^fite: FaMcâhteAao;inforrnado •
T2:4Q9;711/OOOl-01
*VENCEDOR*

R$"25.00

RS 25,94'

NUTRIMIX COMERCIAL LTDA

,

Marca; Marca não informada
Fabricante; Fabricante não informado

Préçç (Outros.Erites-Públicos) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R$26.73

rnc. UM 5'da IN65de07^Julho de202]

órgãò: UERj.r HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO

'.;r/

ERNES^-- y,

Data: 18/11/2021 10:01
Modalidade:

Objeto: UERJ-AQUIS DIETAS ENTERAIS ;

Pregão Eletrônico

.^

SRP: NÃO

Desctí(íâ;ç: SUPLEMENTOÍÁLIMENTAR - SÒPLEMENTO ALIMENTAR,DESCRICA0:
N0TRjClONALMÉNTEÇOMPLEtO,LIQUIDO,HIPERCALORICO(>1,2KCAL/ML),
HIPERPRÒTEIC0(>20% valor ENERGETICO T0TAL),MALT0DEXTRINA >50% DO

TOTAL pE CARBblDRATOS,COM;SACAROSE E LACTOSE,ACRESCIDO DE L'- - ARGININA,'ZINCÓ,SELENIO,VITAMlNA C,ISENTO DE GLÚTEN,APRESENTAÇÃO:
TETRâ PACK 20bML-■|D:73308'-, Código do ltem:6445.002.0095

Identificação:

25239

Lote/Item: 1/4
Ata: l ink Ata

Fonte:

www.compras.rj.gov.br

Quantidade: 3.360
Unidade: Unidade
UF: RJ

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ

01.925 587/0001 j02 KlUTRIC - NUTRÍliÒlONAL COMERCIO LTDA

R$22,00

*VE|vjCEDOR* j
v

:*.v

.-i*--. rj .

:Marca;-.Marcanão'^nfprmada

, •

'Fabrjcante;Fabricante.npo.informadO:
24.436.087/0001 r02

..v: .'

• "

R$28,50

CRYSTAL COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Marca: Marca não lnfòrmada
Fabricante: Fabricante não informado

13.123 772/OO01-Í52

VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

;Maiícla:.Marca.nãO'irtformada.

íVFabb^nte: Fabricantenâo/tnformado- :

RS 29,68

^

RS 3'4,30"

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. IIM. S''dalN65dep7deJulhóde202l

Órgão: MUNICÍPIO DE GOIANA / (1) MUNICÍPIO DE GOIANA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE ALIMENTO

■

. ESPECIAL PARA SUPORTE NUTRICIONAL, ORAL/ENTERAL, FÓRMULAS
INFANTIS E AUMENTOS NÃO LÁCTEO PARA ATENDER A USUÁRIOS

Data: 04/11/2021 08:30

Modalidade: Pregão
SRP: SIM

Identificação: N''Licitação:903168
Lote/Item: 15/1

CADASTRADOS NO PROGRAMA NUTRICIONAL DE ATENDIMENTO A DIETAS

ESPECIAIS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAljDE DO MUNICÍPIO DE
GOIANA, PERNÁMBUCO

Ata: Link Ata

Adjudicação:

12/11/2021 10:36

Homologação:

12/11/2021 10:36

Fonte: www.licitacoes-e.com.br
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Descrição: FORMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL - SUPLEMENTO ALIMENTAR

PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL. LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO(T5KCAL/ML),

Quantidade: 625
UF: PE

HIPERPROTEICO (25%), ACRESCIDO DE CAHMB,COM FIBRAS SOLÚVEIS,
EMBALAGEM DE 220ML

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

10.782.968/0001-70

NUTRI HOSPITALAR LTDA

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$34.30

*VENCEDOR*
Marca; Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

Item 9: Nutrição completa em pó, para dieta enteral ou oral, para manutenção e/ou recuperação do estado nutricional e adequado.controle
glicêmico(Diabetes tipo 1 e 2). Embalagem de 4üOg. Produto de Referência: Glucerna
Percentual: -

Preço Estimado: R$ 62,79(un)
Quantidade

Preço Estimado Calculado: R$ 62,79

Média dos Preços Obtidos: R$ 62,79
Observação

Descrição

yÃWillatas . Nutrição completa em pò, para dieta enteral ou oral, para manutenção e/ou recuperação dp estado nutricional e adequado contrbf
e glicêmico (Diabetes tipo 1 e 2). Embalagem de 400g. Produto de Referência: Glucerna
: RS 71,92

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Ina IIArt. 5'da IN65de 07de Mho de2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUD MENNUCCI
Objeto: COMPRA DE LEITES,FORMULAS E SUPLEMENTOS PARA PACIENTES DAS UBS
DE SUD MENNUCCI E BANDEIRANTES

Descrição: GLUCERNA SR LATA C/ 400 G - GLUCERNA SR UTA C/ 400 G

■;

pata: 06/04/2022 00:00
Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO

Identificação: 00008822
Loté/ltem: .1/4

Ata: N/A

.

.

.

;

:

Fonte: 168.194.201.T26:8079marisparènc
ia/

. Quantidade: 72

Unidade: LATA ' .
UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

28.180.524/0001 -20

REGINA DOS SANTOS LIMA

•

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

" '

R$71.92

♦VENCEDOR*

Marca:. Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

RS 64,97

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
tnc. UM. 5" da IN 65 de 07de Mim de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUD MENNUCCI
Objeto: COMPRA DE LEITES E SUPLEMTOS PARA PACIENTES DE SUD E BAND
Descrição: GLUCERNA SR LATA C/ 400 G - GLUCERNA SR LATA C/ 400 G

Data: 18/03/2022 00:00'

"

Modalidade: DISPENSA

SRP: NÃO

Identificação: .00007022
Lote/Item: 1/3

^ Ata: N/A- ;

Fonte: 168.194201.126:8p79/TranspaFenc
:
'
-ia/'
' - ■ ■■-•V.
Quantidade: 72
; 7
'77;
Unidade: LATA
UF: SP

;
- ■ ,

0034
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VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ

R$^ 64,97-.;;

. 04.244U05/00Q1í-26.i RIOMEDICA RIO PRETO LTDA

■

*VqjfCEDOR*' ;
, MarcR^Marca,nãojnfprjnriada

:

/iFabrídattteí Fabricante nãV informada ' |i

R$57.00

Preço(Outros Entes Públicos) Si Mêdia das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. HÁrtl 5'da IN65de ÓjdeJuiho de2021

Ófgãór FUNDO MUNIGIPAL DE SAÚDE ,
.
; ;.

Data: 09/02/2022 00:00

departamento DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de Gruzáiia/SP

Modalidade: Dispensa por Limite
gpp.

. Objeto: SOLICITAÇÃO DE RESERVA PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA identificação* 2332022
ACOMPANHAMENTO bè TRATAMENTO NUTRICIONAL DO DEPARTAMENTO
,

.
Lote/Item: 1/1

MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL-CUSTEIO SUS.
Ata: N/A

Descrição: GLUCERNA BAUNILHA 400 G - GLUCERNA BAUNILHA 400 G
Fonte: 45.173.233.130:81/pronimtb/index.
asp?acao=1&item=2
Quantidade: 25;
Unidade: UN
■

CNPJ

:

UF: SP

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

,'Ó7.3^4^48/(jÒ0Í;:70 í,\SÁUbE ÍNTEGÇ^L PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI
■.•Marc^jiJvtarcafiãotnfôrrnada

í

R$ 57,00

,

iPreçó (Outros Entes Públicos) 4: Média das'3 Melhores Propostas Iniciais

RS 57.40

inc. n Ari 5<> da IN 65 de 07 de Julho de2021

Órgão: FÜNDO:MUNIC!PAL DE SAUDE

' . ■ ;' Prefeitura iMuriiçipal de Platina/$P
Òbjétp: AQUISIÇÃO DE MATERIÁL PARÁ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SECRETARIA
"■ MUNICIRÀLDESAÚDE.

béscriçâò: GtiÜÇERN BAUNILHA 400G - GLUCERNA BAUNILHA 400G

Data: 26/01/2022 00:00

Modalidade: Dispensa por Limite
SRP: NÃO

•■

Identificação: 1312022
Lote/Item: 1/4
Ata: N/A

Fonte: www.transparencia.platina.sp.gov.b
r/pronimtb/index.asp?acao=18fitem
=2

Quantidade: 15
Unidade: UN
UF: SP

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

,.07.303.248/0001-70 . SAUDE INTEGRAL PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI

*vÉi®EDOR*

R$57,40

'

Marca; Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

RS 64.97

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. UM. 5° da IN 65de 07de Julho de2021 .

■ ; ÓrgãC): PREFEITURA MUNICIPAL DE SUD MENNÜCCI

O/^ÍIã]

Data: 20/01/2022 00:00
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Objeto; COMPRA DE LEITES E SUPLEMENTOS PARA PACIENTES DA UBS DE SUD E
BAND

Modalidade: DISPENSA
SRP: NÃO .

Descrição: GLUCERNA SR LATA C/ 400 G - GLUCERNA SR LATA C/ 400 G

:

Identificação: 0000Ó822
Lote/Item: 1/3

Ata: N/A '

': '

Fonte: 168.194.201.126:8Q79/Transparenc
.ia/

Quantidade: 72
Unidade: LATA
UF: SP

CNPJ

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

10.935.158/0001-07

FREITAS & CONDE LTDA

VALOR DA PROPOSTA,INICIAL

. R$64,97

♦VENCEDOR*
Marca: Marca nãoinformada

Fabricante: Fabricante não Informado

,R$ 62,14

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
tna UM. 5" da IN 65de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de Platina/SP

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.

Descrição: GLUCERNA SR PO BAUNILHA 400GG - GLUCERNA SR PO BAUNILHA 400GG

Data: 10/01/2022 00:00 :

;

Modalidade: Dispensa por Limite

.:SRP: NÃO
Identificação: 12022.
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A

Fonte: www.transparencia.píátina.sp.gov.b
r/proriimtb/inclex!asp?acaô=l&|tenn
=2

■■

Quantidade: 10
Unidade: UN

.

UF: SP

CNPJ

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

54.991.211/0003-24

UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$62<14

♦VENCEDOR*
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

R$ 61,15

Preço (Outros Entes Públicos) 7: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. UM. 5'da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA / (2) SECRETARIA DE SAÚDE
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Leites Especiais e
Suplementos Alimentares infantis e complementos, destinados à alimentação
exclusiva para atender aos usuários com necessidades patológicas do município
de Gravata decorrentes de ordem judicial e demais demandas, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Descrição: SUPLEMENTO NUTRICIONAL - FÓRMULA ALIMENTAR ESPECÍFICA PARA
PACIENTES DIABÉTICOS LATA COM 400G PÓ, FORMULADO PARA O ESTADO DE
TOLERÂNCIA ANORMAL A GLICOSE, ESPECIALMENTE PARA PESSOAS COM
DIABETES É FORMULADO COM UM SISTEMA DE CARBOIDRATOS DE LENTA

ABSORÇÃO, QUE AJUDA NO CONTROLE DA GLICEMIA É UMA FÓRMULA
NORMOCALÓRICA E HIPERPROTEICA, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E

Data: 12/11/2021 10:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM

Identificação: N®Licitação:9p3834
Lote/Item: 11/1

Ata:' l ink Ata

' /

Adjudicação: 18/11/2021 13:36

Homologação: 18/11/2021 13:36
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 300

UF: PE

v

■

v'

GLÚTEN COM NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE, TIPO: GLUCERNA.

onsB
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VALOR DA PROPOSTA INICIAL

NUTRI HOSPITALAR LTDA- ME

RS 6i;io

Marca: Marca nio infórmada .

Fabricanté: Fabricariíeiião.iríformadp
22.475.861/0001-69

A J G DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI

RS 61,18

* VENCEDOR*
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não.informado

K ."í. ::.lferreirada:costadistribuidorademedicamentos
Marpa; Marca não informada.
■ Fabricante: Fabricante não informado

V

-

,v 4

-v
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^

município de planalto

CNPJ N^ 76,460.526/0001-16

PREFEITURA MUNICIPAL

Eit^ií^LTO

Praça São Francisco de Assis, 1583- CEP:85.750-000
e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Fone:(046)3555-8100 -Fax:(46)3555-8101
PLANALTO

■

PARANÁ

Planalto-PR. 29 de Abril de 2022.

DE:Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preiiminarnnente, pelo presente, solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização para a Aquisição de DIETAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS

INFANTIS destinados às ações de promoção à saúde da Secretaria de Saúde e
dispensação nas UNIDADES DE SAÚDE do município de Planalto — PR, encaminhamos:

PARA:

Secretaria de Finanças;

à fins de Indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer
frente à despesa;
PARA:

Departamento de Materiais e Compras;
à fins de elaboração da minuta do instrumento convocatório da
licitação;

PARA:

Departamento Jurídico;

à fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada.

Cordialmente,

LdiI CLUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

ori3s

município de planalto

CNPJN^ 76.460.526/0001-16

Praça Sâo Francisco de Assis, 1583- CEP:85.750-000
PREFEITURA MUNICIPAL

PLANALTO
4*^ mm

e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Fone:{046} 3555-8100 - Fax:{46} 3555-8101
PLANALTO

•

PARANÁ

Planalto-PR. 29 de Abril de 2022.
DE:

Secretaria de Finanças

PARA:

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando a autorização para a Aquisição de DIETAS,

SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIS destinados às ações de
promoção à saúde da Secretaria de Saúde e dispensação nas UNIDADES DE SAÚDE do
município de Planalto - PR, expedido por Vossa Excelência nesta data de 29.04.2022, com

fulcro nos artigos 212 e 216, § 6° da Constituição Federal de 1988, vimos por meio deste,
informar que a despesa decorrente do referido processo observadas as características e
demais condições, especificações, valores e quantidades, definidas no edital e seus anexos,

não comprometem os recursos mínimos destinados á saúde e a educação, conforme pedido
exarado pelo Secretário de Saúde. Gilmar Luiz Scherer, no valor total de R$ 135.249,36

(cento e trinta e cinco mil duzentos e quarenta e nove reais com trinta e seis centavos), do
presente ato convocatório, sendo que o pagamento será efetuado através das Dotações
Orçamentárias:
DOTAÇOES

Conta da despesa

Funcional programática

Destinação de recurso

01630

09.123.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00000

01640

09.123.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00303

01650

09.123.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00494

Cordialmente,

JONES ROBERTO KINNER

CONTADOR - C.l. RG N° 3.654.820-7 - PR

' ' ENSON EL^MAR SCHABO
Secretário de Finanças

c <• I 'J

P )eitura Municipal de Planalto - 2022
Saldo das contas de despesa
Calculado em;29/04/2022
Página.1

órgão / Unidade I Projeto ou Atiwdade I Conta de despesa l Fonte de recurso{ F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ D ET)

Valor autorizado

Valor atualizado

Líquido empenttado

Saldo atual

%

1^3a76S.68

1^^2,50

1.138.756,58

Bq26:;FundoMtncipel daSat^

10.301.1001.2027
3.3.90.30.00.00
01630

E

GerenciamentoeQualIficaçáodaAlençaoPrimárlaemSaúdB
MATERIALDECONSUMO
00000

E

00303

O3O3rt31/02AXVO0

Saúde - Recaias Vinculadas(E.C. 29/00- 15%)

01650

E

00494

0494/09/02/06/20

Bloco de Custaodas Ações e Serviços Pi2)licos de Saúde

01652

EA 01075
EA 01082

100.000.00

100.000.00

33.951.77

66.048,23

600.000,00

600.000.00

100.916,45

499.083.55

200000.00

200.000.00

0.00

200.000.00

0.00

23056.50

0,00

23.056.50

0,00

131.496.00

131.376,84

119,16

0.00

50.000.00

19.657,84

30.342,16

0.00

125.000.00

44.894,02

60.105.98

0.00

140.000.00

0.00

140.000.00

0.00

100.000.00

0.00

100.000,00

330.796,92

1.138.766,58

0OCI(V01iD7/0(V0O

01640

01651

; 9oaooo,oo

0
1019«9f02/06®D
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PORTARIA 731-16434/2021 GESTAÇÃO - CoronaVrus(COVIO-19)
PAB EMENDAS DE RELATORIA GERAL 81000794
1

01653

EA 01090

1017/12/99/00/00

Emendas de Bancadas(Art. 166. §12E.C. 100/2019) DEPUTADO FEDERAL VERMELHO

01654

EA 01096

1017/12«9/00ro0

PAB DEPUTADO VERMELHO
1 PORTARIA 3724
PAB - DEP FED FILIPE BARROS

01655

E

01098

0494/12®2/06,/20

01656

E

01774

0494/12A32/C6/20 PAB-ZEC/VREINHOLD

900.000,00

1.469.652,60

Critérios de seleção:
Data do cáloio. 29AM/2022

Órgão entre:09 e 09
Tipo: 2
Ordem 027

Natureza de despesa entre. 3.3.90.30.00.00 e 3.3.90.30.00.00
Somente contas com sádo

29/04/202210.25 28

Emitdo por CADASTRO DE PPA, na versão: 6529 m

E - Grupo da fonte do ejercício / EA - Gripo da fonte de eierciclos anteriores
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DE PREGÀO {ELETRÔNICO) N*^
PROCESSO LICITATÒRIO N°

12022
12022

DATA DA REALIZAÇÃO .../..../2022
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas
LOCAL: Prefeitura do Município de Planalto- Paraná
vyww.comprasgovernamentais.qov.br "Acesso Identificado"

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, Estado do Paraná, inscrito no GNPJ sob n.° 76.460.526/0001-16,
através da Secretaria de Administração, sediado à Praça São Francisco de Assis n° 1583 - centro Planalto - Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Luiz Carlos Boni, torna pública a

realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR

PREÇÒ GLOBAL POR ITEM, para atender à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando
a Aquisição de DIETAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIS destinados a
atender necessidades nutricionais específicas de crianças, adultos e idosos que estão
vinculados a Secretaria Municipal de Saúde e ALIMENTO PARA DIETA ESPECIAL COM

RESTRIÇÃO DE AMINOÃCIDOS - TIROSINEMIA (TYROMED B PLUS), destinados ao uso de
paciente por demanda judicial (Autos 1784-51-2013.8.16.0061).

