
 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020 
 

 

 
  O Município de Centenário, Estado do Rio Grande do Sul, torna 

público para o conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 
e suas alterações, no dia 24 de março de 2020, às 10 horas, junto a Prefeitura Municipal, sito à 

Avenida Antônio Menegatti, 845, cidade de Centenário, RS, em sessão pública da Comissão de 

Licitações, na modalidade Tomada de Preço, estará recebendo e procedendo na abertura dos 
envelopes de habilitação e propostas para a aquisição dos bens constantes do objeto deste edital. 

 
Objeto   

Constitui objeto da presente licitação a aquisição dos seguintes medicamentos e 
materiais ambulatoriais: 

 

ITEM QTIDADE PRODUTO 

01 2000 cp Acarbose 100 mg  

02 250 fr Acebrofilina 10 mg/mL 

03 4000 cp Aciclovir 200 mg  

04 70000 cp Ácido Acetil Salicílico 100 mg  

05 2100 cp Ácido Acetil Salicílico 100 mg tamponado 

06 8000 cp Ácido Fólico 5 mg 

07 3000 cp Albendazol 400 mg  

08 200 fr Albendazol 40 mg/mL  

09 4000 cp Alendronato de sódio 70 mg  

10 2100 cp Alogliptina 12,5 mg + Cloridrato de Metformina 850 mg 

11 2100 cp Alogliptina 12,5 mg + Cloridrato de Metformina 1000 mg 

12 20000 cp Alopurinol 100 mg  

13 30000 cp Alopurinol 300 mg  

14 300 fr Ambroxol xarope infantil 100 mL 

15 500 fr Ambroxol xarope adulto 100 mL 

16 4000 cp Aminofilina 100 mg  

17 5000 cp Amiodarona 200 mg  

18 300 fr Amoxicilina suspensão 250 mg/5 mL  

19 8500 cp Amoxicilina 500 mg   

20 1400 cp Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 875/125 mg 

21 50 fr Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 250/62,50 mg/5 mL 

suspensão 

22 30000 cp Anlodipino 5 mg   

23 20000 cp Atenolol 50 mg  

24 10000 cp Atenolol 100 mg   

25 2000 cp Atenolol 100 mg + Clortalidona 25 mg  

26 2000 cp Atorvastatina 20 mg 

27 30 frs Avamys 27,5 mcg spray 

28 9000 cp Azitromicina 500 mg  

29 500 fr Azitromicina 600 mg suspensão  

30 5000 cp Bamifilina 600 mg 

31 2100 cp  Besilato de Anlodipino 5 mg + Losartana 100 mg  

32 10000 cp  Biperideno 2 mg  



 

33 3000 cp Bissulfato de Clopidogrel 75 mg  

34 20000 cp Bromazepam 3 mg 

35 1200 caps Brometo de Glicopirrônio 50 mcg  

36 80 fr Budesonida 50 mcg suspensão nasal  

37 6000 cp  Bupropiona 150 mg 

38 300 fr Buscopam Composto gotas 

39 30000 cp Captopril 12,5 mg  

40 40000 cp Captopril 25 mg  

41 20000 cp Captopril 50 mg 

42 20000 cp Carbamazepina 200 mg  

43 8000 cp Carbonato de Cálcio 1250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio)  

44 30000 cp Carbonato de Cálcio 1500 + Vitamina D 400 UI (equivalente a 

600 mg de cálcio)  

45 15000 cp Carbonato de lítio 300 mg  

46 3000 cp Carvedilol 25 mg  

47 5000 cp Carvedilol 12,5 mg 

48 6000 cp Carvedilol 6,25 mg  

49 3000 cp Carvedilol 3,125 mg  

50 1000 cp Carvão vegetal ativado 250 mg 

51 6000 cp Cefalexina 500 mg 

52 150 fr Cefalexina susp. 250 mg/5 mL  

53 3000 cp Cetoconazol 200 mg  

54 100 fr Cetoconazol xampu 100 mL  

55 100 bisn Cetoconazol creme 30 g 

56 1000 cp Cilostazol 50 mg  

57 3000 cp Cilostazol 100 mg  

58 8000 cp Ciprofloxacino 500 mg  

59 40000 cp Citalopram 20 mg 

60 20000 cp Clonazepam 0,5 mg 

61 20000 cp Clonazepam 2 mg 

62 50000 cp Cloridrato de Amitriptilina 25 mg  

63 2000 cp Cloridrato de Amilorida 5 mg + Clortalidona 25 mg  

64 3000 cp Cloridrato de Clomipramina 25 mg   

65 1000 cp Cloridrato de Clonidina 0,150 mg 

66 8000 cp Cloridrato de Clorpromazina 25 mg  

67 8000 cp Cloridrato de Clorpromazina 100 mg  

68 100 amp Cloridrato de Clorpromazina 25 mg/5 mL injetável  

69 2000 cp Cloridrato de Duloxetina 30 mg 

70 2000 cp Cloridrato de Duloxetina 60 mg  

71 2000 cp Cloridrato de Fexofenadina 120 mg 

72 2000 cp Cloridrato de Fexofenadina 180 mg  

73 50000 cp Cloridrato de Metformina 500 mg 

74 50000 cp Cloridrato de Metformina 850 mg 

75 6000 cp Cloridrato de Metoclopramida 10 mg  

76 200 fr Cloridrato de Metoclopramida gotas  

77 2000 cp Cloridrato de Pioglitazona 15 mg 

78 2000 cp Cloridrato de Pioglitazona 30 mg 



 