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
.de

de 2022 às OShOOmin

UASG: 987775 - MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR
Local da Sessão Pública: www.comDrasaovernamentais.aov.br
•N

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus
Anexos, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro dê
2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar
Federal n.° 147, de 14 de agosto de 2014 e o Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 e
legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federa! n.° 8.666 de 21 de junho de 1993.

É Pregoeira, deste Município, Carla Sabrina Rech Malinski, designada pela Portaria n° 002/2022 de 03
de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Edição n° 2426, de
05/01/2022.

1

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO
PÚBLICA

1.1.

O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de
preços,
será
exclusivamente
por
meio
eletrônico,
no
endereço
www.comprasgovernamentals.gov.br.

1.2.

A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá

—

de

de 2022 àS

09h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br. nos termos das condições
descritas neste Edital.
2

DO OBJETO

Constitui objeto deste PREGÃO a Aquisição de DIETAS,SUPLEMENTOS ALIMENTARES
E FORMULAS INFANTIS destinados a atender necessidades nutricionais específicas de
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crianças, adultos e idosos que estão vinculados a Secretaria Municipal de Saúde e
ALIMENTO PARA DIETA ESPECIAL COM RESTRIÇÃO DE AMINOÁCIDOS TIROSINEMIA(TYROMED B PLUS), destinados ao uso de paciente por demanda judicial
(Autos 1784-51-2013.8.16.0061).

Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos:
www.comprasqovernamentals.aov.br e www.planalto.Dr.qov.br/licitacoes/.

A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao
licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras
Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de
Licitações pelo telefone n°(046) 3555-8100/ 35558104.

As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela Secretaria
Municipal de Saúde, telefone n°(46) 3555 - 1589.
DO CRITERiO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, observada às
especificações técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital.

Será utilizado o modo de disputa "ABERTO", em que os ticitantes apresentarão lances púbücoi
e sucessivos, com prorrogações.

DA IMPUGNAÇÂO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos oq
providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que
o faça com antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão
pública do certame.

4.1.1

As ímpugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas em dias

úteis, das oèhOO às 17h00, à Praça São Francisco de Assis, 1583, centro, Setor de
Licitações, Centro, Planalto - PR, ou encaminhadas através de e-mail no endereçoeletrônico: licitacao@planalto.pr.qov.br.

4.1.2

Caberá à Pregoeira, auxiliada pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da
data de recebimento da impugnação.

4.1.3

A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

4.1.4

Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a
formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste
PREGÃO.
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A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de
pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia
autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador,
que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da.
impugnante.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, endereçados exclusivamente ao e-mail:
licitacao(®Dlanalto.Dr.aov.br.

4.3.1

O pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
4.4.1

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá se?
motivada pelo pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.

4.4.2

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

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

^

Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa

SLTI/MPOG n° 3, de 26 de abril de 2018.
5.1.1

;

As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do

presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de
acordo

com

as

orientações

que

seguem

no

link:

www.comprasqovernamentals.qov.br/index.php/sicaf. até o terceiro dia útil a data

do recebimento das propostas.
5.1.2

A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao
Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão.

5.1.3

Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas depequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n^
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n?
123, de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, de 07 de agosto de 2014.''

Será vedada a participação de empresas:
a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma dâ
legislação vigente;
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b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

c) enquadradas nas disposições no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações,
posteriores, ou ainda,

d) que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação.
Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará "sim" ou "não", em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
5.3.1

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n.° 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos
42 a 49;

5.3.2

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital;

5.3.3

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.3.4

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

5.3.5

Que a proposta foi elaborada de forma independente;

5.3.6

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalha
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1° e nô
inciso III do artigo 5° da Constituição Federal.

DO CREDENCIAMENTO '

^

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasqovernamentais.QOV.br. por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

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

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome^
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou
do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevida
das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

)0
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É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e.
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou
aqueles se tornem desatualizados.

6.5.1

A

não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar

desclassificação no momento da habilitação

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os

documentos de habilitação exigidos no item 10 do edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, prospecto com as informações técnicas do veículo, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10 deste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

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

Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dõ
art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.
A

Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a
descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos,
descrevendo detalhadamente as características do objeto/serviço cotado, informando
marca/fabricante e modelo (se for o caso) em campo próprio do sistema, preço unitário
por item, com até duas casas decimais após a vírgula.

A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
sessão pública do Pregão.

Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação
de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Planalto.
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7.10

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

7.11

Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas"
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

7.12

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

8

DA ABERTURA

DA SESSÃO

8.1

No dia
de
de 2022 às OShOOmin, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet
será aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e
início da etapa de lances.

8.2

O Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que

FORMULAÇÃO DE LANCES

PÚBLICA,

CLASSIFICAÇÃO

DAS

PROPOSTAS

E

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios,
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3

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

8.4

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro(a) e oS
licitantes.

8.5

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valof

consignado no registro.

'•

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item.

8.6

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

8.7

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

8.8

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos.
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$
0,05 (cinco centavos).
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O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.10

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

8.11

A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.

8.12

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive no caso de lances intermediários.

8.13

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

8.14

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá ô
pregoeiro(a), assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

8.15

Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro(a), devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

8.16

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio

do sistema.

8.17

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

8.18

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.19

No caso de desconexão com o Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, d*
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
'

8.20

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro(a) persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte é
quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletrônico
utilizado para divulgação.

8.21

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
8.21.1 no país;

8.21.2 por empresas brasileiras:
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8.21.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

8.21.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.22

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

8.23

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

8.24

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

8.25

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

8.26

Após a negociação do preço, o Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto á adequação ao objeto e á compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo
único do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

9.2.1

Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou á totalidade da remuneração.

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada

^0 ^
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mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata.

9.5

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

9.5.1

O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoelro(a) por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

9.6

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

9.7

Havendo necessidade, o Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "chaf a nova data e
horário para a sua continuidade.

9.8

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro(a) verificará a habilitação dô
licitante, observado o disposto neste Edital.

10

DA HABILITAÇÃO

10.1

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoelro(a) verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça â
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: '
10.1.1

SICAF.

10.1.2

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
f https://certidoes-apf.apps.tcu.qov.br /

10.2

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sóciô
majoritário.

10.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por falta de_
condição de participação.

10.4

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

10.5

A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:
10.5.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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10.5.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede.
10.5.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de

Microempreendedor Individual - CCMEI na forma da Resolução CGSIM n° 16, de
2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.6

A documentação relativa á QUALIFICAÇÃO ECONÔMICG-FINANCEIRA consistirá em:
10-6.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judiciai ou extraíudicial.

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o
caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 120 {cento e vinte) dias da
abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.
10.7

A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em:
10.7.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

10.7.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa ao

domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível corft
o objeto contratual.
I

10.7.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federai, mediante a apresentação de
Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

10.7.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitantei
relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;
10.7.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados
com o objeto licitado;

10.7.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço ÍFGTSI:

10.7.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante â
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas fCNDT). nos termos da

Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011;

10.7.7.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo algumâ
restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que.
atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição
será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da
documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a
contar do momento em que for declarado vencedor do certame, para
regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e
para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito dê
certidão negativa.
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10.7.7.1.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções cabíveis.

10.8

Deverá apresentar ainda as DECLARAÇÕES:
10.8.1

10.9

Declaração Unificada conforme modelo.(ANEXO III)

A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em:
10.9.1 A publicação no Diário Oficial poderá ser verificada pelo Pregoeiro(a) por meio da internet
caso a empresa não detenha uma cópia anexada aos Documentos de Habilitação:

10.9.2 As empresas que são do ramo alimentício, deverão apresentar o ALVARÁ SANITÁRIO e
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO pertinentes a sua atividade;

^

10.10 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no
SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados.

10.10.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6° da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 3, de 26 abril de 2018, PODERÁ SUBSTITUIR APENAS os documentos

indicados nos subitens acima 10.5 - Habilitação Jurídica, 10.6 - Qualificação
econômico-financeira e 10.7 - Regularidade fiscal e trabalhista, sendo que os demais
são obrigatórios apresentação.

10.10.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) ou no
CRC, o licitante convocado deverá encaminhar,juntamente com os demais, o documente»
válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação,
ressalvando o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas
ou empresas de pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar
123/2006,
alterada pela Lei Complementar n° 147/2014.
10.10.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de

regularidade fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma
documentação vencida junto ao SICAF;

10.11 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e sua
Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

10.12 No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.

10.13 O não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a inabilitação do
licitante.
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10.14 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
10.15 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitação do licitante nos remanescentes.

10.16 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

11

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO

11.1

Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a
item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a PROPOSTA

DE PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, â
pregoeira fará uso de a ferramenta "CONVOCAR ANEXO", devendo o licitante anexar o

documento utilizando o link "ANEXAR" disponível apenas para o licitante/vencedor.

11.2

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

11.3

O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (DUASj
HORAS de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 7h3Ümin às 11h30min e
das 13h30min às 17h30min, contados da convocação.

11.4

—

Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio da
e-maií: licitacao@planalto.pr.gov.br. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá
entrar em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. A
pregoeira não se responsabilizará por emails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em
virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Planalto, quanto do
emissor.

11.4.1

A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de
02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegaçãOj
o envio da Proposta de Preço, sendo realizado, pela Pregoeira, o registro da não
aceitação da proposta.

11.4.1.1

Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá
solicitar, dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação dò.
mesmo.

11.4.2 É facultado a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução dô.
processo, vedada a Inclusão posterior de documento ou informação aue deveria

constar do processo desde a realização da sessão pública.
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11.4.3

Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de
Preços atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira

DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente,
na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
11.5

A proposta deverá conter:

11.5.1

proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital,
vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de
desclassificação da proposta;

11.5.2

preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso,
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

11.5.3 especificação detalhada e marca do objeto;
11.5.4

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições
estabelecidas neste editai e seus anexos.

11.5.5

prazo de validade da proposta não inferior a 60(sessenta) dias, contados da data
estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2°
combinado com o artigo 66, § 4°;

11.5.6

O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até
duas casas decimais (0,00).

11.5.7

A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender
todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de
desclassificação.

11.5.8 A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre
informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos
complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.
11.5.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no
mercado no dia de sua apresentação.
11.6

A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da
PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão
formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no
caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.

n

DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

12.1

A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverão ser encaminhadas em original
ou cópias autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no prazo máximo de
03 ftrès) dias úteis, contados da solicitação da pregoeira no sistema eletrônico, no seguinte
endereço; Praça São Francisco de Assis, 1583 - Centro - Planalto - PR, CEP 85.750-000.

Aos cuidados do Departamento de Compras, Licitações e Contratos e a pregoeira responsável:

o f)\
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Carla Sabrina Rech Malinski. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar

o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão
Eletrônico.

12.2

Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto á apresentação da documentação
de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro(a) o
declarará vencedor.

12.3

Ocorrendo a inabilitação, a pregoeira convocará o autor do segundo menor lance para
apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de
preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade

estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.
B

DOS RECURSOS

13.1

Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de
forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

13.2

A faita de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência dessè
direito.

13.3

Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses.

13.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no site: www.comprasqovernamentais.aov.br

13.5

O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo

13.6

Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 5 (cinco) dias para:'
13.6.1

Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido:

13.6.2

motivadamente, reconsiderar a decisão;
..t

13.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;
13.7

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

13.8

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a
contratação.

13.9

Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o
procedimento à autoridade superior para homologação.

• OtO i
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14

DA REABERTURA DA SESSÃO PUBLICA

14.1

A sessão pública poderá ser reaberta:

14.2

14.1.1

Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2

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

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

14.2.1

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

14.2.2

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

15

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1

Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado ern
primeiro lugar será declarado vencedor.

15.1.1

Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será
examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a

todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e á
ele adjudicado o objeto da licitação.

15.2

A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira,
ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
15.2.1

16

A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição
do objeto licitado.

DO RECEBIMENTO E CONDIÇÕES DOS ITENS

16.1. O prazo de entrega dos itens é de 7 dias corridos após o recebimento da Solicitação de Compra,
que será enviada via e-mail da empresa, conforme necessidade da secretaria;
16.2. Os itens deverão ser entregues no almoxarifado da Central de Assistência Farmacêutica
localizado na Rua Júlio Skrzypczak, 742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, CEP: 85750-000,
anexo ao Posto de saúde, município de Planalto-PR, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às
Página 15
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11h30edas13h às 17h;

16.3.

16.4.

16.5

16.6

16.7
16.8
16.9

16.10

17

Os itens serão recebidos, imediatamente depois de efetuada a entrega, pelo(a) responsável
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.
Os comprimidos, cápsulas, frascos, ampolas, tubos e demais materiais deverão ser
acondicionados em caixas (embalagens) contendo o nome do fabricante, trazendo impressa a
indicação quantitativa, qualitativa, número do lote, data de fabricação e data de validade:
Os itens deverão estar no mínimo 6 meses antes do prazo de validade total. Para o item 01. este
deverá estar no mínimo 4 meses antes do prazo de validade. Na hipótese de absoluta
impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente avaliada
pela instância gestora, a Secretaria poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o
fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata substituição, á vista da inviabilidade de
utilização dos medicamentos no período de validade;
As embalagens não poderão ter rasuras nos números de lotes e datas de validade;
Todos os medicamentos deverão possuir registro na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, visto a utilização em procedimentos médicos.
Quando os itens forem fracionados, ou seja, não estiverem em sua embalagem secundária
original, os mesmos devem ser acondicionados de forma a evitar quebras, vazamentos ê
desvios de qualidade;
Os itens devem ser acondicionados e transportados de forma segura, evitando perdas e
transtornos no momento das entregas e atender a legislação vigente vista as regras de
transporte dentro das normas de segurança.

DAS OBRIGAÇÕES

17.1 São Obrigações da CONTRATANTE:
17.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
17.1.2 Comunicar á Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nò
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
17.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
17.1.4 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, após ó
ATESTO da Nota Fiscal/Fatura pelo servidor do Serviço de Saúde;
17.1.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa
fornecedora atinentes ao objeto do edital;
17.1.6 Acompanhar, fiscalizar e supervisionar o fornecimento dos medicamentos, por meio da
verificação das especificações do edital e quantidades solicitadas, bem como a qualidade;
17.1.7 Devolver todo e qualquer medicamento ou material que estiver fora das especificações e solicitar
expressamente sua substituição.
17.1.8 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada comterceiros, ainda que vinculados á execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
17.2

São Obrigações da CONTRATADA:

17.2.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
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proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
17.2.3 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão
as indicações referentes a: marca, fabricante, procedência, registro e validade:
17.2.4 Todos os objetos deverão observar rigorosamente as determinações legais no que tange ao
registro, autorização de produção, ao armazenamento e à comercialização nos órgãos
competentes;

17.2.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
17.2.6 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;

17.2.7 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;

17.2.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
17.2.9 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a terceiros erfl
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente
de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
17.2.10Substituir no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o item que for considerado defeituoso pelo
requisitante;

17.2.11 Apresentar documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, sempre quê
solicitado;

17.2.12 Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais
e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
17.2.13 Entregar os medicamentos em suas embalagens originais e em perfeitas condições;
17.2.14 Cumprir, as suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações;
17.2.15 Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial
quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as
despesas relativas á entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete.
18

DO PAGAMENTO

~

18.1

O pagamento será efetuado através de transferência eletrônico para a conta bancária da
Contratada indicada pela mesma, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da apresentação dá
Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

18.2

A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO
ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

18.3

Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte
da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o
problema seja definitivamente sanado.

19

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS

T

19.1

Durante a vigência do Contrato, os valores registrados não serão reajustados.

19.2

Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no-
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Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

19.3

Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea
econômica extraordinária, tampouco fato previsível.

19.4

Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Departamento de
Licitações e Contratos do Município de Planalto.

19.5

Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II,
"d" da Lei 8.666/93.

19.6

Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo
assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.
19.7

19.8

Valor máximo estimado da licitação é de R$ 392.344,61 (trezentos e noventa e dois mil
trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos),

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos de
recursos livres do Município de Planalto. Os recursos orçamentários correrão por conta dâ
seguinte dotação:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

Funcional programática

Destinação de recurso

01630

09.123.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00000

01640

09.123.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00303

01650

09.123.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00494

20 DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
20.1

As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão no TERMO DE CONTRATO,
cuja minuta consta como Anexo IV deste Edital.

20.2

O Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de
e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a
impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via
original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias úteis
após o seu recebimento.

20.3

A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será
disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço
Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no
item anterior.

20.4

Para a assinatura do contrato, esta deverá ser assinada pelo representante legal da
adjudicatária (diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato,
social e procuração, na hipótese de nomeação de procurador, e cédula de identidade do
representante.
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O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado
aceito pela Administração.

21

DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1 DAS SANÇÕES POR DESCÜMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ CONTRATUAL;
22.1.1 À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela, poderão ser
aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades;
22.1.1.1
Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de
proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens seguintes;
22.1.1.2
Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;

22.1.1.3
A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
22.1.1.4
10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas neste
Edital;

22.2

DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE CONTRATUAL

22.2.1 Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que se tornarinadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as seguintes
sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações.
22.2.2 A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber:
a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
^
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazô
de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do
Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
^
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
^
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidòneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

22.2.3 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado á multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos.

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade, injustificado, a
Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor total percebido pela
Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da ata de
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sua convocação;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento do objeto;
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por cada
dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do
contrato, aplicada em dobro na reincidência;

g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por culpa da
Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis;
22.2.4 Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade da
falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato
conforme discriminado a seguir:

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou
contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao município.
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02^
assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às cominações legais,
garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso.

^

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração';
ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente, conforme Artigo 419 do Código Civil.
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá â
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento
de contratar com a Administração e descredenciamento no SICAF, os que incorrerem nos ilícitos
previstos nas disposições legais citadas.

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram em outros ilicitos
previstos em lei.

22.2.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22

DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

22.3

Fica assegurado ao Municipio de Planalto o direito de revogar a licitação por razões de interesse
público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude dè
vício insanável.

22.4

A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos
que diretamente dele dependam.
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22.5

Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente
indicará expressamente os atos a que ela se estende.

22.6

A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

22.7

A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

22.8

Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos
demais interessados.

22.9

A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

22.10 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Planalto PR.

23

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

22.11 As partes declaram conhecer as normas de prevenção á corrupção previstas na legislação
brasileira, dentre elas. a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992), a Lei
Federal n° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste
contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens
financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico

financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrate^
devendo garantir, ainda que seus prepostos. administradores e colaboradores ajam da mesma
forma.

24

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

^

24.1

O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípiosdo Paraná através do endereço eletrônico www.diariomunlcipal.com.br/amp/. e no Portal deTransparéncia do Município através do endereço eletrônico www.planalto.pr.gov.br/.

22.12 As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e não comprometa ò
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
22.13 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro(a) e os
licitantes.

22.14 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo determinado pela pregoeira.
22.15 Será facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamento, promover^
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diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive parecer
técnico à Secretaria requerente do certame com relação aos produtos cotados, bem como
solicitar aos órgãos competentes, elaboração de parecer técnico destinado a fundamentar a
decisão.

22.16 A Pregoeira poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer
documentos, para fins de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam
irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios
básicos da licitação e não gerem a majoração do preço proposto.
22.17 As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as operações no

sistema eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo
Sistema ou de sua desconexão, bem como será responsável pela apresentação dos
documentos solicitados nos prazos previstos.

22.18 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
22.19 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.20 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal ná
Prefeitura Municipal de Planalto, exceto quando explicitamente disposto em contrário.
22.21 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às Licitantes direito à indenização.
22.22 A anulação do procedimento licitatório induz a da Ata de Registro de Preços, ressalvado o
disposto no parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93.
22.23 O resultado da licitação será divulgado pelo Portal COMPRASNET através do site
http://www.comprasgovernamentais.gov.br e estará disponível junto a Divisão de Licitações do
Município de Planalto.
22.24 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão,
este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.

22.25 É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do
certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior. ler e interpretar o conteúdo
destes, desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas ou
inobservâncias.

22.26 A proponente deverá indicar à Pregoeira todos os meios de contato (telefone/endereço
eletrônico (e-mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados
durante todo o decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de
todos os atos comunicados, os quais serão considerados recebidos, não lhe cabendo qualquer
alegação de não recebimentos dos documentos.
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22.27 A pregoeira não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos
em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Planalto, quanto do
emissor.

22.28 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada
e emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
22.29 Caso o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances da
sessão pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem o prejuízo dos atos realizados.
22.30 Se a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a sessão
pública será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h (vinte e quatro
horas), após a comunicação do fato aos participantes em campo próprio no sistema eletrônico.

24.2

CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O PREGÃO
SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO PELA PREGOEIRA VIA
CHAT.

22.31 Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade
no Sistema Comprasnet que impeça a realização do certame na data e horário marcado, a
sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário
estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro(a) em contrário.
22.32 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências";
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata.
22.33 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Forô
da Comarca de Capanema - PR.
22.34 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.
22.35 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III

Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento;
Modelo Padrão de Proposta Comercial:
Modelo de Declaração Unificada:

ANEXO IV

Modelo de Minuta de Contrato

Planalto - PR

2.
^
^

de Maio de 2022.

LUIZ CARLOS BONI
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EDITAL DE PREGÃO N°
12022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

1 OBJETO: Aquisição de DIETAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIS
destinados a atender necessidades nutricionais específicas de crianças, adultos e

idosos que estão vinculados a Secretaria Municipal de Saúde e ALIMENTO PARA
DIETA ESPECIAL COM RESTRIÇÃO DE AMINOÁCIDOS - TIROSINEMIA (TYROMED B
PLUS), destinados ao uso de paciente por demanda judicial (Autos 1784-512013.8.16.0061).

TERMO DE REFERENCIA
1.

DO OBJETO

Aquisição de DIETAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIS
destinados às ações de promoção á saúde da Secretaria de Saúde e dispensação nas

UNIDADES DE SAÚDE do município de Planalto - PR e ALIMENTO PARA DIETA ESPECIAL
COM RESTRIÇÃO DE AMINOÁCIDOS - TIROSINEMIA (TYROMED B PLUS), destinados aO
uso de paciente por demanda judicial para fornecimento da mesma.
•.V

2.

ÓRGÃO INTERESSADO

"

Secretaria Municipal de Saúde

3.

RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

Gilmar Luiz Scherer

4. DA JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO

Considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988. em especial o seu

artigo 196, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação;

Considerando a lei 8.080, de Setembro de 1990 que dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes;
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Considerando os termos do art. 28 do Decreto n° 7.508, de 2011, que garante ao
usuário do SUS, o acesso universal e igualitário à assistência terapêutica integral;
Considerando que esta secretaria, tem por atribuição, comprar e fornecer as

dietas, suplementos e fórmulas que estão previstas no Protocolo Regional de Terapia
Nutricional, o qual foi pactuado entre a Comissão de Assistência Farmacêutica,

Comissão de Terapia Nutricional, Conselho Regional dos Secretários Municipais de
Saúde, gestão municipal e Conselho Municipal de Saúde de Planalto;

Considerando que algumas dietas e suplementos utilizados por pacientes de
demanda judicial não estão contemplados no Protocolo Regional de Terapia
Nutricional, devendo assim ser comprados conforme as necessidades do município, e

que estamos atualmente com pouco saldo na licitação vigente para aquisição do^
referidos itens;

Considerando que estamos com pacientes diabéticos acamados utilizandq
apenas dieta industrializada para nutrição via sonda e também muitas crianças com
prescrição médica para receber

fórmula infantil de segmento, que não está

padronizada no protocolo regional;

Considerando que a maioria das intervenções em saúde está diretamente

relacionada ao estado nutricional dos pacientes, onde um aporte adequado d^
nutrientes, na quantidade certa, contribui para uma melhor recuperação da saúde dos
pacientes, e que alguns pacientes acamados dependem exclusivamente da dietg

enteral/oral industrializada para se alimentarem. Portanto, é necessário a formação dç
estoques de segurança, bem como, viabilizar o registro de preços como forma de
garantir o fornecimento das referidas, dietas, fórmulas e suplementos;

Sendo assim, o Município de Planalto - PR, por meio da Secretaria Municipal de
Saúde DECIDE pela abertura de licitação através de Pregão Eletrônico para a
contratação de empresa para aquisição das dietas, suplementos alimentares e

fórmulas infantis, conforme relação constante do item 05 do presente instrumento.
5. DOS PRODUTOS

6. ItenBiraWD. |[

ITDE. VALOR

jVALC

. Unitário I Total
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Alimento para fim especial para dietas com
restrição de aminoácidos, para controle
dietético de crianças acima de 1 ano
portadoras de Tirosinemia. Contém uma
mistura de aminoácidos (isenta de
fenilalanina e tirosina) adicionada de
carboidratos, vitamias e minerais. Lata

com 500g. obs TYROMED B PLUS

(DEMANDA JUDICIAL)
Módulo de proteína de alto valor biológico para
uso enteral e/ou oral, composto pó 100%
de proteína do soro do leite, sem adição

R$
141,56

R$
7.078,00

de gordura e carboidrato. Embalagem
contendo no mínimo 250 gramas.
Fórmula infantil destinada a necessidades

dietoterápicas específicas,
nutricionalmente completa para lactentes
e de seguimento para lactentes e
crianças de primeira infância. Densidade
calórica de 1 Kcal/ml. Hipercalórica.
Fonte protéica de soro de leite

R$

R$

154,73

6.189,20

desmineralizado e caseinato. Contém

LCPufas, nucleotídeos, beta caroteno,

prebióticos. isenta de glútem. Lata 400
gramas.

Fórmula infantil de segmento, para lactentes
de 6 a 12 meses de idade, com relação

R$ 49,76

proteínas do soro do leite/caseina, com
prebióticos, DHA e ARA. Enriquecida
com substâncias coadjuvantes que

estimulam beneficamente a resposta
imunológica, vitaminas, ferro e outros

oligoelementos. Lata de 800q
Dieta infantil polimérica de 1 a 10 anos.
Fórmula polimérica sem sabor

R$

R$

66,68

4.000,80

nutricionalmente completa, para crianças
maiores de 01 ano de idade,

normocalórica, normoproteica, em pó,
com proteína de alto valor biológico e
IDR para macro e micro nutrientes.
Utilizada por via oral ou enteral, isento

frasco

de lactose e glúten. Lata de 400g.
FORTINI(DEMANDA JUDICIAL)
Nutrição completa e especializada para
recuperação e / ou manutenção do

R$
36,55

R$

4.386,00

estado nutricional e de um adequado

controle glicêmico (Diabetes tipo 1 e 2)
Isenta de glúten, lactose, sacarose .
Embalagem lOOOmI. Densidade calórica
1,0 Kcal/ml: Produto de referência:
Diamax IG
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caixa

Espessante para alimentos, contendo amido

de milho instantâneo ou espessante

R$
69,92

R$

279,68

goma xantana para espessar alimentos

líquidos e semísólidos e que mantenha a
viscosidade desejada / proposta tempo
indeterminado, sem cor e sem sabor e

livre de grumes. Isento de sacarose,

lactose e glúten. Apresentação: Caixa

frasco

com 24 saches de 1.2g/cada
Suplemento alimentar líquido, hipercalórico,
densidade calóhca de no mínimo 1,5
kcal/ml, hiperprotéico, mínimo de 20% de
proteína, com ou sem fibras, rico em

R$

18,74

R$
937,00

vitaminas e minerais. Apresentação em
embalagem de 200 a 250ml. Sabores
diversos.

lata

Nutrição completa em pó, para dieta enteral ou
oral. para manutenção e/ou recuperação
do estado nutricionai e adequado
controle giicêmico (Diabetes tipo 1 e 2).
Embalagem de 400g. Isenta de glúten,

R$

107,04

R$
10.704,00

Total

135.248,36

sem adição de sacarose. Densidade

energética de 0,94Kcal/mi. Distribuição
energética: 20% proteína, Carboidratos
37%, Gordura 34%. Produto de

Referência: Glucerna

6. CONDIÇÕES DOS ITENS

6.1. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens contendo o nome do

fabricante, trazendo impressa a composição quantitativa e qualitativa dos ingredientes',"
número do lote, data de fabricação, data de validade e lacre de segurança íntegro;
6.2. Os itens deverão estar no mínimo 6 meses antes do prazo de validade total. Na
hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente
justificada e previamente avaliada pela instância gestora, a Secretaria poderá,
excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a
proceder a imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização dos
medicamentos no período de validade;

-

6.3. As embalagens não poderão ter rasuras nos números de lotes e datas de validade;
6.4. Quando os produtos forem fracionados, ou seja, não estiverem em sua
embalagem secundária original, os mesmos devem ser acondicionados de forma a

evitar quebras, vazamentos e desvios de qualidade;
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6.5 Os itens devem ser acondicionados e transportados de forma segura, evitando
perdas e transtornos no momento das entregas.

7.

DA ENTREGA

7.1. O prazo de entrega dos itens é de 7 dias corridos após o recebimento da
Solicitação de Compra, que será enviada via e-mail da empresa, conforme
necessidade da secretaria;

7.2. Os itens deverão ser entregues no aímoxarifado da Central de Assistência

Farmacêutica localizado na Rua Júlio Skrzypczak, 742 - Bairro: Nossa Senhora de
Lourdes, CEP: 85750-000, município de Planalto-PR, de segunda à sexta-feira, das
7h30 às HhSO e das 13h às 17h;

7.3. Os itens serão recebidos, imediatamente depois de efetuada a entrega, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta.

7.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser

substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação dq
contratada, ás suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. São obrigações da Contratante:

8.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.3. Comunicar á Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas oq
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou
corrigido;
"1

8.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

8.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do

objeto, após o ATESTO da Nota Fiscal/Fatura pelo servidor do Serviço de Saúde;
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8.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
empresa fornecedora atinentes ao objeto do editai;

8.7. Acompanhar, fiscalizar e supervisionar o fornecimento dos produtos, por meio da
verificação das especificações do edital e quantidades solicitadas, bem como a
qualidade dos mesmos;

8.8. Devolver todo e qualquer produto que estiver fora das especificações e solicitar
expressamente a sua substituição.

8.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, procedência,
registro e validade;

9.3. Todos os produtos deverão observar rigorosamente as determinações legais no
que tange ao registro, autorização de produção, ao armazenamento e à
comercialização nos órgãos competentes;

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).;
7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

9.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas quç
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
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9.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

9.7. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município ou
a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita;

9.8. Substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o item que for considerado
defeituoso pelo requisitante;

9.9. Apresentar documentos que comprovem a procedência do produto fornecido,
sempre que solicitado;

9.10. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributo?

federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste
Termo de Referência;

9.11. Entregar os produtos em suas embalagens originais e em perfeitas condições;

9.12. Cumprir, as suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam sua^
obrigações;

9.13. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja
transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a
responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do objeto até o devido
atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete.

10. SUBCONTRATAÇÃO
A contratada não poderá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo

parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer forma a que está
obrigada.

11. CUSTO ESTIMADO

O custo estimado total da presente contratação é de R$ 135.248,36 (cento e trinta
e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos).
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Os valores estimados supracitados não implicam em previsão de crédito em favor

da contratada, que somente fará jus aos valores após a solicitação da compra através
de pedido formal e conseqüente entrega dos itens;

Os custos estimados da contratação foram apurados mediante cotação de preços
com os fornecedores e cotação no site do banco de preços, sendo utilizado a média

dos valores obtidos. Foi também solicitado orçamento das empresas Medigram,
Nutriport, RCA Materiais, União Nutricional e Savimed, mas estas não retornaram as
solicitações de orçamento.

12. DA GERENCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O contrato será acompanhado gerenciado e fiscalizado pelo Secretário Municipal de
Saúde.

Planalto, 26 de abril de 202Z

Gilmar Luiz Scherer

Secretário Municipal de Saúde

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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EDITAL DE PREGÃO N°

/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de DIETAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIS

destinados a atender necessidades nutricíonals específicas de crianças, adultos e
Idosos que estão vinculados a Secretaria Municipal de Saúde e ALIMENTO PARA

DIETA ESPECIAL COM RESTRIÇÃO DE AMINOÃCIDOS - TIROSINEMIA (TYROMED B
PLUS), destinados ao uso de paciente por demanda judicial (Autos 1784-512013.8.16.0061).
ANEXO-II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(uso obrigatório por todas as iicitantes)
(papel timbrado da licitante)

A empresa
, estabelecida na (endereço compteto, telefone, fax e endereço
eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob n°
, neste ato representada por
, cargo. RG

, CPF

(endereço), vem por meio desta, apresentar

Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico n°

12022 em epigrafe que tem por objeto a

Implantação de Aquisição de DIETAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIS

destinados a atender necessidades nutricionais específicas de crianças, adultos e idosos que estão
vinculados a Secretaria Municipal de Saúde e ALIMENTO PARA DIETA ESPECIAL COM RESTRIÇÃO

DE AMINOÃCIDOS — TIROSINEMIA (TYROMED B PLUS), destinados ao uso de paciente por
demanda judicial (Autos 1784-51-2013.8.16.0061)., em atendimento a as Secretarias e Departamentos
do Município, conforme segue:
Especificação

Marca e

Unidade

Quantidade

XX

XX

Modelo
XX

Valor Unitário

R$
R$

Informar Valor total R$...

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão
pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste
edital e seus anexos.

de 2022.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)
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12022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

12022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO:

Aquisição de DIETAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIS

destinados a atender necessidades nutricíonais específicas de crianças, adultos e
idosos que estão vinculados a Secretaria Municipal de Saúde e ALIMENTO PARA

DIETA ESPECIAL COM RESTRIÇÃO DE AMINOÃCIDOS - TIROSINEMIA (TYROMED B
PLUS), destinados ao uso de paciente por demanda judicial (Autos 1784-512013.8.16.0061).

ANEXO-III

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Ã pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná
PREGÃO ELETRÔNICO N°
/2022

Pelo presente instrumento, a empresa
, CNPJ
através de seu representante legal infra-assinado, que:

, com sede ná

(
) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação dé
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n°
123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes
que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.
*Marcar este item caso se enouadre na situação de microempresa. empresa de )eaueno porte ou
cooperativa.

1)

Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, não

empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de

dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de
idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescida pela Lei n°
9.854/99.

2)
Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos
para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

3)
Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público
de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
4)
Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de
empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, noS
termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993.
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5)
Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6)
Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos
licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a)
Sr.(a)
, Portador(a) do RG sob n°
e

CPF n°
cuja função/cargo é
(sócio
administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da Ata de Registro de
Preços/contrato.

7)
Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este
processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de
Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mait:

Telefone:()

8)
Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração
junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados
anteriormente fornecidos.

9)
n.°

Nomeamos e constituímos o senhor(a)
portador(a) do CPF/MF sob
, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro

de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.° N°

/2022 e todos os atos necessários ao

cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro
de Preços/Contrato.

de 2022.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

iQ
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EDITAL DE PREGÃO N°

/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de DiETAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIS

destinados a atender necessidades nutricionais específicas de crianças, adultos e
idosos que estão vinculados a Secretaria Municipal de Saúde e ALIMENTO PARA

DIETA ESPECIAL COM RESTRIÇÃO DE AMINOÃCIDOS - TIROSINEMIA (TYROMED B
PLUS), destinados ao uso de paciente por demanda judicial {Autos 1784-512013.8.16.0061).
ANEXO - IV

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE PLANALTO, com sede à
Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
76.460.526/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor LUIZ CARLOS BONI,
inscrito no CPF sob o n° 747.491.029-20 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de
outro
, inscrita no CNPJ sob o n°
, com sede na cidade de
, neste ato
representado pelo(a) Sr.(a)
, portador do CPF n°
, doravante designada
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes,
ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do Pregão Eletrônico nP
/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo è Aquisição de DIETAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS
INFANTIS destinados a atender necessidades nutricionais específicas de crianças, adultos e
idosos que estão vinculados a Secretaria Municipal de Saúde e ALIMENTO PARA DIETA

ESPECIAL COM RESTRIÇÃO DE AMINOÃCIDOS - TIROSINEMIA (TYROMED B PLUS),
destinados ao uso de paciente por demanda Judicial (Autos 1784-51-2013.8.16.0061).