79 3000 cp Cloridrato de Propafenona 300 mg  

80 20 frs Cloridrato de Tetracaína 1% + Cloridrato de Fenilefrina 0,1% 

solução oftálmica  

81 6000 cp Cloridrato de Tiamina 300 mg  

82 300 amp Cloridrato de Tramadol 100 mg/2 mL injetável 2 mL 

83 2000 cp Cloridrato de Venlafaxina 75 mg  

84 2000 cp Cloridrato de Venlafaxina XR 150 mg  

85 4000 cp Clozapina 100 mg  

86 10000 cp Codeína + Paracetamol 30/500 mg 

87 100 bisn Colagenase 0,6 U/g + Cloranfenicol 0,01 g/g pomada 

88 3000 cp Complexo B 

89 3000 cp Cumarina + Troxerrutina 15/90 mg 

90 30 bisn Cumarina 5 mg/ml + Heparina sódica 50 UI/mL creme 

91 25 amp Decanoato de Haloperidol 70,52 mg/ml injetável 

92 100 fr Depakene 250 mg/5 mL xarope, 

93 300 bisn Dexametasona creme 10 gr  

94 50 fr Dexametasona 1mg/mL+Sulf. Neomicina 3,5 mg/mL+ Sulf. 

Polimixina B 6000 UI/mL suspensão oftálmica 5 mL 

95 2000 cp Diacereína 50 mg  

96 5000 cp Diazepam 5 mg  

97 20000 cp Diazepam 10 mg  

98 72 amp Diazepam 10 mg/2 mL injetável 2 mL 

99 2000 cp Diclofenaco Sódico 50 mg 

100 50 fr Diclofenaco Resinato 15 mg/mL gotas 

101 1000 cp Dicloridrato de Betaistina 24 mg  

102 2000 cp Dicloridrato de Levocetirizina 5 mg  

103 30 frs Dicloridrato de Levocetirizina 20 mL  

104 8000 cp Digoxina 0,25 mg  

105 2000 cp Diltiazem 90 mg 

106 50 frs Dimenidrinato 25 mg/mL + Cloridrato de Piridoxina 5 mg/mL 

gotas  

107 200 cp Dinitrato de isossorbida 5 mg sublingual 

108 5000 cp Diosmina + Hesperidina 400/50 mg  

109 30000 cp Dipirona 500 mg  

110 200 fr Dipirona gotas 10 mL  

111 10000 cp Dipirona 500 mg + Prometazina 5 mg + Adifenina 10 mg  

112 100 fr Dipropionato de Beclometasona 50 mcg spray nasal  

113 100 fr Dipropionato de Beclometasona 50 mcg + Salbutamol 100 mcg 

aerossol 

114 100 fr Dipropionato de Beclometasona 250 mcg aerossol 

115 1000 caps Dipropionato de Beclometasona 400 mcg  

116 10000 cp Dissulfiram 250 mg 

117 5000 cp Divalproato de Sódio 500 mg  

118 2000 cp Divalproato de Sódio ER 500 mg 

119 2000 cp Doxazosina 4 mg 

120 1000 caps Dutasterida 0,5 mg  

121 2000 cp Empagliflozina 25 mg 



 

122 40000 cp Enalapril 5 mg 

123 60000 cp Enalapril 10 mg 

124 60000 cp Enalapril 20 mg  

125 20000 cp Espironolactona 25 mg  

126 2000 cp Etexilato de Dabigatrana 150 mg  

127 2000 cp Etexilato de Dabigatrana 110 mg 

128 2000 cp Ezetimiba 10 mg  

129 6000 cp Fenitoína 100 mg  

130 30 amp Fenitoína 50 mg/mL injetável 

131 10000 cp Fenobarbital 100 mg  

132 50 fr Fenobarbital solução 40 mg/mL frasco 20 mL  

133 5000 cp Fluconazol 150 mg  

134 3000 caps Forfig 200 mg 

135 30000 cp Fluoxetina 20 mg  

136 100 fr Formoterol + Budesonida 12/400 mcg 60 cp refil 

137 2000 caps Fumarato de Formoterol 12 mcg  

138 40000 cp Furosemida 40 mg  

139 2000 cp Gabapentina 300 mg  

140 20000 cp Ginkgo Biloba 80 mg    

141 20000 cp Glibenclamida 5 mg  

142 5000 cp Glicosamina + Condroitina 500/400 mg   

143 3000 sach Glicosamina 1,5 g saches  

144 5000 sach Glicosamina + Condroitina 1,5/1,2 g  

145 5000 cp Glifage XR 500 mg  

146 5000 cp Glimepirida 1 mg 

147 3000 cp Glimepirida 2 mg  

148 10000 cp  Haloperidol 5 mg  

149 50 amp Haloperidol 5 mg/mL 1 mL injetável  

150 2000 cp Hemifumarato de Bisoprolol 5 mg 

151 1000 cp Hemifumarato de Quetiapina 25 mg 

152 1000 cp Hemifumarato de Quetiapina 100 mg 

153 2000 cp Hemifumarato de Quetiapina 200 mg 

154 80000 cp Hidroclorotiazida 25 mg  

155 5000 cp Hidroclorotiazida 50 mg  

156 200 fr Hidróxido de Alumínio + Magnésio suspensão 100 mL 

157 30000 cp Ibuprofeno 600 mg  

158 300 fr Ibuprofeno 100 mg/mL gotas  

159 1000 cp Indapamida SR 1,5 mg 

160 2000 cp Itraconazol 100 mg  

161 2000 cp Lamotrigina 25 mg 

162 2000 cp Levetiracetam 750 mg (Keppra) 

163 50 fr Levetiracetam 100 mg/mL 3 mL (Keppra) 

164 10000 cp Levodopa + Benserazida 100/25 mg   

165 10000 cp Levodopa + Benserazida 200/50 mg 

166 10000 cp Levodopa + Carbidopa 250/25 mg 

167 2000 cp Levofloxacino 500 mg 



 

168 2000 cp Levofloxacino 750 mg 

169 20000 cp Levotiroxina Sódica 25 mcg 

170 30000 cp Levotiroxina Sódica 50 mcg  

171 3000 cp  Levotiroxina Sódica 88 mcg 

172 10000 cp Levotiroxina Sódica 100 mcg  

173 3000 cp Levotiroxina Sódica 150 mcg 

174 3000 cp Linagliptina 5 mg (Trayenta) 

175 6000 cp Loratadina 10 mg  

176 100000 cp Losartana Potássica 50 mg  

177 400 fr Maleato de Dexclorfeniramina 0,4 mg/mL 

178 2000 caps Maleato de Indacaterol 150 mcg 

179 2000 cp Mebendazol 100 mg  

180 100 fr Mebendazol 20 mg/mL suspensão 

181 5000 cp Metildopa 250 mg  

182 4000 cp Metildopa 500 mg 

183 6000 cp Metronidazol 250 mg  

184 100 bisn Metronidazol 100 mg/g 50 g geléia  

185 100 bisn Miconazol 20 mg/g 60 g creme  

186 60 latas Milnutri Premium 800 g  

187 1000 cp Mirtazapina 45 mg  

188 30 fr Nasonex spray nasal 

189 2000 cp Nebivolol 5 mg 

190 300 bisn Neomicina 5 mg/g 10 g pomada 

191 30 fr Neutrofer Poli 30 mL  

192 6000 cp Nifedipino 10 mg  

193 200 fr Nistatina 50 mL suspensão  

194 100 bisn Nistatina 60 g creme  

195 2800 cp Nitrofurantoína 100 mg  

196 100 fr Óleo Mineral 100 mL  

197 80000 cp Omeprazol 20 mg  

198 3000 cp Oxalato de Escitalopram 10 mg  

199 2000 cp Oxalato de Escitalopram 20 mg  

200 3000 cp Oxcarbazepina 600 mg  

201 2800 cp Pantoprazol 20 mg  

202 1400 cp Pantoprazol 40 mg  

203 500 fr Paracetamol 200 mg/mL10 mL gotas  

204 100 fr Paracetamol 100 mg/mL 15 mL 

205 10000 cp Paracetamol 500 mg  

206 10000 cp  Paracetamol 750 mg 

207 8000 cp Paracetamol 300 mg + Cafeína 30 mg + Carisoprodol 125 mg + 

Diclofenaco 50 mg 

208 20000 cp Paroxetina 20 mg    

209 200 bisn Pomada para assadura 45 g  

210  250 fr Prednisolona 3 mg/ mL 100 mL  

211 4000 cp Prednisona 5 mg  

212 8000 cp Prednisona 20 mg  

213 2000 cp Pregabalina 75 mg  



 

214 2000 cp Pregabalina 150 mg  

215 50000 cp Propranolol 40 mg 

216 6000 cp Risperidona 1 mg 

217 8000 cp Risperidona 2 mg 

218 2000 cp Rivaroxaban 10 mg 

219 2000 cp  Rivaroxaban 20 mg 

220 3000 cp Rosuvastatina Cálcica 10 mg  

221 200 env Sais para reidratação oral 27,9 g  

222 1000 cp Saxagliptina 5 mg 

223 30 fr Seretide 25 mcg/125 mcg spray  

224 50000 cp Sertralina 50 mg  

225 10000 cp Sinvastatina 10 mg  

226 80000 cp Sinvastatina 20 mg  

227 50000 cp Sinvastatina 40 mg 

228 30000 cp Succinato de Metoprolol 25 mg  

229 50000 cp Succinato de Metoprolol 50 mg  

230 30000 cp Succinato de Metoprolol 100 mg  

231 200 bisn Sulfadiazina de Prata 1% 50 g  

232 5000 cp Sulfametoxazol + Trimetoprima 400/80 mg 

233 100 fr Sulfametoxazol + Trimetoprima 40/8 mg/mL suspensão  

234 10000 cp Sulfato Ferroso 40 mg  

235 100 amp Sulfato de Morfina 10 mg/mL injetável 

236 200 fr Sulfato de Salbutamol 100 mcg spray  

237 20000 cp Tartarato de Metoprolol 100 mg  

238 1000 cp Telmisartana 80 mg + Anlodipino 5 mg 

239 400 cxs Tiras para teste de glicose 50 unidades deve ser fornecido o 

aparelho compatível com as tiras 

240 3000 cp Topiramato 50 mg 

241 2000 cp Topiramato 100 mg  

242 30 bisn Triancinolona acetonida 1 mg/g pomada 

243 8000 cp Valproato de sódio 500 mg  

244 3000 cp Valsartana 160 mg  

245 3000 cp Valsartana 320 mg  

246 2000 cp Valsartana + Anlodipino 160/5 mg 

247 2000 cp Valsartana + Hidroclorotiazida 160/12,5 mg  

248 2000 cp Valsartana + Hidroclorotiazida 160/25 mg 

249 3000 cp Valsartana + Hidroclorotiazida 320/12,5 mg  

250 2000 cp  Valsartana + Hidroclorotiazida + Anlodipino 320/25/10 mg 

(Exforge HCT) 