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como
ao Edital n°

/2022 - pregão eletrônico, observadas as especificações disponibilizadas no Anexo I do

referido instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda eni
receber é de R$ (....), e o presente contrato não prevê atualização de valores.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do
presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente
contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 30(trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal, acompanhada das CND's FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo dó
lO
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objeto, através de transferência eletrônico para a conta bancária da Contratada indicada pela mesma.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento
das obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal
n° 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem
implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas
por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUINTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do
CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, ò
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo quantitativo dé
serviços/materiais constantes neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital

/2022

- pregão eletrônico e conseqüente contrato, são provenientes dos recursos livres. Os recursos
orçamentários correrão por conta da seguinte dotação;

DOTAÇOES
Conta da despesa

Funcional programátíca

Destinação de recurso

01630

09.123.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00000

01640

09.123.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00303

01650

09.123.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00494

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as
certidões comprovando a sua situação regular perante á Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS. A CONTRATADA deverá ainda, manter durante toda a vigência do contrato
as condições de habilitação especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça
do Trabalho).

PARÁGRAFO DÉCIMO - Durante a vigência do contrato, os valores registrados não serão reajustados.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos
enquadrados no disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que
não configurem álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível.
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PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados
junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores
que contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto
no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Os valores recompostos somente serão repassados após a
assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES, ENTREGA E VIGÊNCIA
PARAGRAFO PRIMEIRO- O prazo de entrega dos itens é de 7 (sete) dias corridos após o recebimento
da Solicitação de Compra, que será enviada via e-mail da empresa, conforme necessidade da
secretaria:

PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens deverão ser entregues no almoxarifado da Central de Assistência
Farmacêutica localizado na Rua Júlio Skrzypczak, 742 - Bairro; Nossa Senhora de Lourdes, CER
85750-000, município de Planalto-PR, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h;
PARAGRAFO TERCEIRO- Os itens serão recebidos, imediatamente depois de efetuada a entrega;
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta.

PARAGRAFO QUARTO- Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades.
PARAGRAFO QUINTO- Os objetos deverão ser acondicionados em caixas (embalagens) contendo O
nome do fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número do lote, data de
fabricação e data de validade;
PARAGRAFO SEXTO- Os itens deverão estar no mínimo 6 meses antes do prazo de vaíidade total,
Para o item 1: deverão estar no mínimo 4 meses antes do prazo de validade total. Na hipótese de
absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente
avaliada pela instância gestora, a Secretaria poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se
o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização
dos medicamentos no período de validade;

PARAGRAFO SÉTIMO- As embalagens não poderão ter rasuras nos números de lotes e datas de
validade;

PARAGRAFO OITAVO - Todos os medicamentos deverão possuir registro na Agencia Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA, visto a utilização em procedimentos médicos.

PARAGRAFO NONO- Quando os itens forem fracionados, ou seja, não estiverem em sua embalagem
secundária original, os mesmos devem ser acondicionados de forma a evitar quebras, vazamentos e
desvios de qualidade;
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PARAGRAFO DÉCIMO - Os itens devem ser acondicionados e transportados de forma segura,
evitando perdas e transtornos no momento das entregas e atender a legislação vigente vista as regras
de transporte dentro das normas de segurança.

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO- O prazo de vigência do presente contrato é de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, contados a partir da assinatura do mesmo.

cláusula quinta - das condições de execução / obrigações da CONTRATADA:
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
PARAGRAFO SEGUNDO- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, procedência, registro e validade;
PARAGRAFO TERCEIRO- Todos os objetos deverão observar rigorosamente as determinações legais
no que tange ao registro, autorização de produção, ao armazenamento e à comercialização nos órgãos
competentes;

PARAGRAFO QUARTO- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 7.1.3.
substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto
com avarias ou defeitos;

PARAGRAFO QUINTO- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas quê
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

PARAGRAFO SEXTO - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com aè
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
PARGRAFO SÉTIMO- Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município ou
a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
PARAGRAFO OITAVO- Substituir no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o item que for considerado
defeituoso pelo requisitante;

PARAGRAFO NONO- Apresentar documentos que comprovem a procedência do produto fornecido',
sempre que solicitado;

PARAGRAFO DÉCIMO- Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos
federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de
Referência;

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO- Entregar os medicamentos em suas embalagens originais e em
perfeitas condições;
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PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO- Cumprir, as suas expensas, todas as cláusulas contratuais que
definam suas obrigações;

PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO- Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos,
ainda que seja transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a
responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota
Fiscal, inclusive o frete.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE:

As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em
alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Contratada, que deverá fazer uso
racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água,
cujo(s) encarregado(s) deve{m) atuar como facilitador{es) das mudanças de comportamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que
promovam a redução do consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de
consumo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.

PARÁGRAFO QUARTO - Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do
consumo de energia e Água

PARÁGRAFO QUINTO - Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem
necessários, para a execução dos serviços.

PARÁGRAFO SEXTO - Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o
desperdício de água.

PARAGRAFO SÉTIMO - Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de
sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e
destinação de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.

PARÁGRAFO OITAVO - Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas,
orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.
PARAGRAFO NONO - Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos
aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meíQ
ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exioe a Lei n°
9.985/00.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos
que forem utilizados pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores,
tais como, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis;
produtos e componentes eletroeletrònicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final,
considerados lixo tecnológico.
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PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material
renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao
sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu
aproveitamento;

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a
redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A contratada deverá observar no que couber, durante a execução
contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de
reduzir a impressão de documentos;

a) Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a
função "duplex" (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem
legal.
b) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros
de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas
protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com
as normas técnicas especificas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da
CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
b) Comunicar á Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através dê
comissão/servidor especialmente designado;
d) Efetuar o pagamento á Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, após o
ATESTO da Nota Fiscal/Fatura pelo servidor do Serviço de Saúde;
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa
fornecedora atinentes ao objeto do edital;
f) Acompanhar, fiscalizar e supervisionar o fornecimento dos medicamentos, por meio da
verificação das especificações do edital e quantidades solicitadas, bem como a qualidade;
g) Devolver todo e qualquer medicamento ou material que estiver fora das especificações e
O (^I\
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solicitar expressamente sua substituição,

h) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do Pregão
Eletrônico n° /2022 e da Cláusula Primeira deste instrumento;
b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo
mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para
o fornecimento do objeto do Contrato;
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações
decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos trabalhistas;
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si
ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de
toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto
contratado, ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos
verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
h) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do
Pregão Eletrônico n°

/2022, durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará
sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções
legais, a saber;
a) Advertência;

b) Multa administrativa, graduàveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de licitar junto ao Tribunal
de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
^
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

PARAGRAFO TERCEIRO - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução dõ
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
r^cJ ■
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infração, obedecidos os seguintes limites máximos

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, injustificado o
atraso, a Contratada incidirá em muita na ordem de 1%(um por cento) sobre o valor total percebido
pela Contratada, por dia de atraso na entrega.

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatárío em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da ata de sua convocação;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato, aplicada em dobro na reincidência;

d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento do objeto;

e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por
cada dia subsequente ao trigésimo;

f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do
contrato, aplicada em dobro na reincidência;

g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis;

PARÁGRAFO QUARTO - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante
e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao
município.
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia dõ
contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratadâ
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
6) não tendo sido prestada garantia, á Administração se reserva o direito de descontar diretamente
do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a

administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram
em outros ilícitos previstos em lei.

^

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos oú
supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
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atualizado do Contrato.

CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente
de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) infhngência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n® 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que
esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à
CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666, de 21.06.1993
e suas alterações posteriores, na Lei
8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no
Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros referentes ao objeto, ainda que não
explicitadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por
meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou
cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do
Município de Planalto - Pr, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no arl. 61, § 1°, da Lei
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

"

Fica assegurado ao Município de Planalto - Pr o direito de revogar a licitação por razões de interesse
público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício
insanável.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará
na nulidade dos atos que diretamente dele dependam.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a
autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar
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pela Administração.

PARÁGRAFO QUARTO - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os
efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já
produzidos.

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse
público ou aos demais interessados.

PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito
Municipal de Planalto - Pr.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da
CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE,
bem como
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n" 87 da Lei 8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária,
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a
esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o
endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado
a Impressão e assinatura do instrumento em 02(duas) vias, providenciando a entrega da via
original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o
seu recebimento.

d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será
disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço
Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no
item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992), a Lei Federal n°
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das
partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer
a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie,
de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar
o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto

deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
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mesma forma

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PARTES INTEGRANTES
As condições estabelecidas no edital n°
12022 - Pregão Eletrônico e na proposta apresentada pela
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações
assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais
de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização da execução do objeto contratual se dará de forma ampla e
irrestrita, competindo ao gestor e ao fiscal do contrato o seu exercício;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caberá ao gestor do contrato, o titular da diretoria de gestão de pessoas,
promoverem todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste
contrato e ainda;

a) Propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades previstas neste
contrato e na legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
b) Encaminhar o fato á deliberação superior, com vistas a oficiar aos órgãos públicos competentes
para adoção das medidas corretivas e punitivas aplicáveis, no caso de haver indícios de
apropriação indébita e de prejuízo ao erário;
c) Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes á execução do objeto contratado;
d) Atestar as notas fiscais e encaminhá-las á unidade competente para pagamento;
e) Promover o adequado encaminhamento, á unidade competente, das ocorrências contratuais
constatadas ou registradas pelo fiscal para fins de aplicação de penalidades e demais medidas
pertinentes;
f) Manter controles adequado e efetivo do presente contrato sob sua gestão, do qual constarão
todas as ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual, com
base nas informações e relatórios apresentados pelo fiscal;
g) Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao fiscal do contrato, o servidor Gilmar Luiz Scherer, O
acompanhamento da recebimento do objeto da presente contratação, informado ao gestor do
contrato as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda:
a) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinado o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados;
b) acompanhar e fiscalizar o recebimento dos produtos, dirimir as duvidas que surgirem no curso dá
sua vigência do contrato e de tudo dar ciência á CONTRATADA, para fiel execução do contato
durante toda a vigência do contrato;
c) sustar, recusar, mandar substituir quaisquer produtos, obras ou equipamentos, que estejam em
desacordo com as especificações técnicas, e as constantes do termo de referencia, determinando
para a correção de possíveis falhas ou substituições de produtos em desconformidade com o
solicitado;

d) conferir a execução do objeto contratual, por ocasião da entrega das notas fiscais ou
equivalentes, devendo aferir os produtos, quando executado satisfatoriamente, para fins de
pagamento;

e) exigir o cumprimento de todos os itens constantes do anexo I do edital, da proposta da

2)OW'
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CONTRATADA e das cláusulas deste contrato; e

f) solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que: comprometa a perfeita
execução do contrato; crie obstáculos á fiscalização; não corresponda ás técnicas ou as exigências
disciplinares do órgão; e cujo comportamento ou capacidade técnica sejam inadequados á
execução do contrato, que venha causar embaraço á fiscalização em razão de procedimentos
incompatíveis com o exercício de sua função.

PARÁGRAFO QUARTO - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou
prepostos.

PARÁGRAFO QUINTO - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE, não
elide nem diminui a responsabilidade da CONTRÀTADA quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes
de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que não
implicarão co-responsabilidade da CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

PARÁGRAFO SEXTO - Ao contratante não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos
considerados inadequados pelo gestor.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Por força do contido no art. 68, da Lei n°. 8.666/93, a contratada, por ocasião
da assinatura do contrato, deverá indicar preposto, aceito pelo gestor deste contrato, para
representá-la sempre que for necessária.

PARÁGRAFO OITAVO - Ao preposto da contratada competirá, entre outras atribuições:
a) Representar os interesses da CONTRATADA perante o CONTRATANTE;
b) Realizar os procedimentos administrativos junto ao CONTRATANTE;
c) Manter o CONTRATANTE informado sobre o andamento e a qualidade dos produtos;
d) Comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato com oè
esclarecimentos julgados necessários;
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02(duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados)
de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus
sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca
de Capanema, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que
em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações,
citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.
Planalto - PR,

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

CONTRATADA

de

de 2022.

MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJNS 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583- CEP:85.750-000
PREFEITURA MUNICIPAL

e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Fone:(046)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
PLANALTO

-

PARANÁ

DECLARAÇÃO
Planalto 09 de maio de 2022.

Declaro que após a juntada da documentação, obtive cópia da sentença judicial
Autos 1784-51-2013.8.16.0061, com a Servidora Aline Labonde, conforme segue anexa
após essa declaração.

Ana SITra Welter

Chefe-éeiíivisão
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANA
COMARCA DE CAPANEMA

VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAPANEMA - PROJUDI
Av.Pedro V Parigot de Souza, 1212 - Fórum - Centro - Capanema/PR - CEP: 85.760—00
Fone: 46 3552 1372
Autos n^ 0001784-51.2013.8.16.0061
Processo; 0001784-51.2013.8.16.0061

Classe Processual: Procedimento Ordinário

Assunto Principal: Saúde
Valor da Causa: R$10.000,00

Autor{s): • MANUELA DELEPIANE OSTAPIUK (CPF/CNPJ: Não Cadastrado)

repiesentado(a) por LAÉRCIO JOSÉ OSTAPIUK (RG: 97093598 SSP/PR e
CPF/CNPJ: 056.574.789-40)
Rua Entre rios, s/num - PLANALTO/PR

Réu(s): • Município de Planalto/PR (CPF/CNPJ: 76.460.526/0001-16)
PÇA. SÀO FRANCISCO DE ASSIS, 1583 - PLANALTO/PR - CEP: 85.750-000 E-mail: planalto@wln.com.br-Telefone:(46) 3555-1331
• ESTADO DO PARANA (CPF/CNPJ: 76.416.940/0001-28)
Rua Saldanha Marinho, 1034 salas 1 e 2 - centro - GUARAPUAVA/PR - CEP:

85.010-290 - Telefone: 36223041

Autos

00001784-51-2013.8.16.0061

I. RELATÓRIO
Manuela Delepiane Ostapiuk, representada por seu
genitor, Laercio José Ostapiuk, propõe a presente Ação de Obrigação
de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, em face do Estado do
Paraná e do Município Planalto, infonnando, em síntese, que é
portadora de tirosinemia, doença genética e necessita de fármaco e
produtos para nutrição.

Relata os percalços frente à gravidade da doença e a
insuficiência de recursos financeiros, o que lhe impede de submeter-se
ao tratamento necessário.

Após inúmeras ponderações, em respaldo à sua pretensão,
requer a tutela antecipada, com o fito de que lhes sejam fornecidos os
produtos.

Encerrou com os requerimentos de estilo, quanto às verbas
de sucumbência.

PROJUDI - Processo: 0001784-51.2013.8.16.0061 - Ref. mov. 125.1 - Assinado digitalmente por Roseana Ceschin Gomes do Rego Assumpcao:9492

01/03/2015: JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO.Arq: Sentença

Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
jimtou documentos.

O provimento liminar, para o fornecimento dos remédios e
produtos, restou deferido e mantido em grau de recurso,(evento 12.1;
evento 124.1/124.2)
O Estado do Paraná, por seu ilustre Procurador, ofertou
contestação, imputando, em suma, a responsabilidade do fornecimento
dos medicamentos à União.

Ressalta que não pode fornecer o medicamento porque o
mesmo não faz parte do Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas
do Ministério da Saúde e o atendimento do pedido postulado conduz à
ingerência do Poder Judiciário na política nacional de medicamentos,
com violação ao princípio da separação de poderes, previstos no artigo
2° da Constituição Federal.

Finalizou requerendo o julgamento antecipado, com a
improcedência do pedido inicial.

O Município de Planalto denuncia a lide à União, aduzindo,
em síntese, que recursos municipais são escassos, imputando a
responsabilidade à União ou ao Estado do Paraná.
A autora manifestou-se, na seqüência, tecendo considerações
em prol à sua tese.

O Ministério Público, por sua D.D. Agente, opinou pela
procedência do pedido, em relação ao Estado do Paraná.
Vieram-me conclusos os autos.

É o relato,em breve bosquejo.
Decido.

II. FUNDAMENTOS

O núcleo da presente ação consubstancia-se na necessidade
da autora quanto ao fornecimento de medicação e produtos para dieta
nutricional, conforme prescrição médica, enquanto perdurar sua
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necessidade, porquanto, é portadora de tirosinemia, doença genética,
com efeitos severos, conforme demonstram os laudos e exames
médicos.

A denunciação à lide da União Federal e o reconhecimento,
exclusivo, de sua responsabilidade pelo custeio do tratamento em
questão ou do Estado do Paraná, não merecem guarida.
E consabido que a Carta da República erige a saúde como
um direito de todos e dever do Estado, em seu art. 196 e, em razão de
tal responsabilidade a legitimação para responder aos termos da
presente é genérica, cabendo a qualquer um dos entes federativos
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), figurar no pólo
passivo.
Conclusão inexorável, é que a legitimação passiva para a
causa decorre da escolha do titular do direito subjetivo constitucional,
coincidindo com a pessoa de um ou dos vários entes da Federação,já
que todos e qualquer um deles tem o dever de garantir a saúde, em
cooperação administrativa recíproca,(art. 23, inciso II- CF)
De outro tanto, o argumento de que o direito, neste caso,
encontra-se sob a tutela da União, não impressiona, vez que a
Constituição Federal impõe aos entes da federação a obrigação
jurídica de garantirem o seu acesso a todos os cidadãos, tratando-se de
responsabilidade conjunta, solidária e que pode ser exigida de forma
autônoma.

Portanto, a despeito de existir solidariedade passiva entre os
entes políticos, em relação ao dever de atendimento à saúde, isto não
importa em reconhecer a responsabilidade das demais pessoas
jurídicas de direito público pelo custeio do tratamento, com a
intervenção no processo, eis que a proteção ao direito fundamental à
saúde, poderá ser exigido de forma integral a cada um deles.
Logo, os requeridos possuem legitimidade ad causam para
figurar no pólo passivo da demanda, ainda que de forma individual,
não se cogitando de litisconsórcio passivo necessário da União
Federal, intervenção de terceiros ou da aplicação da Súmula 150 do
Superior Tribunal de Justiça.
Q091
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De outro vértice, as provas trazidas são suficientes para
formar a convicção, porquanto, não há que se falar em eficácia do
tratamento, diante da existência de prescrição, firmada por médico
habilitado, que acompanha a paciente e suas necessidades.

Por conseguinte, não há pontos controvertidos outros a
serem esclarecidos (artigo 330, inciso I, CPC), fíxando-se a discussão
na existência ou não do direito ao recebimento do medicamento e

dieta postulados, razão pela qual, impõe-se o julgamento antecipado
da lide.

Como já afirmado a saúde, é uma prerrogativa fundamental,
um direito de todos e dever do Estado, o qual deve possibilitar seu
acesso à população, mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação,(art. 196-CF)
Sem embargo das dificuldades anunciadas, de ordem
orçamentária, ressalto a inviabilidade de se pretender afastar o dever e
a responsabilidade da salvaguEirda dos direitos fundamentais e da
dignidade da pessoa humana.

Ademais, as políticas públicas para o fornecimento de
medicamentos, devem ser implementadas sob a ótica da plena
realização do direito à saúde e não em embaraços, desprovidos de
legitimidade ético-jurídica e ao arrepio das normas constitucionais.

Via de conseqüência, compete ao Estado, zelar pela saúde de
todo e qualquer cidadão, propiciando tratamento condigno e acesso
universal a todos os que dela necessitam, sob pena de subversão dos
preceitos constitucionais a meros enunciados desprovidos de
efetividade.

Destarte, tem-se como legítimo o anseio de ver-se a autora
assegurada da assistência à saúde, com os meios indispensáveis à
preservação de sua vida e espúria a atuação de descumprir norma

constitucional que garante o acesso à saúde em sua plenitude.
A hipossuficiência da requerente, a gravidade da patologia e
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a necessidade premente do tratamento, como garantia de vida, são
pois, fatos certos e provados, que não podem ser abstraídos e de onde
se afere a indispensabilidade da medida, concernente no fornecimento
de medicação destinada ao combate da doença e dieta nutricional.
De outro vértice, em conformidade com as decisões

lançadas, exaustivamente, ao longo do feito, ficam deferidas as
entregas da medicação e produtos de dieta, NTBC, XPT Maxmaid,
Fortini sem sabor e TCM, ou outros, considerando a
patologia, tirosinemia, na quantia e dosagem, que se fizerem
necessários, mediante a apresentação de receituário médico atualizado,
(evento 12.1; evento 50.1; evento 73.1 ; evento 92.1; evento 105.1;
evento 116.1)

Insta-se a parte, novamente, a acautelar-se para que o
requerimento administrativo seja feito, em tempo hábil, diante dos
entraves burocráticos das aquisições.
III- DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para, na
forma da fundamentação, condenar os requeridos ao fornecimento dos
medicamentos e dieta, ajustados às projeções de peso e idade, na

quantidade e dosagem, em conformidade e mediante prescrição
médica, enquanto perdurar sua necessidade.
A fim de assegurar a tutela especifica, nos moldes do art.
461, §4°, §5° e §6° do Código de Processo Civil, estipulo a multa
diária de R$ 1.000,00(mil reais), em caso de recalcitrância, a partir da
decisão que deferiu a tutela antecipada.
Condeno os réus, proporcionalmente, ao pagamento das

custas processuais e honorários advocaticios, os quais arbitro em R$
2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, § 3° da Lei Adjetiva,
face ao grau simples de complexidade da causa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Capanema, domingo,01/03/15
Roseana C.G.R.Assumpção
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Praça são Francisco de Assis, 1583
Fone/Fax:(046)3555-8100
85750-000

PLANALTO
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PARECER jurídico

Senhor Prefeito,

RELATÓRIO

1.
Trata-se de procedimento llcitatório, na modalidade Pregão eletrônico,
com vistas à contratação de empresa para aquisição de fórmulas e alimentos
especiais e demais itens definidos na solicitação datada de 25 de abril de 2022,
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Planaito-PR.
2.
Fora realizada pesquisa junto ao banco de preços e cotação com 03
(três) fornecedores, o que serviu de base de cálculo para a estipuiação dos preços
da licitação.

3.
Os autos foram devidamente paginados, porém não há o número do
pregão a ser realizado.

4.

O procedimento iicitatório encontra-se instruído com os seguintes

documentos, no que importa à presente análise:
a) Solicitação;
b) Termo de referência;
c) Orçamentos;

d) Despacho do Prefeito Municipal determinando a remessa dos
presentes autos ao Contador para indicação de recursos de ordem
orçamentária para garantir a despesa; Remessa à Procuradoria

Jurídica para emissão de parecer jurídico, datado de 29 de abril de
2022;

e) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 29 de abril de
2022;

f) Minuta do editai, anexos e minuta do contrato;

5.
Na seqüência, em data de 12 de maio de 2022, o processo foi
remetido a esta Procuradoria, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da
minuta de editai elaborada e minuta do contrato, prescrita no art. 38, parágrafo
único, da Lei n° 8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a
municipalidade no controle interno da legalidade dos atos administrativos
praticados na fase preparatória da licitação.

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA

ANALISE jurídica

I.

DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA

6.
O pregão consiste em modalidade de licitação instituída pela Lei no
10.520/2002, para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.

7.
Nos termos do parágrafo único do art. 1° do referido diploma legaF,
são considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.

8.
No caso vertente, pressupõe-se correta a aquisição dos bens
pretendidos com o presente certame, o que viabiliza a adoção do pregão como
modalidade licitatória e o exame dos demais aspectos jurídicos relativos ao certame
proposto.

9.

A Administração, acertadamente, optou pela utilização do pregão

eletrônico.

10.
Considere-se também, no que concerne especificamente ao Sistema
de Registro de Preços-SRP, que, a par da modalidade concorrência prevista no art.
15, §30, inc. I, da Lei
8.666 de 1993, o art. 11 da Lei n© 10.520, de 2002^
admitiu a utilização do Pregão para a efetivação do registro de preços para eventual
contratação de bens e serviços comuns.
II.
Importante ressaltar que o Decreto n° 7.892/2013, que regulamenta o
SRP, em seu art. 3°, caput, fez previsão no mesmo sentido, de maneira que se
pode concluir que a utilização do pregão para registro de preços de bens comuns é
a modalidade licitatória compatível com a legislação pertinente.
12.

Por fim, o artigo 2° do Decreto n^ 7.892, de 2003 enumera as

situações nas quais deverá ser adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro
de Preços. Tais hipóteses não são exaustivas, dependendo a utilização de referido
sistema mais do atendimento ao interesse público do que do enquadramento
preciso em uma delas.

Art. 1° da Lei n" 10.520/2002:'"Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de
pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para osfins e efeitos deste

artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado."

^ Art- 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federa! e dos Municípios, quando efetuadas peh
sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 deJunho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento especifico.
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II, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO

13.

O pregão é regido pela Lei po 10.520/2002, o Decreto no 3.555/2000,

e, subsidiariamente, a Lei 0° 8.666/93.

14.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação

foram estabelecidos no art. 3o da Lei no 10.520/2002, que assim dispõe:
I - a autoridade competente justificará a necessidade de

contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções
por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com
fixação dos prazos para fornecimento;
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara,
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem a competição;
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das

definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o
orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação,
dos bens ou serviços a serem licitados; e
IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores

do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e
respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o
recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e

sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do
certame ao licitante vencedor.

15.
A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução
dos autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame, ou, se
for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas pela
Administração.
2.1,

Da iustificativa da contratação

16.
Sobre a justificativa da necessidade da contratação, extrai-se da
legislação de regência, tratar-se de ato atribuído à autoridade competente (ou, por
delegação de competência, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente
encarregado da contratação no âmbito da Administração)^, a quem cabe indicar os
elementos técnicos fundamentais que o apoiam.
17.
Nos autos, se encontram encartados a justificativa da contratação,
com exposição da sua motivação e dos benefícios dela resultantes, constando no
termo de referência a necessidade de contratação para suprir as necessidades da
Administração Municipal, não tendo este Procurador Jurídico como analisar as
^ Lei n° 10.520/2002, art. 3°, I; Decreto n° 3.555/2000, art. 8°, III a.
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questões de conveniência e necessidade, sendo de responsabilidade de quem às
declarou e solicitou e de quem autorizou a sua compra.
Verifica-se,

ainda, a

necessidade

de

chancela

da

autoridade

competente à justificativa apresentada, a fim de que se possa considerar atendida

a exigência normativa neste quesito, ao menos no que tange aos seus aspectos
jurídico-formais.

19.

É importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes

preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos
motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Até mesmo sua validade

dependerá da efetiva existência dos motivos apresentados. Recomenda-se, por
isso, especial cautela quanto aos seus termos, que devem ser claros, precisos e
corresponder à real demanda do Município, sendo inadmissíveis especificações que
não agreguem valor ao resultado da contratação, ou superiores às necessidades da
municipalidade, ou, ainda, que estejam defasadas tecnológica e/ou
metodologicamente.

20.
A Lei no 10.520/2002 (art. 3°, I) determina também que a autoridade
competente
estabeleça,
de
modo
motivado,
as
exigências
de
habilitação/qualificação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por
inadimplemento e as cláusulas do futuro contrato. Estes quesitos foram atendidos
na minuta do edital e do contrato administrativo.

2.2. Do Termo de Referência e da definição do objeto
21.
O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do pregão
e deve conter todos os elementos caracterizadores do objeto que se pretende
licitar, como a sua descrição detalhada, o orçamento estimativo de custos. Deve
propiciar a avaliação do custo pela Administração, a definição dos métodos, a
estratégia de suprimento e o prazo de execução contratual.
22.
Em atendimento à exigência legal, o termo de referência fora
devidamente juntado aos autos e presume-se chancelado pelo Prefeito Municipal,
eis que sua autorização para contratação se deu posteriormente à juntada do
Termo de Referência.

23.

Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8°, III, "a" do

Decreto n® 3.555/2000 que balizará a definição do objeto do certame pela
autoridade competente, exigida na Lei do Pregão
10.520/2002). Nos autos,
percebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele
definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital.
24.
Para a licitude da competição, impende também que a definição do
objeto, refletida no Termo de Referência, corresponda às reais necessidades do

Município, evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou desnecessários, capazes
de conduzir à limitação da competitividade do certame. Registre-se que não

^^ncumbe à Procuradoria avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter
eminentemente técnico, recomendando-se à Administração que verifique o
cumprimento deste requisito.
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25. ^

Convém lembrar que o art. 7°, § 4° da Lei no 8.666/93, veda a

inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem
previsão de quantidades. Em atenção ao preceito legal, a correta definição do
objeto impõe a apresentação dos quantitativos estimados para a licitação, de forma
justificada, mesmo que sucintamente.
26.

Ao que tudo indica, tal requisito foi atendido.

2.3. Da pesquisa de preços e do orçamento estimado

27.
A especificação clara e precisa do objeto, bem assim de todos os
elementos que o caracterizam (quantidades, metodologia e tecnologia a serem
empregados, critérios ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos
preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico.

28.
A cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir,
efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que a
Administração obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Se não for possível, deve
consignar a justificativa nos autos.

29.
Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de
Contas nem sempre é suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável.
Falhas comuns são a limitação ao universo de empresas pesquisadas e a cotação
dos preços praticados no varejo, quando o volume da contratação permitiria
eventual ganho de escala, com redução dos preços obtidos.
30.
Assim, para evitar distorções, além de realizar pesquisa que seja
adequada às características do objeto licitado e tão ampla quanto a característica
do mercado recomende, é salutar que a Administração busque ampliar sua base de
consulta através de outras fontes de pesquisa, tais como bases de sistemas de
compras e avaliação de contratos recentes ou vigentes.
31.
Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo
pertinente à contratação desejada (Acórdão n® 1.782/2010-Plenário) e que não
pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão n°
4.561/2010-13 Câmara^.

32.

Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos:
a) A identificação do servidor responsável pela cotação (AC-090910/07-1);

b) A caracterização completa das empresas consultadas, com menção
ao endereço e números de telefones (AC-3889-25/09-1);
c) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira
fundamentada e detalhada (AC-1330-27/08-P);
d) Data e local de expedição dos orçamentos apresentados (AC-388925/09-1).

33.
Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é
essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para a
verificar a existência de recursos suficientes para acobertá-la.
PARECER JURÍDICO
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34.

Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação

indevida da participação no certame^, uma vez que o valor contratual estimado é
determinante para definir se a licitação deve ser destinada exclusivamente às
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.

35.
No presente caso, houve a realização de pesquisa junto ao Banco de
Preços e cotação com 03 (três) fornecedores, demonstrando que aparentemente
este é o preço de mercado.
36.
Friso, novamente, em especial ao ilustre Preaoeíro que irá coordenar
os trabalhos na presente licitação, de que atualmente o TCU tem entendido que
referido servidor também é responsável oor conferir os preços dos itens oue estão
sendo licitados.

37.

Aliás, toda a CPL deve participar desta conferência.

38.
Referido entendimento fora exarado no Acórdão no 2.318/17 do TCU,
onde fixou-se o entendimento de oue é de responsabilidade do orecoeiro e da
autoridade que homologa o certame a conferência sobre a pesquisa de preço, ou
seia. se ela realmente atende aos critérios exigidos, estando dentro do preço de
mercado e se não houve sopre-preço.

39.
Assim, cabe à CPL e à Administração Municipal decidir pelo
prossequimento da licitação da forma como se encontra atualmente, sob sua
responsabilidade.
40.

Portanto, sugiro seiam reanalisados os preços lançados que possuam

variação considerável entre os orçamentos e pesquisas realizadas, a fim de se
saber qual o real preço de mercado para compras públicas.

41.
Friso que o que se busca com a pesquisa de preço é o lançamento da
licitação nos valores reais de mercado, sendo que a colheita de orçamentos deve
visar descobrir qual é esse preço, cheaando-se ao mais próximo possível do preço
praticado no mercado de compras públicas.

42.
A composição dos preços deve observar uma "cesta de preços", a qual
consiste na variação das pesquisas realizadas, objetivando encontrar o real preço
de mercado considerando as variações decorrentes de quantitativo, lapso temporal
entre as aquisições e até em alguns casos a reaionalidade.
43.
Oriento que seja entrado em contato com as empresas que se
sagraram vencedoras em certames similares mais próximos à presente data, a fim
de saber se houve variação de preços ou se os preços continuam similares,
solicitando cotação.
44.

Destaco, ainda, que

em

referidos

casos, em

decorrência

da

contratação ser pública, poderá a CPL contatar o Município contratante (da pesquisa
no banco de preços) e averiguar qual o preço está sendo praticado neste momento
para aquele determinado produto.
Art. 18, ldaLCn° 123/2006; Art. 6''do Decreto n° 6.204/2007 e art. 34 da Lei n° 11.488/2007.
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45.
Essa pesquisa auxiliará na descoberta do preço de mercado, visto que.
—2—preço fora—mantido^ mesmo passados alguns dias/meses da contratação
pesquisada no Banco de Preços, demonstra que referido preço ainda é o preço real
de mercado.

46.

Porém, caso tenha ocorrido reeauilibrio econômico financeiro naquele

contrato, deverá a CPL analisar se o mesmo fora concedido de maneira correta se
quiser utilizar referido preço como base para lançamento da licitação, devendo
sempre considerar previsível lapso temporal entre a abertura da licitação e a efetiva
Contratação.

2.4. Das Exigências de Habilitação

47.
A Lei n° 10.520/02 determina que a habilitação far-se-á com a
verificação de que "o lidtante está em situação regular perante a Fazenda Nacional^
a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as
Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que
atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e
econômico-financeira".

48.
Como se pode perceber da análise da minuta de edital, os requisitos
estão presentes, porém faço ressalvas quanto à capacidade econômico-financeira
que deve ser comprovada no presente processo licitatório e nos demais a serem

realizados, visto que exigir somente a apresentação de certidão negativa de
falência ou concordata, não me parece seguro para a Administração Pública, visto
que a "saúde" econômica de grande parte das empresas brasileiras não encontramse em situação invejável, recomendando-se exigir a apresentação da documentação
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato possa ser
cumprido em seus ulteriores termos.

2.5. Dos critérios de Aceitação das Propostas

49.
Outra exigência da Lei n® 10.520/2002 é que a autoridade competente
defina os critérios de aceitação das propostas feitas pelos licitantes (art. 3°, I).
60.

Do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação

tocante aos critérios de aceitação das propostas.

2.6.

Da Previsão de existência de recursos orçamentários

61.

A Lei no 8.666/93, aplicável ao presente caso, estabelece que a

realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das aquisições e da
contratação dos serviços comuns.
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52.

Assim, conforme se denota do processo de licitação, o parecer contábil

é genérico, merecendo seja o mesmo sanado, apontando todas as exigências legais
para a realização do processo llcitatório, no que tange às finanças públicas.
2.7.

Autorização para a abertura da licitação

53.
Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, como
a definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, torna-se
possível ao gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a
contratação.
54.
Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a
autorização para a abertura da licitação, prevista no art. 21, inciso V do Decreto n°
3.555/2000.

55.

2.8.

No presente caso, tal exigência foi cumprida.

Da Minuta do Editai e seus Anexos

56.
Segundo o art. 21, incisos VIU e IX do Decreto no 3.555/2000, o
processo llcitatório deve ser instruído com a minuta de editai e seus anexos, dentre
os quais a minuta do contrato - o que foi atendido.
CONCLUSÃO

57.
Ante o exposto, a proposição está em condições de ser aprovada,
devendo ser observadas todas as recomendações dispostas no presente parecer,
especialmente:
a) Que o presente processo iicitatório seja numerado, nos termos do art. 38,
caput, da Lei n. 8.666/93;

b) Recomenda-se exigir dos iicitantes a apresentação da documentação
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato
possa ser cumprido em seus uiteriores termos.

c) Devem ser adequadas no editai e na minuta do contrato todas as
recomendações ora apresentadas;

d) Deve ser juntado aos autos parecer contábil que atenda às exigências
legais;

e) Solicito que a justificativa para a não utilização de tais critérios e métodos

deverá vir por escrito aos autos, sob responsabilidade de quem as declarar.