251 5000 cp Varfarina Sódica 5 mg  

252 2000 cp Vecasten 26,7 mg 

253 30000 cp Verapamil 80 mg   

254 1000 cp Vildagliptina 50 mg  

255 2500 cp Vildagliptina + Cloridrato de Metformina 50/1000 mg  

256 2500 cp Vildagliptina + Cloridrato de Metformina 50/850 mg  

257 50  pacts abaixador de linga pcte/c 100 unid 



 

258 100  und abocath  nº 14 

259 100 und abocath  nº 18 

260 100 und abocath n° 22 

261 100 und abocath nº 20 

262 100 und abocath nº 24 

263 500 amp acetato de betamesona 3mg/ml+fosfato dissódico de 

betametasona 3mg/ml / amp. de 1ml n/ beta trinta 

264 01 cxa epinefrina  1 mg/ ml  inj . iv/im c/ 50 ampolas 

265 01 cxa adrenalina 1mg/ml inj. iv/im c/ 50 ampolas 

266 100 und agua deionizada 5 lts p/autoclave 

267 1000 und agua destilada 10 ml 

268 10 und agua oxigenada 10v 100ml 

269 20 cxs agulha desc. 13x4,5 / cxa c/ 100 unid. 

270 20 cxs agulha desc. 20x5,5/ cxa c/ 100 unid. 

271 20 cxs agulha desc. 25x0,7 / cxa c/ 100 unid. 

272 20 cxs agulha desc. 30x0,8 / cxa c/ 100 unid. 

273 20 cxs agulha desc. 40x12 / cxa c/ 100 unid. 

274 100 frs alcool gel 70% 480 gr 

275 1000 litros alcool liquido 70% litro 

276 20 unids mascara p/ o2 adulto 

277 20 unds mascara p/ o2 infantil 

278 50 amp aminofilina 24 mg /ml ampola 1ml  

279 10 unds aparelho de pressao adulto c/ fecho de  metal 

280 10 unds aparelho de pressao infantil 

281 01 unds aspirador de secreção elétrico 

282 400 unds atadura  elastica 15 cm c/ 12 unid. 

283 400 unds atadura de crepe 15 cm c/ 12 unid. 

284 400 und atadura de crepe 20 cm c/ 12 unid. 

285 400 unds atadura de crepe 10 cm c/ 12 unid 

286 400 unds atadura elastica 10 cm  c/ 12 unid. 

287 400 unds atadura elastica 20 cm c/ 12 unid. 

288 50  amp sulfato de atropina 0,25 mg/ml  / inj.ampola de 1ml 

289 50  amp sulfato de atropina 0,50 mg/ml / inj.ampola de 1ml 

290 50 unds balança digital 

291 500  amp betametasona 5mg+fosf. betam. 2 mg inj.+ diprospan 

292 01 und braçadeira p/coleta apoio estofado em aço inoxidável 

293 200 amp butilbrometo de escopolamina 20mg/ml iv/im 

294 10 cxs butilbrometo de escolpolamina+dipirona monoidratada 4mg/500 

mg/ml cxa com 100 ampolas iv/im 

295 2 cxs bromoprida 10 mg/ 2ml inj.im/iv 

296 2 cxs bromoprida 5mg/2ml  - inj. im/iv 

297 100 frs brometo de ipatropio gts 20 ml 

298 05 unds cabo p/ bisturi nº 03 de 13 cm 

299 05 unds cabo p/ bisturi nº 07 de 13 cm 

300 10 pcts campo operatório 45 x 50 cm  pacote  c/ 50 unid. 

301 100 unds cateter p/ oxigenio tipo oculos 

302  100 amp ceftriaxona 1g / inj. im/iv  cxa c/50 ampolas 



 

303 500 amp cetoprofeno 100mg inj. /iv 

304  500 amp cetoprofeno 50 mg/ inj./im 

305 500 amp citoneurin 1000 inj./cloridrato de tiamina 100 mg+cloridrato de 

piridoxina 100mg+ cianocobalamina 1000mcg/ cxa c/ 3 amp.+3 

amp. ii 

306  50 amp cloreto de potassio 10% iv/ inj. 

307 50 amp cloreto de sodio  20% inj./ iv 

308 20 unds clorexedina 5% alcoolica litro 

309 20 unds clorexedina degermante 2% litro 

310 20 unds clorexedina degermante 4% litro 

311 100 amp cloridrato de ondansetrona 2mg/ml  /inj. 

312 50 amp cloridrato de prometazina 25 mg/ inj. 

313 50 amp cloridrato de prometazina 50 mg/ inj. 

314 20 unds clorexedine 0,2% de 100 ml 

315 300 unds coletor descarpak13 litros 

316 01 unds comadre inox 40x30cm 

317 01 unds comadre plástica 

318 50 amp complexo b 2 ml / inj. 