52.
Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às
questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus
anexos, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei no 8.666/93. Não se
incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao
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certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá
ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente do Município.
54. Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem,
para as providências cabíveis e posteriormente que remetam à esta Procuradoria
Jurídica para novo parecer.
Após, à consideração superior.
Planalto/PR, 12 de maio de 2022.

JOÃO

KLAUCK

Procu radtíí^rJu ríd ic o - OAB/PR n. 61.323
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^^ ^ PREFEITURA MUNICIPAL

e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Fone:(046)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
PLANALTO

-

PARANÁ

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-PR. .13 de maio de 2022.

DE:

Luiz Carlos Boni

PARA:

Pregoeira/Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo, Autorizo a

Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, pelo critério dejulgamento de
MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto a Aquisição de DIETAS. SUPLEMENTOS

ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIS destinados às ações de promoção á saúde da
Secretaria de Saúde e díspensação nas UNIDADES DE SAIJDE do município de Planalto — PR,
nos termos da Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. °
8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e LC 147/2014 o Decreto

Municipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007, 4673/2017 e demais disposições legais.

À Pregoeira e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 002/2022.
Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as providências
necessárias.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 040/2022
PROCESSO LICITATÒRIO N° 144/2022

DATA DA REALIZAÇÃO 01/06/2022
HORÃRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00
horas

LOCAL; Prefeitura do Município de Planalto- Paraná
www.comprasqovernamentajs.gov.br "Acesso Identificado"

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.° 76.460.526/000116, através da Secretaria de Administração, sediado à Praça São Francisco de Assis n° 1583centro - Planalto - Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Luiz Carlos

^ Boní, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, para atender á solicitação da
Secretaria Municipal^ de Saúde, objetivando a Aquisição de DIETAS, SUPLEMENTOS
ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIS destinados a atender necessidades nutriclonais

específicas de crianças, adultos e idosos que estão vinculados a Secretaria Municipal de
Saúde e ALIMENTO PARA DIETA ESPECIAL COM RESTRIÇÃO DE AMINOÃCIDOS TIROSINEMIA (TYROMED B PLUS), destinados ao uso de paciente por demanda judicial

(Autos 1784-51-2013.8.16.0061).

^

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA;
01 de junho de 2022 às OShOOmin

UASG: 987775- MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR
Local da Sessão Pública: www.comprasaovernamentais.qov.br

0 certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital
e seus Anexos, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n° 10.024, de 20

de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela
Lei Complementar Federal n.° 147, de 14 de agosto de 2014 e o Decreto Municipal de n°
2727/2007 de 26/06/2007 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal
n.° 8.666 de 21 de junho de 1993.

É Pregoeira, deste Município, Carla Sabrina Rech Malinski, designada pela Portaria n°
002/2022 de 03 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
Edição n" 2426, de 05/01/2022.

1

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA

SESSÃO PUBLICA

1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa
de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço
www.comprasaovernamentais.aov.br.

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
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1.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 01 de junho de
2022 às 09h00min, no site www.comprasqovernamentais.qov.br. nos termos das
condições descritas neste Edital.
DO OBJETO

2.1

Constitui objeto deste PREGÃO a Aquisição de DIETAS, SUPLEMENTOS
ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIS destinados a atender necessidades
nutricionais específicas de crianças, adultos e idosos que estão vinculados a
Secretaria Municipal de Saúde e ALIMENTO PARA DIETA ESPECIAL COM

RESTRIÇÃO DE AMINOÁCIDOS - TIROSINEMIA (TYROMED B PLUS), destinados
ao uso de paciente por demanda judicial (Autos 1784-51-2013.8.16.0061).

2.1

Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços
eletrônicos:

www.comprasqovernamentais.qov.br

e

www.planalto.pr.qov.br/licitacoes/.

2.2

A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se
ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2.3

Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito
.
j no
Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão
as últimas.

2.4

As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor
de Licitações pelo telefone n°(046) 3555-8100/ 35558104.

2.5

As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela
Secretaria Municipal de Saúde, telefone n°(46) 3555- 1589.

3

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

3.1

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, observada às
especificações técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste
Edital.

3.2

Será utilizado o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com prorrogações.

4

DA ÍMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1

Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou
providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital,

desde que o faça com antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a
abertura da sessão pública do certame.
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4.1.1

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeíra e protocolizadas
em dias úteis, das OBhOO às 17h00, à Praça São Francisco de Assis, 1583,
centro. Setor de Licitações, Centro, Planalto - PR, ou encaminhadas através de
e-mail no endereço eletrônico: lícitacao@planalto.pr.aov.br.

4.1.2

Caberá à Pregoeira, auxiliada pelos responsáveis pela elaboração deste Edital
e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.

4.1.3

A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

4.1.4

Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de
afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização
deste PREGÃO.

A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se
tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento
original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na
hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e
possui poderes de representação da impugnante.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser

enviados ao Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet,
endereçados exclusivamente ao e-mail; licitacao@planalto.Dr.aov.br.
4.3.1

O pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

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

4.4.1

A concessão de efeito suspensivo á impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.

4.4.2

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

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

5.1 A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007, cujo

ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam' com

Credenciamento regular no Sistema de Gadastramento Unificado de Fornecedores —
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SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 3 de 26 de abril de
2018.

5.1.1

As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar
do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua

habilitação de acordo com as orientações que seguem no link:
www.comprasgovcrnamcntais.gov.br/index.Dhp/sicaf. até O terceiro dia Útil a data

do recebimento das propostas.

5.1.2

A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de
consulta ao Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão.

5.1.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123,
de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, de 07 de agosto de 2014.
5.2

Será vedada a participação de empresas:

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
c) enquadradas nas disposições no artigo 9° da Lei Federal
^

8.666/93 e suas

alterações posteriores, ou ainda,

d) que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou
liquidação.

5.3

Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará "sim" ou "não", em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.3.1

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n.°
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus artigos 42 a 49;

5.3.2

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
definidos neste Edital;

5.3.3

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
■
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5.3.4 Que nâo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a

partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°.
inciso XXXIIÍ, da Constituição Federal;

5.3.5
5.3.6

Que a proposta foi elaborada de forma independente;
Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1° e
no inciso III do artigo 5° da Constituição Federal.

DO CREDENCIAIVIENTO
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio www.comprasqovernamentais.qov.br. por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licítante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive

os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

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

6.5.1

A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar

desclassificação no momento da habilitação

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Os iicitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomítantemente

com 08 documentos de habilitação exigidos no item 10 do edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, prospecto com as informações técnicas do
veículo, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
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O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10
deste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

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

Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da
licitante, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.

Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar

rigorosamente a descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital
e seus anexos, descrevendo detalhadamente as características do objeto/serviço
cotado, informando marca/fabricante e modelo (se for o caso) em campo próprio
do sistema, preço unitário por Item, com até duas casas decimais após a vírgula.
A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
da sessão pública do Pregão.

Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive
ICMS e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens

ou da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o
Município de Planalto.

7.10 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.

7.11 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos
de negociação e julgamento da proposta.
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7.12 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após
o encerramento do envio de lances.

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E

FORMULAÇÃO DE LANCES
No dia 01 de junho de 2022 às OShOOmín, horário de Brasília-DF, a sessão pública na
Internet será aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas
eletrônicas recebidas e inicio da etapa de lances.

O Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência.

8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

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

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

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item.

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

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta deverá ser de R$ 0,05(cinco centavos).
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob
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pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
ABERTO , em que os lícítantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.

8.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.

8.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro(a), assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o

reinicio da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
8.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro(a), devendo a ocorrência ser comunicada
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

8.16

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo

próprio do sistema.

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

8.18 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.19 No caso de desconexão com o Pregoeíro(a), no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

8.20 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro(a) persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro(a) aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.21 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos;
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8.21.1 no país;

8.21.2 por empresas brasileiras;

8.21.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País;

8.21.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
8.22 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.

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

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

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

8.26 Após a negociação do preço, o Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em

primeiro lugar quanto á adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação
ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no parágrafo único do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
9.2.1

Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
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licítante, para os quais ele renuncie a parcela ou á totalidade da remuneração.
9.3

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

9.4

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

9.5

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

9.5.1

O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro(a) por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

9.6

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

9.7

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

9.8

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

TÕ

DA HABILITAÇÃO

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro(a) verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
10.1.1

SICAF.

10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.qov.br /

10.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário.
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10.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro(a) reputará o lícitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
10.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.5 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:
10.5.1 No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor.

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.
10.5.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEl: Certificado da

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI. na forma da Resolução
CGSIM n° 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio wvw.portaldoempreendedor.gov.br;

10.6 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÒMICO-FINANCEIRA consistirá em:
10.6.1 Certidão

negativa

de

pedido

de falência

ou

recuperação judicial

ou

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à
matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a

120 (cento e vinte) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro
prazo não constar do documento.

10.7 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em:
10.7.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ:

10.7.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa
ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual.

10.7.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de
Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa

da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

10.7.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;
10.7.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos
relacionados com o objeto licitado;
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10.7.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de
Tempo de Serviço (FGTSl:

10.7.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

(CNDT). nos termos da Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011;
10.7.7.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s)
nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de
regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado
vencedor do certame, para regularização da documentação, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.7.7.1.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções cabíveis.

10.8 Deverá apresentar ainda as DECLARAÇÕES:

10.8.1 Declaração Unificada conforme modelo.(ANEXO III)
10.9 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em:

10.9.1

Cópia da Autorização de Funcionamento (AFE) expedida pela ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que permita os trabalhos com os itens
cotados, atualizada e publicada no Diário Oficial;

10.9.2

A publicação no Diário Oficial poderá ser verificada pelo Pregoeiro(a) por
meio da internet caso a empresa não detenha uma cópia anexada aos
Documentos de Habilitação;

10.9.3

As empresas que são do ramo alimentício, deverão apresentar o ALVARÁ

SANITÁRIO e LICENÇA DE FUNCIONAMENTO pertinentes a sua atividade;

10.10 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição
cadastral no SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e
atualizados.
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10.10.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6° da Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 3, de 26 abril de 2018, PODERÁ SUBSTITUIR

APENAS os documentos indicados nos subitens acima 10.5 - Habilitação
Jurídica, 10.6 - Qualificação econômico-financeira e 10.7 - Regularidade
fiscal e trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios apresentação.
10.10.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema

(SICAF) ou no ORO, o licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com
os demais, o documento válido que comprove o atendimento das exigências
deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvando o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno
porte, conforme disposto na Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014.

10.10.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de

regularidade fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com
alguma documentação vencida junto ao SICAF;

10.11 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e
sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

10.12 No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.13 O não atendimento das exigências constantes do Item 10 deste Edital implicará a
inabilitação do licitante.

10.14 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,
somando as exigências do item em que venceu ás do item em que estiver concorrendo,

e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.

10.15 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação
recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s)
para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.16 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

"

apresentação da proposta de preços ajustada e envio dos
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO
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Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o lícitante detentor da melhor

oferta, item a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema
COMPRASNET, a PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o
último lance ofertado. Para tanto, a pregoeira fará uso de a ferramenta "CONVOCAR
ANEXO", devendo o licitante anexar o documento utilizando o link "ANEXAR" disponível
apenas para o licitante/vencedor.

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

11.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02
(DUAS) HORAS de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 7h30min
às IlhSOmin e das 13h30min às 17h30min, contados da convocação.
11.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por
meio do e-maii: licitacao@planalto.pr.gov.br. Após o envio do e-mail, o responsável
pelo envio deverá entrar em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do email e do seu conteúdo. A pregoeira não se responsabilizará por emaiis que, por
qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou
navegador, tanto do Município de Planalto, quanto do emissor.

11.4.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o
prazo de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob
qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço, sendo realizado, pela
Pregoeira, o registro da não aceitação da proposta.

11.4.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá
solicitar, dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação
do mesmo.

11.4.2 É facultado a Pregoeira ou á autoridade competente, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão
pública.

11.4.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta
de Preços atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira
DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda a este Edital.

11.5 A proposta deverá conter:
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11.5.1 proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente
Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de
desclassificação da proposta;

11.5.2 preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por
extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária;

11.5.3 especificação detalhada e marca do objeto;

11.5.4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.

11.5.5 prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no
art. 69, § 2° combinado com o artigo 66, § 4°;

11.5.6 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real),
com até duas casas decimais (0,00).
11.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve
atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob
pena de desclassificação.

11.5.8 A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo
sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos
complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

11.5.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados
no mercado no dia de sua apresentação.

11.6 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da
PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação
serão formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido;
entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.
12

DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

12.1

A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverão ser encaminhadas em

original ou cópias autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no
prazo máximo de 03 ftrêsl dias úteis, contados da solicitação da pregoeira no sistema
eletrônico, no seguinte endereço: Praça São Francisco de Assis, 1583 - Centro Planalto - PR,CEP 85.750-000. Aos cuidados do Departamento de Compras, Licitações
e Contratos e a pregoeira responsável: Carla Sabrina Rech Malinski. O envelope
contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou
empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico.
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12.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto á apresentação da
documentação de habilitação e proposta final pelo lícítante classificado em primeiro
lugar, o pregoeiro(a) o declarará vencedor.

12.3 Ocorrendo a inabilitação, a pregoeira convocará o autor do segundo menor lance para
apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem

crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de
aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.
13

DOS RECURSOS

13.1

Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante
poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recorrer.

13.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência
desse direito.

13.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados
para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.

13.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no site: vwvw.comprasqovernamentais.qov.br

13.5 O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo

13.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 5 (cinco)
dias para:

13.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do
prazo estabelecido:

13.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão;

13.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;
13.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

13.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para
determinar a contratação.
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13.9 Não havendo recurso, a Pregoeíra adjudicará o objeto ao licítante vencedor e
encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.
14

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14.1

A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
á realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.

14.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do

aii. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

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

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

15

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1

Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em
primeiro lugar será declarado vencedor.

15.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação,
será examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem

de classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que
atenda a todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.

15.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
vencedor pela pregoeira, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade
competente.

15.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à
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aquisição do objeto licitado.

16

DO RECEBIMENTO E CONDIÇÕES DOS ITENS

16.1. O prazo de entrega dos itens é de 7 dias corridos após o recebimento da Solicitação de
Compra, que será enviada via e-mail da empresa, conforme necessidade da secretaria;
16.2. Os itens deverão ser entregues no almoxarifado da Central de Assistência Farmacêutica
localizado na Rua Júlio Skrzypczak, 742, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, CEP:

85750-000, anexo ao Posto de saúde, município de Planalto-PR, de segunda à sextafeira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h;
16.3. Os itens serão recebidos, imediatamente depois de efetuada a entrega, pelo(a)
16.3.

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta.
16.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
16.4.
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
16.5 Os comprimidos, cápsulas, frascos, ampolas, tubos e demais materiais deverão ser

acondicionados em caixas (embalagens) contendo o nome do fabricante, trazendo

impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número do lote, data de fabricação e data
de validade;

16.6 Os itens deverão estar no mínimo 6 meses antes do prazo de validade total. Para o item
01. este deverá estar no mínimo 4 meses antes do prazo de validade. Na hipótese de
absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e
previamente avaliada pela instância gestora, a Secretaria poderá, excepcionalmente,
admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata
substituição, á vista da inviabilidade de utilização dos medicamentos no período de
validade;

16.7

16.8

As embalagens não poderão ter rasuras nos números de lotes e datas de validade;

Todos os medicamentos deverão possuir registro na Agencia Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA, visto a utilização em procedimentos médicos.

16.9 Quando os itens forem fracionados, ou seja, não estiverem em sua embalagem
secundária original, os mesmos devem ser acondicionados de forma a evitar quebras,
vazamentos e desvios de qualidade;

16.10 Os Itens devem ser acondicionados e transportados de forma segura, evitando perdas e
16.10

transtornos no momento das entregas e atender a legislação vigente vista as regras de
transporte dentro das normas de segurança.

17

DAS OBRIGAÇÕES

17.1

São Obrigações da CONTRATANTE:

17.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

17.1.2 Comunicar á Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
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17.1.3Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

17.1.4 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
após o ATESTO da Nota Fiscal/Fatura pelo servidor do Serviço de Saúde;

17.1.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa
fornecedora atinentes ao objeto do edital;

17.1.6 Acompanhar, fiscalizar e supervisionar o fornecimento dos medicamentos, por meio da
verificação das especificações do edital e quantidades solicitadas, bem como a
qualidade;

17.1.7 Devolver todo e qualquer medicamento ou material que estiver fora das especificações e
solicitar expressamente sua substituição.

17.1.8A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
17.2 São Obrigações da CONTRATADA;
17.2.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

17.2.3 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, procedência, registro e
validade:

17.2.4Todos os objetos deverão observar rigorosamente as determinações legais no que
tange ao registro, autorização de produção, ao armazenamento e à comercialização nos
órgãos competentes;

17.2.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
17.2.6 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

17.2.7 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

17.2.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
17.2.9 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
17.2.10Substituir no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o item que for considerado defeituoso
pelo requisítante;

17.2.11 Apresentar documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, sempre
que solicitado;

17.2.12 Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais,
estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de
Referência;
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17.2.13 Entregar os medicamentos em suas embalagens originais e em perfeitas condições;
17.2.14 Cumprir, as suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas
obrigações;

17.2.15 Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte
especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade
por todas as despesas relativas á entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal,
inclusive o frete.
18

DO PAGAMENTO

18.1 O pagamento será efetuado através de transferência eletrônico para a conta bancária
da Contratada indicada pela mesma, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

18.2 A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA,

CERTIDÃO ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL)em validade para o pagamento.
18.3 Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção
por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento
até que o problema seja definitivamente sanado.

19

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS

19.1 Durante a vigência do Contrato, os valores registrados não serão reajustados.

19.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto
no Artigo 65. II, "d" da Lei 8.666/93.

19.3 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea
econômica extraordinária, tampouco fato previsível.

19.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao
Departamento de Licitações e Contratos do Município de Planalto.