319 100 pcts compressa de gaze  13 fios 10x10 c/ 500 unid./ dimensão aberta 

20cm x40cm  

320 100 pcts compressa de gaze 13 fios 7,5 x 7,5 c/500 unid. / dimensão 

aberta 15cm x 30cm 

321 01 und cuba  inox  redonda 08 x 04 cm 

322 01 und cuba  inox redonda 09 x 05 cm 

323 15 unds desinfetante germicin 5 litros 

324 500 amp dexa-citoneurin 5000 inj. cxa. c/ 3 ampolas 

325 500 amp dexalgem  inj. /im  /cxa . c/ 3 doses 

326 100 amp dexametasona 2mg/ inj. 

327 100 amp dexametazona 4mg/inj. 

328 100 frs diclofenaco aerosol 

329  100 tbs diclofenaco gel 60 gr 

330 1000 amp dipirona 500 mg/ml  / inj. 

331 500 amp dramim  inj ./ iv ( dimenidrato+ pirodoxina) 

332 1000 amp dramin inj / im+iv (dimenidrato+ pirodoxina) 

333 20 tbs epitezan 3,5 g /pomada oftalmica 

334 50 unds equipo  de alimentação enteral 

335 300 unds equipo macro gotas 

336 300 unds equipo micro gotas 

337 30 pcts escova citopatológica pacote c/ 100 unid. 

338 10 unds esparadrapo 10cm x4,5m 

339 30 pcts espatula de ayres c/ 100 unid. 

340 300 unds espéculo  tam. g 

341 300 unds espéculo tam. m 

342 10 unds estetoscópio  em aço inox 

343 10 unds estetoscópio neonatal 

344 10 unds extensão canalização  p/ oxigênio 

345 05 cxs fio de sutura catgut cromado 4-0 



 

346 05 cxs fio de sutura mononylon 6-0 

347 05 cxs fio de sutura nylon 3-0 

348 05 cxs fio de sutura nylon 2-0 

349 05 cxs fio de sutura nylon preto 4-0 

350 20 frs fixador citopatologico spray 100 ml 

351 05 unds fluxometro pressão de oxigenio 

352 7000 pacts fralda desc. geriátrica  tam . xg c/7 unds 

353 7000 pacts fralda desc. geriátrica  tam. g  c/ 8 unds 

354 50 pacts fralda infantil pacote c/ 10 ou 8 unids 

355 10 frasco para alimentação nasogástrica 500 ml 

356 50 amp fructogenase 10 ml/ inj. 

357 100 amp furosemida 10 mg/ml / inj. 

358 02 unds maleta p/transporte de equipamentos e medicamentos p/visitas 

domiciliares bandeja 44 x 2 /largura 44 cm e altura  

24 cm para fisioterapeuta 

359 50 unds sonda de aspiração traquial nº 12 

360 100 unds gaze tipo queijo 

361 20 frs gel para ultrasson 100 ml 

362 10 frs gel para ultrasson 1000 ml 

363  100 amp glicose 25% 10ml /inj. 

364 50 und hastes flexiveis cxa c/ 75 unid. 

365 01 cxa hidrocortizona 100 mg /inj- iv e im 

366 10 und creme p/ massagem  pote de 1kg 

367 10 und óleo de amêndoas 100 ml 

368 5 unds mascara de concentração c/ reservatório infantil 

369 13 unds kit de nebulização infantil 

370 10 unds kit de nebulização p/ oxigenio 

371 12 unds máscara de concentração c/ reservatório adulto 

372 20 cxs lamina p/ coleta de cp / cxa c/ 50 unid. 

373 02 unds lanterna p/ uso clinico 

374 50 cxs lenços de papel 

375  100 amp lidocaina 2% sv / 20 ml frasco 

376  20 tbs lidocaina gel 2% tbo 30 gr. 

377 200 cxs luva não cirurgica latex tam. m/ cxa com 100 unid 

378 300 cxs luva não cirurgica latex tam. p /cxa com 100 unid. 

379 20 pcts abaixador de linga animal colorido c/ 40 unds e com sabor 

380 03 unds porta  abaixador de língua colorido 

381 200 amp metoclopramida 10 mg/2 ml / inj. 

382  10 pares muleta canadense fixa 7/8 preta 

383 10 cxs omeprazol 40 mg/ inj. cxa c/ 25 ampolas 

384 02 unds bolsa  de agua quente 1,4l 

385 02 unds oximetro de dedo 

386 15 cxs papel auto selante 15 x 27cm c/ 200 unid. 

387 20 cxs papel auto selante 20 x 33 cm c/200 unid. 

388 1000 pcts papel toalha pacote  c/1000 folhas 

389 200 unds pilha cr 2032 3v para balança digital 

390 10 unds porta agulha mayo 14 cm 



 

391 10 unds porta agulha mayo hegar 14 cm 

392 10 frs povidine degermante topico 100 ml 

393 100 unds sabonete infantil 

394 20 pcts saco de lixo branco 15 lts 

395 5000 unds sacola plastica 30x40 

396 05 cxs scalp 23 c/ 100 und. 

397 5 cxs scalp 25 c/ 100 unid. 