19.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham
todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto
no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

19.6 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do
Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

19.7 Valor máximo estimado da licitação é de R$ 132.976,98 (cento e trinta e dois mil
novecentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos).

19.8 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são
oriundos de recursos livres do Município de Planalto. Os recursos orçamentários
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município de

PLANALIQ

correrão por conta da seguinte dotação:

DOTAÇÕES
Conta da despesa
01630

Funcional programática
09.123.10.301.1001.2027

Destínação de recurso

01640

09.123.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.003Q3

01650

09.123.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00494

3.3.90.30.00.00.00000

20 DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
20.1 As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão no TERMO DE
CONTRATO, cuja minuta consta como Anexo IV deste Edital.

20.2 O Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o
endereço de e-mail disponibilizado pelo llcitante na fase de habilitação, competindo ao
Contratado a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal, em até 05(cinco) dias úteis após o seu recebimento.

20.3 A via do Instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante,
será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do Item antecedente, ou para
retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das
vias originais prevista no item anterior.

20.4 Para a assinatura do contrato, esta deverá ser assinada pelo representante legal da
adjudicatária (diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do
contrato social e procuração, na hipótese de nomeação de procurador, e cédula de
Identidade do representante.

20.5 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por Igual período,
quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Administração.

21

DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1 DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ
CONTRATUAL:

22.1.1 À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela,
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:

22.1.1.1
Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de
desistência de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as
penalidades dos Itens seguintes;

22.1.1.2

Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar.
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segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;

22.1.1.3
22.1.1.4

A declaração de inídoneídade para licitar na Administração Municipal.
10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso

de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar

de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições
estabelecidas neste Edital;

22.2

DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE CONTRATUAL

22.2.1 Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que
se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações.
22.2.2A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a
saber:

a) Advertência;

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;

4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;

6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

22.2.3A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado á multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos.

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade,
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1%(um por cento) sobre o valor total
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10(dez) dias
contados da ata de sua convocação;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição
do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

d)0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento do objeto;

e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso
por cada dia subsequente ao trigésimo;

f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração á qualquer cláusula ou condição
do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
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g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração,
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais
sanções cabíveis;

22.2.4 Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a

gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato conforme discriminado a seguir:

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente, conforme Artigo 419 do
Código Civil.

6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e

impedimento de contratar com a Administração e descredenciamento no SICAF, os que
incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos em lei.

22.2.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22

DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

22.3 Fica assegurado ao Municipio de Planalto o direito de revogar a licitação por razões de
interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulála em virtude de vício insanável.

22.4 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade
dos atos que diretamente dele dependam.

Página 23

MUNICÍPIO DE PLANALTO
fesii

CNPJ: 75.460.526/0001-16

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-mail: planalto@planaíto.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE

PJLANALM

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

22.5 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

22.6 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela
Administração.

22.7 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos
que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

22.8 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público
ou aos demais interessados.

22.9 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

22.10 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de
Planalto - PR.

23

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

22.11 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na
legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n°
8.429/1992), a Lei Federal n° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que
para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção,
bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
forma.

24

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1

O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos
Municípios
do
Paraná
através
do
endereço
eletrônico
www.diariomunicipal.com.br/amp/. e no Portal de Transparência do Município através
do endereço eletrônico www.planalto.pr.qov.br/.

22.12 As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e
não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.
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22.13 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro(a) e
os licitantes.

22.14 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pela pregoeira.

22.15 Será facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamento,
promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
inclusive parecer técnico á Secretaria requerente do certame com relação aos produtos
cotados, bem como solicitar aos órgãos competentes, elaboração de parecer técnico
destinado a fundamentar a decisão.

22.16 A Pregoeira poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer
documentos, para fins de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam
irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos
princípios básicos da licitação e não gerem a majoração do preço proposto.
22.17 As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as

operações no sistema eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem
enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão, bem como será responsável
pela apresentação dos documentos solicitados nos prazos previstos.

22.18 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação
de documentação referente ao presente Edital.

22.19 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito á contratação.
22.20 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Editai, exclui-se o dia do inicio e inclui-se

o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal na Prefeitura Municipal de Planalto, exceto quando explicitamente
disposto em contrário.

22.21 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem
que caiba às Licitantes direito á indenização,

22.22 A anulação do procedimento licitatório induz a da Ata de Registro de Preços, ressalvado
o disposto no parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93.

22.23 O resultado da licitação será divulgado pelo Portal COMPRASNET através do site

http;//www.comprasgovernamentais.gov.br e estará disponível junto a Divisão de
Licitações do Município de Planalto.
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22.24 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do
Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.

22.25 É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as
fases do certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e
interpretar o conteúdo destes, desobrigando totalmente o órgão licitador, por
interpretações errôneas ou inobservâncias.

22.26 A proponente deverá indicar à Pregoeira todos os meios de contato (telefone/endereço
eletrônico (e-mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente

atualizados durante todo o decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o
retorno imediato de todos os atos comunicados, os quais serão considerados recebidos,
não lhe cabendo qualquer alegação de não recebimentos dos documentos.

22.27 A pregoeira não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de
Planalto, quanto do emissor.

22.28 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem enviada e emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.

22.29 Caso o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de
lances da sessão pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances
continuarão sendo recebidos, sem o prejuízo dos atos realizados.

22.30 Se a desconexão do Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a
sessão pública será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h

(vinte e quatro horas), após a comunicação do fato aos participantes em campo próprio
no sistema eletrônico.

24.2 CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O
PREGÃO SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO PELA
PREGOEIRA VIACHAT.

22.31 Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo
indisponibilidade no Sistema Gomprasnet que impeça a realização do certame na data e
horário marcado, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia

útil subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação
do Pregoeiro(a)em contrário.

22.32 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

I
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22.33 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será
competente o Foro da Comarca de Capanema - PR.

22.34 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.
22.35 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
ANEXO 1

Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento;

ANEXO II
ANEXO III

Modelo Padrão de Proposta Comercial;
Modelo de Declaração Unificada;

ANEXO IV

Modelo de Minuta de Contrato

Planalto - PR, 16 de Maio de 2022.

LUIZ CARLOS BONI
PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAL DE PREGÃO N° 040/2022
PROCESSO ADMÍNISTRATIVO N° 144/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

1 OBJETO: Aquisição de DIETAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS
INFANTIS destinados a atender necessidades nutricionais especificas de

crianças, adultos e idosos que estão vinculados a Secretaria Municipal de
Saúde e ALIMENTO PARA DIETA ESPECIAL COM RESTRIÇÃO DE

AMINOÁCIDOS — TIROSINEMIA (TYROMED B PLUS), destinados ao uso de
paciente por demanda judicial (Autos 1784-51-2013.8.16.0061).

TERMO DE REFERÊNCIA
DO OBJETO

Aquisição de DIETAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIS

destinados ás ações de promoção á saúde da Secretaria de Saúde e dispensação nas
UNIDADES DE SAÚDE do município de Planalto - PR e ALIMENTO PARA DIETA ESPECIAL
COM RESTRIÇÃO DE AMINOÁCIDOS - TIROSINEMIA (TYROMED B PLUS), destinados ao
uso de paciente por demanda judicial para fornecimento da mesma.

2.

ÓRGÃO INTERESSADO

Secretaria Municipal de Saúde

3.

RESPONSÃVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

Gilmar Luiz Scherer

4.

DA JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO

Considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988, em especial o seu artigo
196, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário ás ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
Considerando a lei 8.080, de Setembro de 1990 que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes;

lO
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Considerando os termos do art. 28 do Decreto n° 7.508, de 2011, que garante ao usuário
do SUS, o acesso universal e Igualitário à assistência terapêutica integral;
Considerando que esta secretaria, tem por atribuição, comprar e fornecer as dietas,
suplementos e fórmulas que estão previstas no Protocolo Regional de Terapia Nutricional, o

qual foi pactuado entre a Comissão de Assistência Farmacêutica, Comissão de Terapia
Nutricional, Conselho Regional dos Secretários Municipais de Saúde, gestão municipal e
Conselho Municipal de Saúde de Planalto;

Considerando que algumas dietas e suplementos utilizados por pacientes de demanda
judicial não estão contemplados no Protocolo Regional de Terapia Nutricional, devendo assim
ser comprados conforme as necessidades do município, e que estamos atualmente com pouco
saldo na licitação vigente para aquisição dos referidos itens;

Considerando que estamos com pacientes diabéticos acamados utilizando apenas
dieta industrializada para nutrição via sonda e também muitas crianças com prescrição médica
para receber fórmula infantil de segmento, que não está padronizada no protocolo regional;
Considerando que a maioria das intervenções em saúde está diretamente relacionada

ao estado nutricional dos pacientes, onde um aporte adequado de nutrientes, na quantidade
certa, contribui para uma melhor recuperação da saúde dos pacientes, e que alguns pacientes
acamados dependem exclusivamente da dieta enteral/oral industrializada para se alimentarem.

Portanto, é necessário a formação de estoques de segurança, bem como, viabilizar o registro
de preços como forma de garantir o fornecimento das referidas, dietas, fórmulas e
suplementos;

Sendo assim, o Município de Planalto - PR, por meio da Secretaria Municipal de Saúde
DECIDE pela abertura de licitação através de Pregão Eletrônico para a contratação de
empresa para aquisição das dietas, suplementos alimentares e fórmulas infantis, conforme
relação constante do item 05 do presente Instrumento.

5. DOS PRODUTOS

UND.

I DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QTDE.

VALOR

VALOR;

Unitário

Total
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Alimento para fim especial para dietas
com restrição de aminoácidos, para
controle dietético de crianças acima de 1

R$2.271,38 R$79.498.30

ano portadoras de Tirosinemia. Contém

uma mistura de aminoácidos (isenta de
fenilalanina e tirosina) adicionada de
carboidratos, vitamias e minerais. Lata
com 500g. obs TYROMED B PLUS

(DEMANDA JUDIGIAL)
Módulo de proteína de alto valor
biológico para uso enteral e/ou oral,
composto pó 100% de proteína do soro
do leite, sem adição de gordura e
carboidrato. Embalagem contendo no
mínimo 250 gramas.
Fórmula infantil destinada a

!R$ 141,56

R$ 7.078,00

R$ 154,73

R$6.189,20

R$49,76

R$ 19.904,00

R$ 66,68

R$ 4.000,80

necessidades dietoterápicas
especificas, nutricionalmente completa
para lactentes e de seguimento para
lactentes e crianças de primeira infância.
Densidade calórica de 1 Kcal/ml.

Hipercalórica. Fonte protéica de soro de
leite desmineralizado e caseinato.

Contém LCPufas, nucleotídeos, beta
caroteno, prebióticos. isenta de glútem.
Lata 400 gramas.

Fórmula infantil de segmento, para
lactentes de 6 a 12 meses de idade, com
relação proteínas do soro do
leite/caseína, com prebióticos, DHA e
ARA. Enriquecida com substâncias
coadjuvantes que estimulam

beneficamente a resposta imunológica,
vitaminas, ferro e outros oligoelementos.

Lata de SOOq
Dieta infantil polimérica de 1 a 10
anos. Fórmula polimérica sem sabor

nutricionalmente completa, para crianças
maiores de 01 ano de idade,

normocalórica, normoproteica, em pó,
com proteína de alto valor biológico e IDR
para macro e micro nutrientes. Utilizada
por via oral ou enteral, isento de lactose e

glúten. Lata de 400g. FORTINI
(DEMANDA JUDICIAL)
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Nutrição completa e especializada para

|R$ 36,55

R$4.386,00

'RS 69,92

R$ 279,68

R$18,74

R$ 937,00

R$ 107,04

R$ 10.704,00

recuperação e / ou manutenção do
estado nutricional e de um adequado

controle glicêmico (Diabetes tipo 1 e 2)
Isenta de glúten, lactose, sacarose .
Embalagem lOOOml. Densidade calórica
1,0 Kcal/ml; Produto de referência:

Diamax IG
caixa

Espessante para alimentos, contendo
amido de milho instantâneo ou

espessante goma xantana para espessar

alimentos líquidos e semisólidos e que
mantenha a viscosidade desejada /
proposta tempo indeterminado, sem cor e

sem sabor e livre de grumes. Isento de
sacarose, lactose e glúten. Apresentação:

Caixa com 24 saches de 1,2g/cada
frasco

Suplemento alimentar liquido,
hipercalórico, densidade calórica de no

mínimo 1,5 kcal/ml, hiperprotéico, mínimo
de 20% de proteína, com ou sem fibras,
rico em vitaminas e minerais.

Apresentação em embalagem de 200 a
250ml. Sabores diversos.

Nutrição completa em pó, para dieta
enteral ou oral, para manutenção e/ou
recuperação do estado nutricional e

adequado controle glicêmico (Diabetes
tipo 1 e 2). Embalagem de 400g. Isenta
de glúten, sem adição de sacarose.
Densidade energética de 0,94Kcal/ml.
Distribuição energética: 20% proteína,
Carboidratos 37%, Gordura 34%. Produto
de Referência: Glucerna

132.976,98

OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição do CATMAT e a do Edital,
prevalecerá a descrição constante no Edital.

6. CONDIÇÕES DOS ITENS

6.1. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens contendo o nome do
fabricante, trazendo impressa a composição quantitativa e qualitativa dos ingredientes, número
do lote, data de fabricação, data de validade e lacre de segurança íntegro;

Página 31

v'.1 jü'

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/000M6

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-mail: planalto(^planalto.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE

PLANALIQ

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

6.2. Os itens deverão estar no mínimo 6 meses antes do prazo de validade total. Na hipótese
de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e
previamente avaliada pela instância gestora, a Secretaria poderá, excepcionalmente, admitir a
entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata substituição, à
vista da inviabilidade de utilização dos medicamentos no período de validade;
6.3. As embalagens não poderão ter rasuras nos números de lotes e datas de validade;
6.4. Quando os produtos forem fracionados, ou seja, não estiverem em sua embalagem
secundária original, os mesmos devem ser acondicionados de forma a evitar quebras,
vazamentos e desvios de qualidade;

6.5 Os itens devem ser acondicionados e transportados de forma segura, evitando perdas e
transtornos no momento das entregas.

7.

DA ENTREGA

7.1. O prazo de entrega dos itens é de 7 dias corridos após o recebimento da Solicitação de
Compra, que será enviada via e-mail da empresa, conforme necessidade da secretaria;
7.2.

Os itens deverão ser entregues no almoxarifado da Central de Assistência Farmacêutica

localizado na Rua Júlio Skrzypczak, 742 - Bairro: Nossa Senhora de Lourdes, CEP: 85750000, município de Planalto-PR, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30e das 13h às 17h;

7.3.

Os itens serão recebidos, imediatamente depois de efetuada a entrega, pelo(a)

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência
e na proposta.

7.4.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1.

São obrigações da Contratante:

8.2.

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

_
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8.3.

Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

8.4.

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

8.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
após o ATESTO da Nota Fiscal/Fatura pelo servidor do Serviço de Saúde;

8.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa
fornecedora atinentes ao objeto do edital;

8.7. Acompanhar, fiscalizar e supervisionar o fornecimento dos produtos, por meio da
verificação das especificações do edital e quantidades solicitadas, bem como a
qualidade dos mesmos;

8.8. Devolver todo e qualquer produto que estiver fora das especificações e solicitar
expressamente a sua substituição.

8.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1.

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:

9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, procedência, registro e validade;

9.3. Todos os produtos deverão observar rigorosamente as determinações legais no que
tange ao registro, autorização de produção, ao armazenamento e à comercialização nos
órgãos competentes;

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 7.1.3.
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substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;

9.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;

9.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.7. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
9.8. Substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o item que for considerado defeituoso
pelo requisítante;

9.9. Apresentar documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, sempre
que solicitado;

9.10. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais,
estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de
Referência;

9.11. Entregar os produtos em suas embalagens originais e em perfeitas condições;
9.12. Cumprir, as suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações;
9.13. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte
especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por
todas as despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o
frete.

10.

SUBCONTRATAÇÃO

A contratada não poderá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer forma a que está obrigada.
CUSTO ESTIMADO

O custo estimado total da presente contratação é de R$ 132.976,98 (cento e trinta e
dois mil novecentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos)

cns
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Os valores estimados supracitados não implicam em previsão de crédito em favor da
contratada, que somente fará jus aos valores após a solicitação da compra através de pedido
formal e conseqüente entrega dos itens;

Os custos estimados da contratação foram apurados mediante cotação de preços com
os fornecedores e cotação no site do banco de preços, sendo utilizado a média dos valores

obtidos. Foi também solicitado orçamento das empresas Medigram, Nutriport. RCA Materiais,
União Nutricional e Savimed, mas estas não retornaram as solicitações de orçamento.
12. DA GERENCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O contrato será acompanhado gerenciado e fiscalizado pelo Secretário Municipal de Saúde.
Planalto, 26 de abril de 2022.

Gilmar Luiz Scherer

Secretário Municipal de Saúde

LO11 £.
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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EDITAL DE PREGÃO N° 040/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 144/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de DIETAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS

INFANTIS destinados a atender necessidades nutrícionaís específicas de
crianças, adultos e idosos que estão vinculados a Secretaria Municipal de
Saúde e ALIMENTO PARA DIETA ESPECIAL COM RESTRIÇÃO DE

AMINOÃCIDOS — TIROSINEMIA (TYROMED B PLUS), destinados ao uso de
paciente por demanda judicial (Autos 1784-51-2013.8.16.0061).
ANEXO-II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(uso obrigatório por todas as licitantes)
(papel timbrado da licitante)

A ernpresa
estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob n°
, neste ato representada por
cargo, RG

, CPF

, (endereço), vem por meio desta,

apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico n° 040/2022 em epigrafe que

tem por objeto a Implantação de Aquisição de DIETAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E

FÓRMULAS INFANTIS destinados a atender necessidades nutricionais específicas de
crianças, adultos e idosos que estão vinculados a Secretaria Municipal de Saúde e ALIMENTO
PARA DIETA ESPECIAL COM RESTRIÇÃO DE AMINOÃCIDOS - TIROSINEMIA (TYROMED
B PLUS), destinados ao uso de paciente por demanda judicial (Autos 1784-512013.8.16.0061)., em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme
segue:

Especificação

Marca e

Unidade

Quantidade

Modelo
XX

Valor

Unitário R$
XX

XX

R$

Informar Valor total R$...

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da
sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas
neste editai e seus anexos.

de 2022.

Local e Data

IKG
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Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

n1
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EDITAL DE PREGÃO N° 040/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 144/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de DIETAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS

INFANTIS destinados a atender necessidades nutricionais específicas de
crianças, adultos e idosos que estão vinculados a Secretaria Municipal de
Saúde e ALIMENTO PARA DIETA ESPECIAL COM RESTRIÇÃO DE

AMINOÁCIDOS — TIROSINEMIA (TYROMED B PLUS), destinados ao uso de
paciente por demanda judicial (Autos 1784-51-2013.8.16.0061).
ANEXO-III

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Ã pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná
PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2022

Pelo presente instrumento, a empresa

, CNPJ n°

com sede na

através de seu representante legal infra-assinado, que:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei

Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, bem assim que
inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.
_Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa. empresa de pequeno porte
ou cooperativa.

1)^

Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal,

não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei n°
8.666/93, acrescida pela Lei n° 9.854/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes
impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão
público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
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4)
Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de
empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos
procedimentos licitatòrios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da
empresa é o(a) Sr.(a)
■;
®

^ Portador(a) do RG sob n°
® CPF n°
, cuja função/cargo
(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela

assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

7)
Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura
referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo
que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail:

Telefone: ()

8)

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de

alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como
intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9)
Nomeamos e constituímos o senhor(a)
, portador(a) do
CPF/MF sob n.°
para ser o(a) responsável para acompanhar a execução
da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico r\° N® 040/2022 e
todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento
convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

de 2022.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)
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EDITAL DE PREGÃO N® 040/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 144/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de DIETAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS

INFANTIS destinados a atender necessidades nutricionais específicas de
crianças, adultos e idosos que estão vinculados a Secretaria Municipal de
Saúde e ALIMENTO PARA DIETA ESPECIAL COM RESTRIÇÃO DE

AMINOÁCIDOS — TIROSINEMIA (TYROMED B PLUS), destinados ao uso de
paciente por demanda judicial (Autos 1784-51-2013.8.16.0061).
ANEXO-IV

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE PLANALTO, com

sede à Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, estado do Paraná, inscrito no CNF^J/MF
sob o n"" 76.460.526/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor LUIZ
CARLOS BONI, inscrito no CPF sob o n° 747.491.029-20 e abaixo assinado, doravante
designado CONTRATANTE e de outro
, inscrita no CNPJ sob o n°
, com sede

na cidade de

, neste ato representado pelo(a) Sr.(a)

, portador do CPF n°

doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei
8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da

licitação realizada através do Pregão Eletrônico n® 040/2022, mediante as seguintes cláusulas
e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente termo é Aquisição de DIETAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E

FÓRMULAS INFANTIS destinados a atender necessidades nutricionais especificas de
crianças, adultos e idosos que estão vinculados a Secretaria Municipal de Saúde e
ALIMENTO PARA DIETA ESPECIAL COM RESTRIÇÃO DE AMINOÃCIDOS TIROSINEMIA (TYROMED B PLUS), destinados ao uso de paciente por demanda Judicial
(Autos 1784-51-2013.8.16.0061).

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato,
assim como ao Edital n® 040/2022 - pregão eletrônico, observadas as especificações
disponibilizadas no Anexo I do referido instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda
em receber é de R$ (....), e o presente contrato não prevê atualização de valores.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao
objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como

demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações
Página 40
O X '■'z

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76,460.526/0001-16

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-mail: planalto@pÍanalto.pr.gov.bf
MUNICÍPIO DE

PLANAUQ

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

assumidas pelo presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 30(trinta) dias, contados a partir da apresentação da
Nota Fiscal, acompanhada das CND's FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônico para a conta bancária da
Contratada indicada pela mesma.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo
cumprimento das obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55,
inciso XIII da Lei Federal n° 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e
legais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a
CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente
de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PAFõAgRAFO quarto - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido
tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUINTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do
CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de
expediente.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no
MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo
quantitativo de serviços/materiais constantes neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital
040/2022 - pregão eletrônico e conseqüente contrato, são provenientes dos recursos livres. Os
recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

Funcional programática

Destinação de recurso

01630
01640

09.123.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00000

09.123.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00303

01650

09.123.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00494

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota
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Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. A CONTRATADA deverá ainda, manter
durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação especificadas no edital
(Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho).

PARÁGRAFO DÉCIMO - Durante a vigência do contrato, os valores registrados não serão
reajustados.

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos
casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não serão liberadas recomposições decorrentes de
inflação, que não configurem álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os pedidos de recomposição de valores deverão ser
protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Somente serão analisados os pedidos de recomposição de
valores que contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição,
conforme disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Os valores recompostos somente serão repassados após a
assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de
Aditamento.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES, ENTREGA E VIGÊNCIA
PARAGRAFO PRIMEIRO- O prazo de entrega dos itens é de 7 (sete) dias corridos após o
recebimento da Solicitação de Compra, que será enviada via e-mail da empresa, conforme
necessidade da secretaria;

PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens deverão ser entregues no almoxarifado da Central de
Assistência Farmacêutica localizado na Rua Júlio Skrzypczak, 742 - Bairro: Nossa Senhora de

Lourdes, CEP: 85750-000, município de Planalto-PR, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às
11h30 e das 13h às 17h;

PARAGRAFO TERCEIRO- Os itens serão recebidos, imediatamente depois de efetuada a
entrega, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta.

PARAGRAFO QUARTO- Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,
devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da
contratada, ás suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

^ hJ .
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PARAGRAFO QUINTO- Os objetos deverão ser acondicionados em caixas (embalagens)
contendo o nome do fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número
do lote, data de fabricação e data de validade;

PARAGRAFO SEXTO- Os itens deverão estar no mínimo 6 meses antes do prazo de validade
total. Para o item 1: deverão estar no mínimo 4 meses antes do prazo de validade total. Na
hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada
e previamente avaliada pela instância gestora, a Secretaria poderá, excepcionalmente, admitir
a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata substituição, á
vista da inviabilidade de utilização dos medicamentos no período de validade;

PAFÍAGRAFO SÉTIMO- As embalagens não poderão ter rasuras nos números de lotes e datas
de validade;

PARAGRAFO OITAVO - Todos os medicamentos deverão possuir registro na Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, visto a utilização em procedimentos médicos.
PARAGRAFO NONO- Quando os itens forem fracionados, ou seja, não estiverem em sua
embalagem secundária original, os mesmos devem ser acondicionados de forma a evitar
quebras, vazamentos e desvios de qualidade;

PARAGRAFO DÉCIMO - Os itens devem ser acondicionados e transportados de forma segura,
evitando perdas e transtornos no momento das entregas e atender a legislação vigente vista as
regras de transporte dentro das normas de segurança.

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO- O prazo de vigência do presente contrato é de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da assinatura do mesmo.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO / OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no
Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

PARAGRAFO SEGUNDO- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, procedência,
registro e validade;

PARAGRAFO TERCEIRO- Todos os objetos deverão observar rigorosamente as
determinações legais no que tange ao registro, autorização de produção, ao armazenamento e
à comercialização nos órgãos competentes;

PARAGRAFO QUARTO- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de
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acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990): 7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

PARAGRAFO QUINTO- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
PARAGRAFO SEXTO - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

PARGRAFO SÉTIMO- Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao
Município ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver
sujeita:

PARAGRAFO OITAVO- Substituir no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o item que for
considerado defeituoso pelo requisitante;

PARAGRAFO NONO- Apresentar documentos que comprovem a procedência do produto
fornecido, sempre que solicitado;

PARAGRAFO DÉCIMO- Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os

tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste
Termo de Referência;

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO- Entregar os medicamentos em suas embalagens originais
e em perfeitas condições;

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO- Cumprir, as suas expensas, todas as cláusulas
contratuais que definam suas obrigações;

PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO- Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos
produtos, ainda que seja transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo
exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas á entrega do objeto até o
devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE:

As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se
pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Contratada,
que deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o
desperdício.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional
da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de
comportamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e
complementos que promovam a redução do consumo de água e que apresentem eficiência
energética e redução de consumo.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.

PARÁGRAFO QUARTO - Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à
redução do consumo de energia e Água
PARÁGRAFO QUINTO - Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se
fizerem necessários, para a execução dos serviços.

PARÁGRAFO SEXTO - Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando
o desperdício de água.

PARÁGFRAFO SÉTIMO - Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas
de sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo
de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.

PARÁGRAFO OITAVO - Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças
religiosas, orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da
empresa.

PARÁGRAFO NONO - Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de
adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos
serviços, como exige a Lei n° 9.985/00.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou
insumos que forem utilizados pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os
potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de
aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que estejam em
desuso e sujeitos á disposição final, considerados lixo tecnológico.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - É proibido incinerar qualquer residuo gerado.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por
material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando
ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu
aproveitamento;

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Colaborar para a não geração de resíduos e,
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e
a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A contratada deverá observar no que couber, durante a
execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a
fim de reduzir a impressão de documentos;
a) Em

caso

de

necessidade

de

envio

de

documentos

á

contratante,

usar

preferencialmente a função "duplex" (frente e verso), bem como de papel confeccionado
com madeira de origem legal.
b) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em
aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes
vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Armazenar, transportar e destinar os resíduos em
conformidade com as normas técnicas especificas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e
da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
b) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
d) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
após o ATESTO da Nota Fiscal/Fatura pelo servidor do Serviço de Saúde;
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
empresa fornecedora atinentes ao objeto do edital;
f) Acompanhar, fiscalizar e supervisionar o fornecimento dos medicamentos, por meio da
verificação das especificações do edital e quantidades solicitadas, bem como a
qualidade;

g) Devolver todo e qualquer medicamento ou material que estiver fora das especificações
e solicitar expressamente sua substituição.
h) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
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Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, propostos ou subordinados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do
Pregão Eletrônico n° 040/2022 e da Cláusula Primeira deste instrumento;

b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional,
incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas
necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações
decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos trabalhistas;
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando
o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos
mesmos;

f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar
necessário;

g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto
contratado, ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos
entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de
03 (três) dias úteis;
h) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital
do Pregão Eletrônico rf 040/2022, durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENAS PELA INADIIVIPLÊNCIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em
vigor, o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, ás
sanções legais, a saber:
a) Advertência;

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;

4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
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5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na
execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado,
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1%(um por cento) sobre
o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudícatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da
ata de sua convocação;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração á qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração,
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das
demais sanções cabíveis;

PARÁGRAFO QUARTO - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta
a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública
e a reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores
às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
6) não tendo sido prestada garantia, á Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido á contratada o valor de qualquer multa porventura
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imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos em lei.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE,
independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar
ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os
prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas
obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à
CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666, de
21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei n° 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa
do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros
referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será

iOr^,

Página 49

l>. J.

u

município de planalto
CNPJ: 76,460.526/0001-16

município de

rlanaliq

Fone:(46)3555-8100 - Fax;(46)3555-8101
E-mail: planatto(a)planaito.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de
documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais
do Município de Planalto - Pr, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, §
1°, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
Fica assegurado ao Município de Planalto - Pr o direito de revogar a licitação por razões de
interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em
virtude de vício insanável.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente
resultará na nulidade dos atos que diretamente dele dependam.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento,
a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de
indenizar pela Administração.

PARÁGRAFO QUARTO - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo
os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já
produzidos.

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao
interesse público ou aos demais interessados.

PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o
Prefeito Municipal de Planalto - Pr.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de
obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com
o CONTRATANTE, bem como
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n" 87 da Lei
6.666/93.
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b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de
todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza
trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advirem de prejuízos causados a terceiros.
c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico,
para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo
ao Contratado a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal, em até 05(cinco) dias após o seu recebimento.

d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo
Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou
para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega
das vias originais prevista no item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÀO
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federai n° 8.429/1992), a Lei
Federal n° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste
contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens
financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam
da mesma forma

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PARTES INTEGRANTES
As condições estabelecidas no edital n° 040/2022 - Pregão Eletrônico e na proposta
apresentada pela
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento,
independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos
quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das
obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de
prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização da execução do objeto contratual se dará de forma
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ampla e irrestrita, competindo ao gestor e ao fiscal do contrato o seu exercício;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caberá ao gestor do contrato, o titular da diretoria de gestão de
pessoas, promoverem todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições
estipuladas neste contrato e ainda:
a) Propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades previstas neste

contrato e

na

legislação, no caso de constatar irregularidade cometida

pela

CONTRATADA;
b) Encaminhar o fato á deliberação superior, com vistas a oficiar aos órgãos públicos
competentes para adoção das medidas corretivas e punitivas aplicáveis, no caso de haver
indícios de apropriação indébita e de prejuízo ao erário;
c) Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes á execução do objeto
contratado;
d) Atestar as notas fiscais e encaminhá-las á unidade competente para pagamento;
e) Promover o adequado encaminhamento, á unidade competente, das ocorrências
contratuais constatadas ou registradas pelo fiscal para fins de aplicação de penalidades e
demais medidas pertinentes;
f) Manter controles adequado e efetivo do presente contrato sob sua gestão, do qual
constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo
contratual, com base nas informações e relatórios apresentados pelo fiscal;
g) Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao fiscal do contrato, o servidor Gilmar Luiz Scherer, o
acompanhamento da recebimento do objeto da presente contratação, informado ao gestor
do contrato as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda:
a) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinado o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos
observados;

b) acompanhar e fiscalizar o recebimento dos produtos, dirimir as duvidas que surgirem no
curso da sua vigência do contrato e de tudo dar ciência á CONTRATADA, para fiel
execução do contato durante toda a vigência do contrato;
c) sustar, recusar, mandar substituir quaisquer produtos, obras ou equipamentos, que
estejam em desacordo com as especificações técnicas, e as constantes do termo de

referencia, determinando para a correção de possíveis falhas ou substituições de produtos
em desconformidade com o solicitado;

d) conferir a execução do objeto contratual, por ocasião da entrega das notas fiscais ou
equivalentes, devendo aferir os produtos, quando executado satisfatoriamente, para fins de
pagamento;

e) exigir o cumprimento de todos os itens constantes do anexo I do edital, da proposta da
CONTRATADA e das cláusulas deste contrato; e
f) solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que: comprometa a
perfeita execução do contrato; crie obstáculos á fiscalização; não corresponda ás técnicas
ou as exigências discípiinares do órgão; e cujo comportamento ou capacidade técnica

sejam inadequados á execução do contrato, que venha causar embaraço á fiscalização em
razão de procedimentos incompatíveis com o exercício de sua função.
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PARÁGRAFO QUARTO - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTFRATADA, pelos danos causados ao CONTFRATANTE ou a
terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus
empregados ou prepostos.

PARÁGRAFO QUINTO - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da
CONTRATANTE, não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao
cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a
quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão co-responsabilidade da
CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

PARÁGRAFO SEXTO - Ao contratante não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos
considerados inadequados pelo gestor.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Por força do contido no art. 68, da Lei n°. 8.666/93, a contratada, por
ocasião da assinatura do contrato, deverá indicar preposto, aceito pelo gestor deste
contrato, para representá-la sempre que for necessária.

PARÁGRAFO OITAVO - Ao preposto da contratada competirá, entre outras atribuições:
a) Representar os interesses da CONTRATADA perante o CONTRATANTE;
b) Realizar os procedimentos administrativos junto ao CONTRATANTE;
c) Manter o CONTRATANTE informado sobre o andamento e a qualidade dos produtos;

d) Comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato
com os esclarecimentos julgados necessários;
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico
de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se
por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do
mesmo a Comarca de Capanema, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de
domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com
plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste
referido foro.

Planalto - PR,

PREFEITO MUNICIPAL

de

de 2022.

CONTRATADA

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

o ro\
'v.' j
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Prefeitura Municipal de Planalto
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO"PREGÃO ELETRÔNICO" N"040/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO ELETRÔNICO" N"040/2022
O município de planalto faz saber aos interessados que
com base na Lei Federai n" 10.520 de 17 de julho de 2002,
Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 e,
subsidiariamente, à Lei n° 8.666/93 e complementares, em sua
sede sito a Praça São Francisco de Assis, n" 1583, fará realizar
Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob n"
040/2022, conforme descrito abaixo:

OBJETO:

Aquisição de DIETAS, SUPLEMENTOS
ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIS destinados a
atender necessidades nutricionais específicas de crianças,
adultos e idosos que estão vinculados a Secretaria Municipal de
Saúde e ALIMENTO PARA DIETA ESPECIAL COM

RESTRIÇÃO DE

AMINOÁCIDOS - TIROSINEMIA

(TYROMED B PLUS), destinados ao uso de paciente por
demanda judicial(Autos 1784-51-2013.8.16.0061).
VALOR TOTAL: R$ 132.976,98 (cento e trinta e dois mil
novecentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos).
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS

LANCES: Dia 01 de junho de 2022, a partir das 09h00min.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital

poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de
Planalto, através do Portal de Licitações do Município de
Planalto,
através
de
licitacao@planalto.pr.gov.br

solicitação
via
e-mail:
ou
através
do
site

www.comprasgovemamentais.gov.br

SISTEMA
www.comprasgovemamentais.gov.br

ELETRÔNICO:

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
Publicado por:
Carla Sabrina Rech Malinski

Código Identificador:B86ADl AE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 17/05/2022. Edição 2519

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:

https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

htlps://www.diariomunicipai.com.br/amp/materia/B86AD1AE/03AGdBq24w_5xZjPisBqJ-dvjbl<pnan0XVNRhbT_0dpzbddRrMwU9e7ACkGwPvrLyr... 1/1
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Todasasoportunidadesdaempresaestão
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disponíveis para Pessoas com Deficiência e

'

Aprendizes.
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Sucesso Matriz Planalto
Vila Pérola Km 48, S/N, Interior, Planalto • PR
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