398 02 cxs seringa de insulina c/agulha c/ 100 un 

399 10 cxs seringa descartavel  3ml s/ agulha c/ 100 unds 

400 10 cxs seringa descartavel  5 ml s/agulha c/ 100 unds 

401 10 cxs seringa descartavel 10ml s/ agulha  c/ 100 unds 

402 10 cxs seringa descartavel 20 ml s/ agulha c/100 unds 

403 05 unds sonda foley 2 vias nº 14 

404 05 unds sonda foley 2 vias nº 16 

405 05 unds sonda foley 2 vias nº 18 

406 05 unds sonda nutrienteral nº 12 adulto c/ guia 14 

407 01 und reanimador de silicone (ambu) adulto completo 

408 100 unds sonda uretral  nº 12 

409 100 unds sonda uretral nº 14 

410 500 unds soro fisiológico  0,9%  100 ml 

411 500 unds soro fisiológico  0,9%  250 ml 

412 500 unds soro fisiológico 0,9%  500 ml 

413 500 unds soro glicofisiológico  0,5%  500 ml 

414 500 und soro glicofisiológico 0,9%  500 ml 

415 100 und soro glicosado 0,5% / 500 ml 

416 200 und soro glicose 5%  /250 ml 

417 01 cxa soro manitol 20% / 250 ml 

418 01 cxa soro ringer lactado 500ml 

419 100 unds termometro de mercúrio 

420 50 unds termometro digital c/ bip 

421 05 frs benjoim 100 ml 

422 10 unds tubo  de látex  nº202 p/ oxigenio 

423 02 rolos garrote látex em rolo 

424 10 unds umidificador frasco plástico p/oxigênio 

425 03 frs vaselina  100 ml 

426 100 unds xampu infantil 100 ml 

427 15000 cp Nimesulida 100 mg 
 
Obs. 1: Os licitantes, em suas propostas, deverão cotar somente medicamentos éticos, genéricos e 

similares, conforme o caso. 

OBS. 2: Na proposta os licitantes deverão indicar a MARCA dos produtos ofertados, vinculando-se a 
esta para o caso de ser vencedor do certame. 

OBS. 3: OS LICITANTES QUANDO DA ELABORAÇÃO DE SUAS PROPOSTAS DEVERÃO O 
FAZER COM A MÁXIMA ATENÇÃO E CUIDADO, E COM A RESPONSABILIDADE QUE A 

SITUAÇÃO EXIGE, VEZ QUE NÃO SERÃO ACEITOS PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 
POSTERIOR, POR ERRO NA COTAÇÃO DA PROPOSTA, OU QUALQUER OUTRA 

JUSTIFICATIVA, SENDO QUE A EMPRESA DEVERÁ FORNECER O 

MEDICAMENTO/MATERIAL PELO PREÇO OFERTADO, SOB PENA DE LHE SER APLICADA AS 
PENALIDADES PREVISTAS NESTE EDITAL E EM LEI. 



 

 
Das Condições de Pagamento 

 

  O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega e aceitação dos 
produtos e protocolização da nota fiscal, proporcional à quantidade entregue.  

 
Da Habilitação 

 

  Os interessados deverão cadastrar-se junto a Prefeitura Municipal até o dia 20 de 
março de 2020, nos termos e prazos do parágrafo segundo do artigo 22 da Lei n.º8.666/93, 

apresentando os seguintes documentos: 
 

I-Habilitação Jurídica: 
a) cédula de identidade dos sócios, administradores ou diretores; 

b) registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando de documentos de 

eleição de seus administradores; 
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

vigor; 

e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 
f) caso o licitante seja representado por procurador, deverá ser juntada procuração, com poderes ao 

procurador para decidir a respeito de todos os atos  que forem necessários ao andamento da 
licitação. 

 

II- Regularidade Fiscal: 
a) prova de inscrição  no CNPJ; 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o objeto 

contratual; 

c) prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

d) certidões negativas ao INSS na forma da Lei e FGTS; 
e) certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT. 

f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da licitante. 

 
 

III- Qualificação Técnica: 
a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

b) Atestado de qualificação técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado 
atestado a execução satisfatória de objeto compatível em características, quantidade e prazos 

com o do presente certame; 

c) Declaração de que possui condições de atender ao objeto deste certame, sob as penas da lei; 
d) Alvará de funcionamento fornecida pela Vigilância Sanitária Municipal e/ou Estadual; 

e) Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedida pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA. 

 

IV- Qualificação Econômica Financeira: 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da Empresa vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado a mais de três meses da data de apresentação da proposta; 
b) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

expedida a menos de 60 (sessenta) dias da data do cadastramento. 



 

 
   Os documentos constantes dos itens II a IV poderão ser apresentados no original, ou 

mediante fotocópia autenticada pelo tabelião ou funcionário do município, ou publicação em órgão da 

imprensa oficial. 
 

Do Recebimento das Propostas 
 

  As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações no dia, local e horário 

mencionado no preâmbulo, em uma via datilografada, assinada em sua última folha e rubricada nas 
demais pelos proponentes ou seus procuradores constituídos, sem entrelinhas emendas ou rasuras, 

em dois envelopes distintos fechados, contendo na sua parte externa frontal as seguintes inscrições: 
 

Prefeitura Municipal de CENTENÁRIO 
Edital n.º 03/2020 

Tomada de Preço n.º 03/2020 

Envelope n.º 01- Habilitação 
Nome do Proponente: ______________________________ 

 
Prefeitura Municipal de CENTENÁRIO 

Edital n.º 03/2020 

Tomada de Preço n.º 03/2020 
Envelope n.º 02 – Proposta 

Nome do Proponente: _______________________________ 
 

  O envelope n.º 01 deverá conter: 
a) certificado de registro cadastral fornecido pelo município de Centenário, especificamente para a 

presente licitação; 

b) se o proponente for representado por procurador deverá juntar procuração com poderes para 
decidir a respeito de atos constantes da presente licitação; 

 
O envelope n.º2 deverá conter: 

 

a) proposta financeira indicando o valor unitário e total de cada item de interesse, em moeda 
corrente nacional, com até três casas após a vírgula. Os licitantes deverão, obrigatoriamente, 

apresentar a proposta financeira em uma via física, devidamente assinada pelo representante 
legal, e em uma via/meio digital, esta última em cd/pendrive, utilizando o programa gerador 

(PROPOSTASIN) que encontra-se disponibilizado para download  dos interessados junto ao edital 

de licitação, na forma de anexo, no site do município (www.centenario.rs.gov.br). Caso o meio 
magnético esteja corrompido, vazio ou algum problema de leitura a proposta será desclassificada, 

de modo que os licitantes ao efetuar a gravação no meio magnético deverão observar para que o 
seja de forma correta. 

b) validade da proposta a qual não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias. Caso os licitantes 
não indiquem a validade na proposta será esta considerada de 120 (cento e vinte) dias. 

 

Do Julgamento 
 

  O julgamento será realizado pela Comissão de Licitações levando-se em conta o 
menor preço.  

  Para efeito de julgamento esta licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 

  A licitação será processada e julgada com observância aos artigos 43 e 44 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. 

  Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto no 
parágrafo segundo do artigo 3º da Lei n.º 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com a 

convocação prévia de todos os licitantes. 
 

Dos Recursos 

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


 

 
  Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas no 

artigo 109 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 

 
Do Prazo para Assinatura do Contrato e Entrega do Objeto 

 
  Esgotados todos os prazos recursais e estando homologada a decisão da Comissão de 

Licitações, o Município convocará o licitante vencedor para a assinatura do contrato, no prazo máximo 

de 05 dias após a notificação, sob pena de decair do direito de contratação sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93. Este prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação do 

licitante vencedor e aceita pelo município. 
  Se dentro do prazo a empresa não comparecer para assinatura do contrato, a 

administração convocará o licitante remanescente, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto a preços 

utilizados pelo critério previsto neste edital, ou revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação das 

penas previstas na Lei n.º .8666/93. 
   A presente licitação terá validade enquanto durar o estoque indicado no objeto, 

limitado a 12 (doze) meses da assinatura do contrato, o que ocorrer primeiro. 
   O Município efetuará a aquisição dos medicamentos e materiais ambulatoriais, 

paulatinamente, de acordo com sua necessidade, mediante solicitação. 

  Os medicamentos e materiais ambulatoriais, deverão ser entregues pelo licitante 
vencedor, em cada item, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sem qualquer custo adicional ao 

Município, em até 05 (cinco) dias contados da solicitação. 
  Os medicamentos e materiais ambulatoriais, quando da entrega dos mesmos junto à 

Secretaria Municipal de Saúde, deverão ter ainda restando no mínimo 80% (oitenta por cento) de seu 
prazo de validade.  

  

Das disposições gerais 
 

Os licitantes interessados, para participarem da presente licitação, deverão, nos 
termos do parágrafo segundo do artigo 22 da lei das licitações, cadastrar-se junto ao Município de 

CENTENÁRIO. Os licitantes que não efetuarem o cadastramento apresentando a documentação 

exigida neste edital, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, serão 
sumariamente inabilitados. 

  Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas enquadradas como micro 
empresas ou empresas de pequeno porte, juntando a documentação comprobatória para fins dos 

benefícios da lei. 

  Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentação e 
propostas exigidas no edital e não apresentadas na reunião do recebimento, assim como não serão 

aceitas propostas e ou documentos emitidos via fax ou e-mail. 
  Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 

disposições do presente edital. 
  Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentação e 

propostas exigidas no edital e não apresentadas na reunião do recebimento. 

  Não serão admitidos, por qualquer motivo, modificações e/ou substituições das 
propostas e documentações exigidas no edital e não apresentadas na reunião do recebimento. 

  Somente terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações 
ou recursos, assinar atas e/ou contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os 

membros da comissão permanente de licitações. 

  Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentação não serão 
admitidos os participantes retardatários. 

  O Município poderá adquirir quantidade inferior ou superior aquela indicada no objeto 
deste edital, nos termos da lei. 

  O objeto da presente licitação é a aquisição de medicamentos éticos, genéricos, 
similares, conforme o caso, nos termos indicados no objeto. 



 

   Na proposta os licitantes deverão indicar a MARCA dos produtos ofertados, 
vinculando-se a esta para o caso de ser vencedor do certame. 

   Não serão admitidos impugnações ou recursos apresentados, enviados, por fax ou e-

mail, e assim como aqueles com seus prazos legais expirados. 

 
Das Penalidades 

 
   Pelo inadimplemento das obrigações seja na condição de participante do certame ou 

de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

 
I - manter comportamento inadequado durante o certame: afastamento do certame e suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 
 

II - deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 4% sobre o valor estimado da 

contratação; 

 
III - executar o contrato com irregularidade, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

ao resultado: advertência; 
 

IV - executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05(cinco) dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
 

V - inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 3(três) anos e multa de 4% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido 

do contrato; 
 

VI - inexecução total do contrato: suspensão de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 

5(cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
 

VII - causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 

pelo prazo de 5(cinco) anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato. 

 
   Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto estiver pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

 

Da Dotação Orçamentária 
 

  As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta das 
seguintes dotações orçamentárias: 

0601.1030101072.060 – 339032000000 
0601.1030101072.060 – 339030000000 

0602.1030101072.023 – 339032000000 

0603.1030101072.028 - 339032000000 
 

 
Das Disposições Finais 

 

  É assegurado a Administração Municipal o direito de anular a presente licitação sem 
que caiba aos licitantes quaisquer direitos, reclamações ou indenizações. 

  Fica assegurado ao Município o direito de, a qualquer tempo, antes da contratação, 
revogar a presente licitação, por interesse público, sem que assista ao licitante direito a indenizações. 



 

  As questões não previstas neste edital serão resolvidas pela comissão de licitações 
com base nas normas jurídicas e administrativas que forem aplicáveis e nos princípios gerais de 

direito, em especial a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 

  Demais informações acerca da presente licitação poderão ser obtidas junto a 
Prefeitura Municipal, ou pelo Telefone (54) 3613-5160, no horário de expediente, ou pelo site 

www.centenario.rs.gov.br. 
Dos Anexos 

   Constitui-se anexo do Edital: 

Anexo I - Minuta do Contrato; 
Anexo II – Programa gerador de Proposta (PROPOSTASIN); 

Anexo III – Arquivo de itens do objeto, para importação pelo programa gerador de 
Proposta (PROPOSTASIN). 

 
 Centenário, 02 de março de 2020. 

 

 
 

HILÁRIO JOSÉ KOLASSA 
Prefeito Municipal 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

ANEXO I 
 

MINUTA 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 

AMBULATORIAIS  
 

Contratante: MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO, pessoa jurídica de direito público inscrito no CNPJ 

93.539.138/0001-44, estabelecido na Avenida Antonio Menegatti, 845 neste município de Centenário, 
neste ato representado por sua Prefeito Municipal. 

 
Contratado: _____________________________.  neste ato por seu representante legal, 

firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

Cláusula Primeira: O presente contrato regula-se por suas cláusulas, pelo edital ao qual se vincula, 

pelas disposições do edital ao qual se vincula, aplicando-se supletivamente as disposições legai 
aplicáveis. 

 
Cláusula Segunda: Constitui objeto do presente contrato a aquisição dos seguintes medicamentos e 

materiais ambulatoriais, conforme Tomada de Preços nº 03/2020. 

Item Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total 

1     

2     

3     

(...)     

 

Cláusula Terceira: O Município contratante, pelo objeto deste contrato, pagará o valor indicado na 

cláusula anterior, sendo que o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega 
aceitação dos produtos e protocolização da nota fiscal, proporcional à quantidade entregue.  

 
Cláusula Quarta: O Município efetuará a aquisição dos medicamentos e materiais ambulatoriais, 

paulatinamente, de acordo com sua necessidade, mediante solicitação. 

Parágrafo Único: Os medicamentos e materiais ambulatoriais, deverão ser entregues pela 
contratada junto à Secretaria Municipal de Saúde, sem qualquer custo adicional ao Município, em até 

05(cinco) dias contados da solicitação. O prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação aceita pelo 
Município. 

 

Cláusula Quinta: Os medicamentos e materiais ambulatoriais, quando da entrega dos mesmos junto 
à Secretaria Municipal de Saúde, deverão ter ainda restando no mínimo 80% (oitenta por cento) de 

seu prazo de validade.  
 

Cláusula Sexta: As despesas com a entrega dos medicamentos e materiais ambulatoriais, junto ao 
Município, na Secretaria Municipal da Saúde, serão exclusivamente arcadas pela contratada. 

 

Cláusula Sétima: Caso a contratada não observe as disposições deste contrato ou do edital poderá 
lhe ser aplicada as penalidades previstas na lei das licitações. 

 
Cláusula Oitava: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias: 

0601.1030101072.060 – 339032000000 
0601.1030101072.060 – 339030000000 

0602.1030101072.023 – 339032000000 
0603.1030101072.028 - 339032000000 

 



 

Cláusula Nona: O presente contrato terá validade enquanto durar o estoque indicado no objeto 
deste contrato, limitado a 12 meses contados da assinatura do presente, o que ocorrer primeiro. 

Parágrafo único: O Município poderá adquirir quantidade inferior ou até 25% superior aquela 

indicada no objeto deste contrato, nos termos da lei. 
 

Cláusula Décima: Pelo inadimplemento das obrigações seja na condição de participante do certame 
ou de contratante, a contratada, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

 

I - manter comportamento inadequado durante o certame: afastamento do certame e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 

 
II - deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 4% sobre o valor estimado da 
contratação; 

 

III - executar o contrato com irregularidade, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 
ao resultado: advertência; 

 
IV - executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05(cinco) dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

 
V - inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 3(três) anos e multa de 4% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido 
do contrato; 

 
VI - inexecução total do contrato: suspensão de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 

5(cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 
VII - causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
pelo prazo de 5(cinco) anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato. 

 

 Parágrafo único: Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto estiver pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade 

ou inadimplência contratual. 
 

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da Comarca de Gaurama, RS, para dirimir eventuais 

dúvidas decorrentes do presente contrato.  
  

                         E, por estarem assim justas e contratadas, lavrou-se o presente termo em duas vias 
de igual teor e forma, que após lido e achado conforme é assinado pelas partes para que surta seus 

efeitos. 
 

 

  Centenário, ____ de _______________ de 2020. 
 

 
HILÁRIO JOSÉ KOLASSA 

Prefeito Municipal 

_______________________ 

Contratada 

   
  

Testemunhas: 
 

 
 

_____________________________  ____________________________ 


